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4.1

Toepassingsgebied

4.1.1.1

Dit reglement is van toepassing op alle volgens de Nevobo Statuten of Reglementen
benoemde overtredingen, met uitzondering van die overtredingen die onder de
Reglementen Doping, Seksuele Intimidatie en Matchfixing van het Instituut
Sportrechtspraak worden geadresseerd.
december 2016

4.2

Organen binnen de tuchtrechtspraak

4.2.1

Algemeen

4.2.1.1

De Strafvervolgingcommissie, de Strafcommissie en de Commissie van Beroep
vormen gezamenlijk de organen die zijn betrokken bij de Nevobo tuchtrechtspraak.

4.2.1.2

De leden van de organen zoals bedoeld in 4.2.1.1 mogen geen zaken behandelen
waarbij zij direct of indirect als belanghebbende kunnen worden aangemerkt.

4.2.1.3

Leden van het Bondsbestuur en de Bondsraad kunnen geen lid zijn van één van deze
organen. Een persoon kan slechts van één orgaan lid zijn.

4.2.1.4

Wanneer in een door de Nevobo aanhangig te maken zaak regelgeving van
toepassing is van een internationale federatie, waarvan de Nevobo lid is of waarbij
de Nevobo is aangesloten, doet het Bondsbestuur hiervan uitdrukkelijk mededeling
bij het aanhangig maken van deze zaak en legt het Bondsbestuur de juiste versie
over van de desbetreffende regelgeving van de internationale federatie. Het
Bondsbestuur geeft tevens aan welke bepalingen(en) naar zijn oordeel van
toepassing is/zijn.
december 2013

4.2.2

Strafvervolgingcommissie

4.2.2.1

De Strafvervolgingcommissie is belast met het onderzoeken van alle feiten, waarvan
het vermoeden bestaat dat zij strafbaar zijn als gevolg van de Statuten en
reglementen van de Nevobo, met uitzondering van de in artikel 4.1 benoemde
Reglementen.
december 2016

4.2.2.2

De Strafvervolgingcommissie bestaat uit minimaal vijf leden. Het Bondsbestuur
benoemt de voorzitter in functie en de overige leden als lid.
december 2012

4.2.2.3

De Strafvervolgingcommissie dient de aanwijzingen van het Bondsbestuur op te
volgen.

4.2.2.4

Het Bondsbestuur kan, wanneer zij daartoe zwaarwegende redenen aanwezig acht,
de leden van de Strafvervolgingcommissie schorsen of ontslaan.

4.2.3

Rechtsprekende commissies

4.2.3.1

De rechtsprekende Commissies binnen de Nevobo zijn de Strafcommissie en de
Commissie van Beroep. Zij worden in dit reglement gezamenlijk ook als Commissie(s)
aangeduid.

Reglement Strafzaken december 2019

2

4.2.3.2

De Strafcommissie behandelt in eerste aanleg alle strafzaken als bedoeld in artikel
4.3.1.1 en zaken waarvoor zij als gevolg van andere reglementen bevoegdheid heeft
gekregen.

4.2.3.3

De Commissie van Beroep behandelt ieder beroep, tegen voor beroep vatbare
uitspraken van de Strafcommissie alsmede zaken waarvoor zij op grond van andere
reglementen bevoegdheid heeft gekregen.
december 2013

4.2.3.4

Ieder der Commissies bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, die
worden gekozen door de Bondsraad. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.
Leden hebben minimaal één expertise op het gebied van recht, volleybal of seksuele
intimidatie. Er wordt naar gestreefd dat er per commissie minimaal één vrouw lid is.
juni 2013

4.2.3.5

De leden worden gekozen voor een periode van vier jaren. Elk jaar treden volgens
een op te maken rooster ten minste twee leden af. Zij zijn meteen herkiesbaar.

