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KNSB Tuchtreglement
Hoofdstuk 1. Algemeen
Artikel 1. Reikwijdte Tuchtreglement
1.1 Het KNSB Tuchtreglement is een reglement in de zin van artikel 15.2 en 15.5
van de Statuten en wordt hierna aangeduid als het “Tuchtreglement”.
1.2 De navolgende (rechts)personen zijn onderworpen aan het Tuchtreglement:
a) Leden van de KNSB als bedoeld in artikel 5.1 van de Statuten.
b) Bij de regionale bonden aangesloten schaakverenigingen.
c) Personen als bedoeld in artikel 6 van de Statuten.
d) De regionale bonden.
e) De bijzondere bonden.
Artikel 2. Tuchtcommissie
2.1 Er is een tuchtcommissie, bestaande uit minimaal zeven leden, onder wie
tenminste twee juristen.
2.2 De tuchtcommissie bestaat uit een onafhankelijk tuchtcollege in eerste aanleg
en een onafhankelijk tuchtcollege in hoger beroep.
2.3 Het tuchtcollege in eerste aanleg bestaat bij de behandeling van een tuchtzaak
uit drie leden, onder wie tenminste één jurist.
2.4 Het tuchtcollege in hoger beroep bestaat bij de behandeling van een tuchtzaak
uit drie leden, onder wie tenminste één jurist.
2.5 De voorzitter van de tuchtcommissie, en bij diens ontstentenis de
plaatsvervangende voorzitter, stelt vast welke drie leden een tuchtzaak in het
tuchtcollege in eerste aanleg behandelen en welke drie leden een tuchtzaak in
het tuchtcollege in hoger beroep behandelen.
2.6 De leden van het tuchtcollege in hoger beroep mogen in dezelfde tuchtzaak niet
tevens deel hebben uitgemaakt van het tuchtcollege in eerste aanleg in dezelfde
tuchtzaak.
2.7 De tuchtcommissie wordt benoemd door het bestuur van de KNSB. Het bestuur
van de KNSB zal de tuchtcommissie dan wel de algemene vergadering in de
gelegenheid stellen om het bestuur hierbij – niet bindend – te adviseren bij de
benoeming van de tuchtcommissie, met dien verstande dat het bestuur zonder
nadere motivering kan afwijken van het voornoemde advies.
2.8 Een lid van de tuchtcommissie wordt benoemd voor een tijdvak van maximaal
drie jaar. Het bestuur zorgt er bij het bepalen van het tijdvak van benoeming
voor, dat elk jaar drie leden van de tuchtcommissie aftredend zijn, met dien
verstande dat de leden van de tuchtcommissie conform artikel 2.9 van het
Tuchtreglement herbenoembaar zijn. Het tijdvak waarvoor de benoeming geldt,
begint en eindigt steeds op 1 januari van enig jaar.
2.9 Leden van de tuchtcommissie kunnen steeds worden herbenoemd.
Herbenoeming geschiedt in beginsel voor een tijdvak van drie jaren.
2.10 Leden van de tuchtcommissie mogen geen lid zijn van het bestuur van de KNSB,
het bestuur van de regionale bonden, het bestuur van de bijzondere bonden,
het bestuur van de bij de regionale bonden aangesloten vereniging.
2.11 Gedurende het tijdvak waarvoor een lid van de tuchtcommissie is benoemd,
wordt zijn lidmaatschap slechts beëindigd door overlijden, door het aanvaarden
van een onverenigbare functie als bedoeld in artikel 2.10 of door ontslag op
eigen verzoek door middel van een daartoe strekkende kennisgeving van het
desbetreffende lid aan het bestuur.
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2.12 Voor tussentijdse ontstane vacatures spant het bestuur van de KNSB zich in om
zo snel mogelijk daarvoor in de plaats nieuwe leden te benoemen, met dien
verstande dat het bestuur van de KNSB zich niet conform artikel 2.7 van het
Tuchtreglement hoeft te laten adviseren. In dat geval geschiedt de benoeming
voor het resterende gedeelte van het tijdvak gedurende welke het afgetreden lid
