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Toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het Tuchtreglement van de NBF
ten behoeve van de Bondsvergadering op 9 november 2013.

Aan de Bondsvergadering van de NBF,
In de Bondsvergadering van 10 november 2012 is een concept behandeld voor aanpassing
van het Tuchtreglement. Dat concept behoeft wijziging in verband met de aansluiting van de
NBF bij het Instituut SportRechtspraak (ISR) voor wat betreft zaken betreffende doping en
seksuele intimidatie. Tevens vindt afstemming plaats op de Statuten en het Algemeen
reglement die in de bondsvergadering van 1 juni 2013 zijn vastgesteld, en wordt de tekst van
een aantal bepalingen gemoderniseerd, mede aan de hand van adviezen van externe jurist
mr. Jeroen Bedaux, partner bij Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Het gewijzigde concept-Tuchtreglement wordt nu via het bondsbestuur aan u ter vaststelling
aangeboden.
De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de thans geldende versie van het
Tuchtreglement worden hierna artikelgewijs kort toegelicht.
Artikel 1
Bevat aanpassingen in verband met de aansluiting bij het ISR (leden 1 t/m 3) en een aantal
moderniseringen zoals het accepteren van correspondentie langs elektronische weg (lid 6).
Tevens wordt de Gedragscode Begeleiders van toepassing verklaard (lid 4).
Artikel 2
Vervalt, omdat reeds in de Statuten is bepaald dat reglementen door de Bondsvergadering
worden gewijzigd.
Artikel 3
In het Algemeen reglement wordt vastgelegd, dat personen die binnen de NBF functioneel
betrokken zijn bij de bowlingsport lid moeten zijn van de NBF. Anders zijn zij niet
onderworpen aan de tuchtrechtspraak. In verband hiermee kan het laatste gedeelte van
artikel 3 vervallen.
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Artikel 4
Aanpassing in verband met aansluiting bij het ISR (leden 2 en 4) en de gewijzigde
organisatiestructuur van de NBF (lid 3, schrappen provinciaal bestuur).
Tevens zijn uit lid 3 de disciplinaire maatregelen geschrapt in verband met de noodzakelijke
strikte scheiding tussen rechtspraak (door de tuchtcommissie en de commissie van beroep)
en uitvoering (door het bondsbestuur). Op dit punt moet wordt ook het Algemeen reglement
aangepast.
Verder is de tekst in lid 3 aangevuld om de scheidslijn tussen ordemaatregelen en
tuchtrechtelijke maatregelen helder te houden.
Artikel 5
Aanpassing aan de vernieuwde statuten, zoals de zittingsduur van commissieleden (lid 2,
onder a en b), en tevens modernisering van teksten.
In lid 3 onder a is nieuw opgenomen, dat tot uiterlijk drie weken voor betreffende
bondsvergadering kandidaten voor aftredende commissieleden kunnen worden gesteld.
Artikel 6
Afstemming op de vernieuwde statuten voor wat betreft onverenigbaarheden (leden 1 en 2),
en opname van een bepaling inzake verschoning (lid 3).
Artikel 7
Modernisering van enkele teksten.
Artikel 8
Aanpassing in verband met de aansluiting bij het ISR (lid 1, schrappen dopingzaken), en
opname van de mogelijkheid van hoger beroep tegen een uitspraak-in-beroep inzake een
ordemaatregel (lid 2, onder c).
Artikel 11
Wijziging in verband met de aansluiting bij het ISR (lid 1 en lid 4, schrappen dopingzaken).
Als strafbare overtreding wordt nu ook aangemerkt het gelegenheid bieden of aansporen tot,
het vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het begaan van een overtreding (lid 3).
Artikel 13
Enkele beperkte moderniseringen. Daarnaast is expliciet bepaald, dat een aangifte afkomstig
moet zijn van een NBF-lid (lid 1, onder a.3), en een anonieme aangifte niet in behandeling
wordt genomen (lid 5, onder c).
Artikel 14
Modernisering van de teksten.
Artikel 15
Modernisering van de teksten. Nieuw is opgenomen, dat het doen van een valse aangifte als
overtreding kan worden aangemerkt (lid 1 onder d). Tevens is expliciet bepaald, dat
betrokkene (de aangeklaagde) getuigen en/of deskundigen kan aanmelden (lid 3 onder b.2),
en dat de mededeling aan betrokkene vergezeld gaat van de beschikbare zaakstukken (lid 3
onder b), en dat de correspondentie zo mogelijk langs elektronische weg verloopt (lid 3,
onder c).
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Artikel 16
Modernisering van enkele teksten. Verder is de openbaarheid van de mondelinge behandeling
beperkt tot de leden van de NBF (lid 3).