4.2.3.6

De leden van een Commissie kunnen worden geschorst en/of ontslagen door de
Bondsraad, echter nooit naar aanleiding van door hen gedane uitspraken.

4.2.3.7

De behandeling van een zaak geschiedt in een kamer van minimaal drie leden. De
behandelende leden worden per zaak door de voorzitter aangewezen.

4.3

Strafzaken

4.3.1

Grond voor strafvervolging

4.3.1.1

Strafvervolging van een lid of van de betrokken vereniging door de in dit Reglement
benoemde organen kan worden ingesteld wegens:
a. wangedrag vóór, tijdens of na een wedstrijd;
b. onwelvoeglijke bejegeningen van een bondsofficial in woord, geschrift of daad;
c. het medewerken aan bedrieglijke handelingen betreffende het doen uitkomen
van spelers;
d. overtreding van het Reglement Seksuele Intimidatie, of andere vormen van
ongewenst gedrag zoals discriminatie en pesterijen;
e. het bewust verstrekken van onjuiste of misleidende inlichtingen of opgaven aan
de Nevobo, alsook het herhaald weigeren inlichtingen of opgaven te verstrekken
die de Nevobo nodig heeft;
f. het niet nakomen van geldelijke verplichtingen ten opzichte van de Nevobo;
g. overige gedragingen, handelingen, nalatigheid en lijdelijk verzet waardoor de
belangen van de Nevobo of de volleybalsport worden geschaad;
h. het op een andere wijze niet (behoorlijk) naleven van Statuten, reglementen en
gedragscodes van de Nevobo of besluiten en opdrachten van enig Nevobo
orgaan.
juni 2019
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4.3.1.2

De Strafvervolgingcommissie stelt zonder uitstel een onderzoek in zodra:
a. het Bondsbestuur daarom verzoekt;
b. de scheidsrechter op het wedstrijdformulier melding heeft gemaakt van feiten,
waarvan het vermoeden bestaat dat ze strafbaar zijn;
c. zij zelf kennis neemt van een kennelijke overtreding van de Statuten en
reglementen van de Nevobo of van een vermoedelijk strafbaar feit met
betrekking tot een wedstrijd;

4.3.1.3

De betrokken scheidsrechters en de competitieleider dienen de in artikel 4.3.1.1
lid b bedoelde feiten onmiddellijk ter kennis van de Strafvervolgingcommissie te
brengen.

4.3.1.4

Bij een onderzoek op grond van artikel 4.3.1.1 lid d geven de Commissies
rekenschap van de reglementen Dopingreglement, het Reglement Seksuele
intimidatie en het Reglement Matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak.
december 2016

4.3.1.5

Bij een administratieve zaak, waarbij beroep wordt aangetekend tegen een
opgelegde administratieve maatregel, is paragraaf 2.6.3 van het Huishoudelijk
Reglement van toepassing.

4.3.2

Afhandeling tuchtzaken bij wangedrag in relatie tot een wedstrijd (zie 4.3.1.1a)

4.3.2.1

Wangedrag in relatie tot een wedstrijd is strafbaar ingevolge artikel 4.3.1.1a van dit
reglement. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:
a. een gegeven gele kaart wordt niet vervolgd;
b. een gegeven rode kaart wordt als boeking verwerkt;
c. een gegeven rode + gele kaart in één hand wordt voor onderzoek in behandeling
genomen;
d. een gegeven rode + gele kaart apart getoond wordt voor onderzoek in
behandeling genomen.
In alle gevallen indien er sprake is van beledigend of agressief gedrag, ongeacht hoe
de scheidsrechter dit heeft bestraft, wordt de zaak in onderzoek genomen door de
Strafvervolgingcommissie.
juni 2013
Boeking

4.3.2.2

Door de Strafvervolgingcommissie wordt een register bijgehouden waarin iedere
gegeven rode en rode + gele kaart voor wangedrag wordt genoteerd.
Een aantekening in dit register wordt een boeking genoemd en blijft gedurende 365
dagen van kracht.
De boekingen voor wedstrijden in het Volleybal en het Beachvolleybal worden apart
bijgehouden.
juni 2018
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4.3.2.3

Indien als gevolg van de kaart een tuchtrechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden
dat leidt tot een sanctie, een geaccepteerde transactie of vrijspraak, wordt de kaart
niet als boeking geregistreerd.
juni 2016

4.3.2.4

Een rode kaart wordt als één boekingspunt en rode + gele kaart als twee
boekingspunten geregistreerd. Een deelnemer kan per wedstrijd maximaal twee
boekingspunten geregistreerd krijgen.

4.3.2.5

Een lid krijgt van iedere boeking onmiddellijk bericht. Tegen een boeking staat geen
enkel rechtsmiddel open.

4.3.2.6

Zodra van een lid binnen een periode van 365 dagen drie boekingspunten zijn
geregistreerd of hij voor de eerste maal dit aantal overschrijdt:
a. wordt hij, bij boekingen voor Volleybal, automatisch voor één wedstrijd
geschorst. Ieder boekingspunt binnen dezelfde periode van 365 dagen na deze
eerste schorsing, leidt automatisch tot een schorsing voor één wedstrijd per
boekingspunt;
b. krijgt hij, bij boekingen voor Beachvolleybal, automatisch een boete van € 100,-.
Ieder boekingspunt binnen dezelfde periode van 365 dagen na deze eerste boete,
leidt automatisch tot een boete van € 100,- per boekingspunt.

4.3.2.7

De automatische schorsing geldt voor de periode vanaf de derde dag na dagtekening
van de uitspraak en eindigt zodra het team, waarin de laatste overtreding werd
gepleegd, het als sanctie opgelegde aantal wedstrijden heeft gespeeld. Het
betrokken lid mag in die periode aan geen enkele wedstrijd deelnemen.

4.3.2.8

Bovenstaande ontzegging wordt direct uitgesproken door de Strafcommissie.
De betrokkene wordt niet gehoord en kan zich niet verweren. Tegen deze uitspraak
is geen beroep mogelijk. De vereniging, waarvoor de betrokkene op het moment van
zijn laatst ontvangen kaart een functie uitoefende, wordt belast met de kosten van
deze uitspraak.
Vooronderzoek

4.3.2.9

De Strafvervolgingcommissie vervolgt wangedrag middels een onderzoek als is
omschreven in paragraaf 4.3.3 indien er sprake is van:
a. belediging en agressief gedrag als bedoeld in de spelregels, ongeacht hoe de
scheidsrechter dit heeft bestraft;
b. een gegeven rode + gele kaart, indien de betreffende deelnemer nog niet eerder
met een kaart in die wedstrijd was bestraft.

4.3.2.10

De Strafvervolgingcommissie dient zo snel mogelijk bij de officials te achterhalen van
welk feit er sprake is. Zodra zij eenduidige informatie heeft over het gepleegde feit
zal zij direct:
a. indien er sprake is van herhaalde kleine misdragingen of onbehoorlijk gedrag: de
strafzaak seponeren. Het gevolg hiervan is dat de gegeven kaarten worden
geboekt;
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b. indien er sprake is van beledigend gedrag, de aangeklaagde de laatste drie jaar
niet is bestraft en hij op dat moment geen boekingen op zijn naam heeft staan:
de aangeklaagde een voorstel tot een transactie aanbieden;
c. in alle andere gevallen de zaak in onderzoek nemen.
4.3.2.11

Het voorstel tot transactie, zoals bedoeld in artikel 4.3.2.10 lid b, omvat de
beschrijving van het gebeurde met vermelding van de namen van de betrokkenen,
datum, plaats en omschrijving van het gebeurde, evenals een conclusie van de
bevindingen met vermelding van de vermeende overtreding van één of meer
artikelen en de door de Strafvervolgingcommissie voorgestelde transactie.