Artikel 17
Modernisering van teksten.
Artikel 19
Aanpassing in verband met aansluiting bij het ISR (lid 1, onder a, schrappen tekst inzake
doping).
Artikel 20
Modernisering van teksten. Tevens afbakening van de termijn van aanmelding van getuigen
en/of deskundigen (lid 1 onder a en b), en vastlegging van het bewijs van opdracht tot
vertegenwoordiging van betrokkene (lid 3 onder c).
Artikelen 21 en 22
In verband met de opheffing van de Reglementscommissie is de bepaling geschrapt inzake
het doen van interpretatie-uitspraken over reglementsbepalingen (oud lid 1).
Het bondsbestuur is primair het orgaan dat desgevraagd de betekenis van bepalingen uitlegt,
al dan niet met voorafgaand advies van de CBR. Desgewenst zou de bondsvergadering als
regel kunnen vaststellen, dat het bondsbestuur verplicht is bij interpretatie-vragen m.b.t.
statuten en reglementen voorafgaand advies aan de CBR te vragen, maar dat advies is niet
bindend. Het blijft het bondsbestuur dat het antwoord bepaalt.
Als iemand zich niet kan vinden in de interpretatie van het bondsbestuur kan hij zich met een
vraag of voorstel wenden tot het hoogste NBF-orgaan, de bondsvergadering. Voor alle
duidelijkheid, de Tuchtcommissie is daarvoor niet het juiste orgaan. In een correct
opgebouwde organisatie (scheiding der machten) is het zuiver, dat de Tuchtcommissie alleen
tuchtzaken/ overtredingen behandelt. In een tuchtzaak kan op zichzelf uiteraard wèl de
interpretatie van een bepaling blijken.
Tenslotte, het bondsbestuur kan géén uitspraken doen die tuchtuitspraken van
Tuchtcommissie en/of van de Commissie van Beroep overrulen.
Verder is met name de tekst in artikel 21 lid 1 onder a en b met betrekking tot
terugverwijzing van zaken door de commissie van beroep naar de tuchtcommissie
gedetailleerder geformuleerd.
Artikel 23
Modernisering van bepalingen, en afstemming op de aansluiting bij het ISR.
Artikel 24
De beperking die gold met betrekking tot de aanleiding voor het opleggen van uitsluiting van
deelname aan of het leiden van wedstrijden is geschrapt (lid 1).
Artikel 25
De beperkingen die golden met betrekking tot de aanleiding voor en de reikwijdte van het
ontzeggen van de uitoefening van functies zijn geschrapt (leden 1 en 3).
Artikelen 26 en 27
Modernisering van de teksten.
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Artikel 28
Modernisering van enkele teksten, en afstemming op de aansluiting bij het ISR (lid 5, onder
c, schrappen dopingzaken).
In lid 7 is nu bepaald, dat in geval van gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van de
tenlastelegging de kosten van behandeling van de zaak voor rekening van betrokkene (de
aangeklaagde) komen, tenzij de commissie in verband met bijzondere omstandigheden
anders besluit. Indien de aanklacht ongegrond is komen de kosten voor rekening van de NBF.
Artikel 29
Modernisering van teksten, en met name de tekst in lid 2 inzake bewijsmiddelen is
gedetailleerder geformuleerd.
Artikel 30
Modernisering van de teksten (o.a. over de uitspraken, lid 1 t/m lid 5), en afstemming op de
aansluiting bij het ISR (oud lid 7). Tevens invoering van een sanctieregister, waarin de
tuchtuitspraken onverkort en met vermelding van volledige namen worden opgenomen (lid 5,
onder e). Het sanctieregister wordt actueel gehouden door het bondsbureau, en kan alleen
worden geraadpleegd door daartoe geautoriseerde vertegenwoordigers van de ledenrechtspersonen en van de organen van de NBF.
Artikelen 31, 32 en 33
Moderniseringen van teksten. Daarnaast is artikel 31 lid 5 zodanig gewijzigd, dat de
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf door het instellen van beroep niet wordt
opgeschort, tenzij de algemeen voorzitter van de commissie van beroep op een met redenen
omkleed schriftelijk verzoek van betrokkene anders beslist. De achtergrond is, dat bij wèl
schorsende werking een verwarrende situatie kan ontstaan, namelijk, direct na de uitspraak
van de tuchtcommissie is de straf van kracht, vervolgens wordt bij het indienen van beroep
de straf opgeschort, en na de uitspraak in beroep eventueel weer aangevangen.
Met vriendelijke groet,
Commissie Beheer Reglementen van de NBF,
Lia Fievet, voorzitter
Paul Douw, secretaris
Hans Smit, lid
Willem Dieteren, lid
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