4.3.2.12

Indien de aangeklaagde gebruik wil maken van de mogelijkheid tot transactie, dan
dient hij zijn instemming uiterlijk acht dagen na dagtekening van het voorstel
schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt aan de Strafvervolgingcommissie. Indien van
de mogelijkheid tot transactie geen gebruik wordt gemaakt, legt de
Strafvervolgingcommissie de zaak alsnog door middel van het in artikel 4.3.3.4 lid a
bedoelde rapport aan de Strafcommissie voor. Een transactievoorstel door de
Strafvervolgingcommissie verlengt de termijn genoemd in artikel 4.3.3.4 met twee
weken.

4.3.2.13

De hoogte van het transactiebedrag als bedoeld onder lid b wordt door het
Bondsbestuur bij richtlijn bepaald.

4.3.3

Onderzoek in strafzaak

4.3.3.1

De Strafvervolgingcommissie bericht de aangeklaagde onmiddellijk dat een
onderzoek is gestart.

4.3.3.2

De Strafvervolgingcommissie brengt zoveel mogelijk gegevens bijeen, nodig voor
een duidelijke omschrijving van het vermoedelijk strafbaar feit. Daarbij vraagt zij de
aangeklaagde en getuigen naar hun visie op het gebeurde. Uiterlijk één week na
dagtekening van het verzoek dienen de betrokkenen deze visie te hebben verzonden
aan de Strafvervolgingcommissie.
december 2014

4.3.3.3

Wordt binnen de in artikel 4.3.3.2 genoemde termijn geen bericht van de
betrokkenen ontvangen, dan vermeldt de Strafvervolgingcommissie dit in haar
rapport.

4.3.3.4

Op grond van haar bevindingen dient de Strafvervolgingcommissie, uiterlijk vier
weken na de dag dat zij kennis heeft genomen van de in artikel 4.3.1.1 genoemde
feiten, te besluiten de zaak:
a. door middel van een rapport voor te leggen aan de Strafcommissie;
b. een zaak die betrekking heeft op wangedrag als bedoeld in artikel 4.3.1.1 a én er
sprake is van feiten als bedoeld in 4.3.2.10a: te seponeren. De gegeven kaarten
worden geboekt;
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c. een zaak die betrekking heeft op een overtreding als bedoeld in artikel 4.3.1.1 b
t/m i behalve lid d, indien er geen bewijs voor enige overtreding is geconstateerd,
te seponeren.
december 2016
4.3.3.5

De Strafvervolgingcommissie brengt de aangeklaagde onmiddellijk op de hoogte van
een besluit tot sepot.

4.3.3.6

Tegen een beslissing van de Strafvervolgingcommissie om een zaak te seponeren
staan geen rechtsmiddelen open.

4.3.3.7

Besluit de Strafvervolgingcommissie de zaak voor te leggen aan de Strafcommissie,
dan brengt zij een rapport uit als bedoeld in artikel 4.3.3.4 lid a. Het rapport bevat
de namen van de betrokkenen, datum, plaats en omschrijving van het gebeurde,
een conclusie van de bevindingen met vermelding van de vermeende overtreding
van één of meer artikelen en een voorstel over de straf die de
Strafvervolgingcommissie gepast vindt.

4.3.3.8

De Strafvervolgingcommissie kan de Strafcommissie in dringende en ernstige zaken
gemotiveerd verzoeken een voorlopige schorsing op te leggen voor de duur van ten
hoogste drie maanden. De aangeklaagde krijgt bericht van dit verzoek en kan
uiterlijk vijf dagen na dagtekening reageren. De Strafcommissie doet uiterlijk één
week na het verzoek uitspraak. Tegen deze uitspraak staat geen beroep open.

4.3.4

Behandeling strafzaak algemeen

4.3.4.1

Direct na ontvangst van het rapport bij de Strafcommissie of het beroepschrift bij de
Commissie van Beroep deelt de Commissie aan de betrokkenen mee, welke leden de
zaak zullen behandelen.

4.3.4.2

De aangeklaagde en de Strafvervolgingcommissie kunnen een aangewezen lid van
de Commissie wraken, indien ze van mening zijn dat dit lid direct of indirect
belanghebbende is bij de zaak.

4.3.4.3

Het verzoek om wraking van een lid van de Commissie dient uiterlijk één week na
dagtekening van het bericht over de samenstelling van deze Commissie, schriftelijk
en met redenen omkleed, te worden gezonden aan de voorzitter van de Commissie,
welke niet is belast met de behandeling van de kwestie in die instantie.
Indien (een lid van) de Strafcommissie wordt gewraakt zal de voorzitter van de
Commissie van Beroep over dit verzoek oordelen. Indien (een lid van) de Commissie
van Beroep wordt gewraakt zal de voorzitter van de Strafcommissie over dit verzoek
oordelen.
december 2019

4.3.4.4

De voorzitter van de Commissie besluit uiterlijk drie dagen na ontvangst van het
verzoek om wraking over een eventuele wijziging in de samenstelling van de
behandelende kamer. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

4.3.4.5

Samen met het bericht over de samenstelling van de behandelende kamer van de
Commissie ontvangen de betrokkenen de stukken die de Strafvervolgingcommissie
aan de Commissie heeft overgelegd.
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4.3.4.6

De behandeling van de strafzaak vindt plaats uiterlijk zestien dagen na ontvangst van
het rapport bij de Strafcommissie of het beroepschrift bij de Commissie van Beroep.
Gelijktijdig met de verzending van het rapport aan de betrokkenen worden dezen op
de hoogte gesteld van datum, tijd en plaats van deze behandeling.
december 2017

4.3.4.7

De Commissie kan bij de behandeling de aangeklaagde, de Strafvervolgingcommissie
en eventuele getuigen mondeling horen. De behandelende kamer is bij deze
mondelinge zitting met ten minste twee leden aanwezig.
De aangeklaagde kan verzoeken zichzelf of getuigen mondeling te laten horen.
Hij kan zich ten behoeve van zijn verdediging laten bijstaan. De Commissie moet aan
een dergelijk verzoek gehoor geven, indien het uiterlijk zeven dagen na dagtekening
van het bericht over de behandelingsdatum schriftelijk is ingediend.
De Strafvervolgingcommissie wordt hierover direct geïnformeerd en kan daarbij
aanwezig zijn.
december 2017

4.3.4.8

Wanneer de Commissie tot de conclusie komt, dat het feit bewezen en strafbaar is
en er zich geen strafuitsluitingsgrond voordoet, kan zij de volgende sancties
opleggen:
a. een schriftelijke berisping;
b. een geldboete van ten hoogste € 250,- voor een natuurlijk persoon en ten
hoogste € 1.250,- voor een vereniging;
c. het spelen van een bepaald aantal wedstrijden zonder publiek;
d. ontzegging van het recht tot deelnemen aan wedstrijden tot een maximum van
tien;
e. schorsing in het lidmaatschap van de Nevobo voor een bepaalde tijd;
f. schorsing in kwaliteit voor de tijd van maximaal twee jaar;
g. ontzetting uit het lidmaatschap van de Nevobo.
De sancties kunnen in combinatie worden opgelegd. De onder a en g genoemde
sancties alleen onvoorwaardelijk, de andere genoemde sancties zowel
voorwaardelijk als onvoorwaardelijk.

4.3.4.9

Wanneer de Commissie tot de conclusie komt dat het feit niet bewezen is, besluit zij
tot vrijspraak.

4.3.4.10

Wanneer de Commissie tot de conclusie komt dat het feit wel bewezen maar niet
strafbaar is, besluit zij tot ontslag van rechtsvervolging.

4.3.4.11

Tijdens een periode van schorsing in het lidmaatschap van de Nevobo kan de
betrokkene niet deelnemen aan wedstrijden, heeft hij geen toegang tot een
algemene vergadering en kan daarom niet aan een stemming deelnemen. De
betrokkene kan in die periode in de Nevobo geen functie bekleden in welk verband
dan ook en kan geen lid worden van of overschrijving krijgen naar een andere
vereniging.

4.3.4.12

Tijdens een periode van schorsing in kwaliteit kunnen de rechten, aan die kwaliteit
verbonden, niet worden uitgeoefend.
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4.3.4.13

Uiterlijk twee weken na de dag van behandeling van de strafzaak doet de Commissie
uitspraak. De aangeklaagde wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de
uitspraak.
december 2019

4.3.4.14

De uitspraak is met redenen omkleed. Zij wordt in afschrift eveneens gezonden aan
alle personen en organen, die van de uitspraak op de hoogte dienen te zijn.

4.3.4.15

De uitspraak wordt, zodra zij onherroepelijk is geworden gedurende één jaar, of
zoveel langer als de onvoorwaardelijke schorsing nog van kracht is, gepubliceerd op
de site www.nevobo.nl.

4.3.4.16

De kosten van een strafprocedure door de Strafcommissie worden in geval van een
bewezenverklaring van het feit, geheel of gedeeltelijk, ten laste gebracht van de
gestrafte of zijn vereniging. In alle andere gevallen worden de kosten van de
procedure gedragen door de Nevobo.

4.3.4.17

De kosten van een procedure in beroep door de Commissie van Beroep worden
geheel of gedeeltelijk ten laste gebracht van de indiener van het beroepschrift,
indien deze in het ongelijk wordt gesteld. In geval de indiener in het gelijk wordt
gesteld, worden de kosten van de procedure in beroep gedragen door de Nevobo.

4.3.5

Behandeling strafzaak in beroep

4.3.5.1

Tegen een uitspraak van de Strafcommissie kunnen zowel het betrokken lid, de
betrokken vereniging als de Strafvervolgingcommissie beroep aantekenen bij de
Commissie van Beroep.
december 2014

4.3.5.2

Het beroep moet in geval van ontzetting uiterlijk vier weken en in alle andere
gevallen uiterlijk tien dagen na de dagtekening van verzending van de uitspraak
schriftelijk worden ingediend bij de Commissie van Beroep.

4.3.5.3

Het beroepschrift moet ten minste één beroepsgrond bevatten, evenals de
bezwaren tegen de beslissing, één en ander zo uitvoerig mogelijk beargumenteerd.

4.3.5.4

De Commissie van Beroep zendt onmiddellijk een gewaarmerkt afschrift van het
beroepschrift aan de betrokken partijen.

4.3.5.5

De betrokken partijen kunnen uiterlijk één week na datum van verzending van het
gewaarmerkt afschrift van het beroepschrift een vertoogschrift indienen bij de
Commissie van Beroep, waarin opgenomen een reactie op het gestelde in het
beroepschrift.

4.4

Tenuitvoerlegging en bekendmaking van de uitspraken

4.4.1.1

Alle uitspraken van de Strafcommissie worden direct ten uitvoer gelegd, zodra de
termijn waarbinnen beroep kan worden aangetekend is verstreken zonder dat
beroep is aangetekend.

4.4.1.2

Alle uitspraken van de Commissie van Beroep worden drie dagen na de dagtekening
ten uitvoer gelegd.
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4.4.1.3

Door het aantekenen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van het besluit
opgeschort. Dit geldt niet indien tot een ontzetting is besloten.

4.4.1.4

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de zorg voor de tenuitvoerlegging
van de uitgesproken straffen.

4.4.1.5

Opgelegde boetes en verschuldigde proceskosten moeten uiterlijk 14 dagen na het
onherroepelijk worden van de uitspraak worden voldaan door storting op de
rekening van de Nevobo.

4.4.1.6

Blijft betaling achterwege, dan treedt de procedure zoals is beschreven in paragraaf
2.6.2 van het Huishoudelijk Reglement in werking.

4.4.1.7

De uitspraken van de Strafcommissie en de Commissie van Beroep worden, zodra zij
onherroepelijk zijn geworden, in beknopte vorm gepubliceerd in overeenstemming
met het gestelde in artikel 2.7.2 van het Huishoudelijk Reglement. De aangeklaagde
wordt hier vooraf over geïnformeerd en kan binnen twee weken bezwaar maken
tegen publicatie.
juni 2016

4.5

Gratieverlening

4.5.1.1

In uitzonderlijke gevallen kan het Bondsbestuur gratie verlenen voor verdere
tenuitvoerlegging van een opgelegde langdurige schorsing, indien ten minste de
helft ten uitvoer is gelegd.

4.5.1.2

Bij een beslissing waarbij gratie wordt verleend, wordt gemotiveerd aangegeven
waarom de verdere tenuitvoerlegging van de schorsing achterwege kan blijven.

4.6

Overige bepalingen

4.6.1

Termijnen

4.6.1.1

Artikel 2.7.1 van het Huishoudelijk Reglement is van toepassing op de in dit
reglement genoemde termijnen.

4.6.1.2

Indien een zaak door de Commissie van Beroep wordt terugverwezen naar de
Strafcommissie, bepaalt de Strafcommissie de datum van behandeling. Deze datum
ligt minimaal één week na dagtekening van de uitspraak van de Commissie van
Beroep. Betrokkenen kunnen zich tot drie dagen vóór de zitting aanmelden om
aanwezig te zijn en te worden gehoord.

4.6.1.3

Wanneer termijnoverschrijding heeft plaatsgevonden door de
Strafvervolgingcommissie, anders dan door aantoonbare overmacht dan wel
kennelijk redelijke omstandigheden, één en ander ter beoordeling van de
Commissie, leidt dit tot een niet-ontvankelijk verklaring.
juni 2013

4.6.1.4

De Strafcommissie en de Commissie van Beroep zijn bevoegd op verzoek van de
betrokkenen de termijnen in de procedure te verlengen. Zij regelen de procesgang
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daar waar het reglement niet in voorziet. De Strafvervolgingcommissie vermeldt een
gegeven uitstel in haar rapport.
4.6.2

Procedureel

4.6.2.1

Tegen iedere uitspraak van de Strafcommissie staat voor de betrokken partijen
beroep open bij de Commissie van Beroep, behalve indien dit uitdrukkelijk anders is
bepaald.

4.6.2.2

Alle correspondentie van de Commissie aan een aangeklaagde geschiedt
rechtstreeks aan het betrokken lid met een afschrift aan de vereniging, waarvan hij
lid is of waarvoor hij op het moment van de overtreding de functie vervulde in welke
hoedanigheid de vermoedelijke overtreding is begaan.

4.6.2.3

De hoogte van in dit reglement genoemde kosten worden door het Bondsbestuur bij
richtlijn bepaald.

4.6.2.4

Een aangeklaagde in een strafzaak kan geen aanspraak maken op vergoeding van
kosten vanwege zijn betrokkenheid in een procedure.

4.6.2.5

Onder “schriftelijk/schriftelijke verklaring” wordt verstaan middels brief, fax of email.

4.6.2.6

Het postadres van alle betrokken commissies is het hoofdkantoor.

4.6.2.7

Het Reglement Straf- en Protestzaken is voor de eerst vastgesteld in juni 2007 en
voor het laatste gewijzigd en opnieuw vastgesteld als Reglement Strafzaken in de
bondsraadvergadering van 14 december 2019 te Utrecht.
december 2019

Reglement Strafzaken december 2019

11