van de tuchtcommissie lid zou zijn geweest.
Artikel 3. Taken tuchtcolleges
3.1 Het tuchtcollege in eerste aanleg beslist over door het bestuur van de KNSB
aanhangig gemaakte tuchtzaak.
3.2 Het tuchtcollege in hoger beroep beslist over de tegen een uitspraak van het
tuchtcollege in eerste aanleg ingestelde hoger beroep.
3.3 Het tuchtcollege in eerste aanleg heeft tot taak uitspraken te wijzen, met dien
verstande dat zij:
a. zal beoordelen of sprake is van een tuchtrechtelijk gedrag als bedoeld in
artikel 5 van het Tuchtreglement, en;
b. al dan niet één of meer maatregelen als genoemd in artikel 6 van het
Tuchtreglement zal opleggen.
3.4 Het tuchtcollege in hoger beroep heeft tot taak, indien hoger beroep is ingesteld
tegen de beslissing van het tuchtcollege in eerste aanleg, te beoordelen of het
tuchtcollege in eerste aanleg een juiste uitspraak heeft gewezen, met dien
verstande dat zij:
a. zal herbeoordelen of sprake is van een tuchtrechtelijk gedrag als bedoeld in
artikel 5 van het Tuchtreglement, en:
b. zal herbeoordelen of de opgelegde maatregel(en) terecht is opgelegd, zo
nodig door een nieuwe en/of aanvullende (in de plaats tredende)
maatregel(en) op te leggen conform artikel 6 van het Tuchtreglement.
3.5 De taken en de bevoegdheden van de tuchtcolleges worden nader uitgewerkt in
de hoofdstukken 3 en 4 van het Tuchtreglement.
Artikel 4 Kosten
4.1 De kosten verbonden aan de vervulling van de taak van het tuchtcollege in
eerste aanleg en van het tuchtcollege in hoger beroep worden door de KNSB
gedragen.
4.2 De kosten verbonden aan de (rechts)bijstand en/of andere kosten die worden
gemaakt door de (rechts)persoon als bedoeld in artikel 1.2 van het
Tuchtreglement, tegen wie een tuchtrechtprocedure is gestart conform het
Tuchtreglement, dan wel door een (rechts)persoon die in hoger beroep gaat
tegen de uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg, komen geheel voor
rekening van de (rechts)persoon als bedoeld in artikel 1.2 van het
Tuchtreglement respectievelijk voor de (rechts)persoon die in hoger beroep
gaat.
Hoofdstuk 2. Tuchtrechtelijk gedrag en Maatregelen
Artikel 5. Tuchtrechtelijk gedrag
Het bestuur van de KNSB kan voor het navolgende gedrag (waaronder wordt verstaan
handelen of nalaten) een tuchtrechtelijke procedure starten:
a)
gedrag die de belangen en/of de goede naam van de schaaksport, de KNSB en
haar organen, de regionale bonden, de bijzondere bonden, de verenigingen
aangesloten bij de KNSB of de regionale bonden, schaadt of benadeelt;
b)
wangedrag en/of onbehoorlijk gedrag tijdens activiteiten georganiseerd: (1)
door of namens de KNSB, (2) door of namens de regionale bonden, (3) door of
namens de schaakverenigingen die zijn aangesloten bij de regionale bonden, (4)
door of namens de bijzondere bonden;
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c)

d)

e)
f)
g)

gedrag in strijd met: (1) de Statuten van de KNSB, (2) het Huishoudelijk
Reglement van de KNSB, (3) de Regeling Contributieheffing (4) andere
regelingen van de KNSB waarop het Tuchtreglement van toepassing wordt
verklaard door de algemene vergadering, mits het gedrag heeft plaatsgevonden
na de inwerkingtreding van de voornoemde regels als bedoeld in nummers 1 tot
en met 4 van dit sub;
gedrag in strijd met de besluiten van: (1) de KNSB, haar bestuursorganen en/of
haar algemene vergadering, (2) de regionale bonden, haar bestuursorganen
en/of haar algemene vergadering (3) de bijzondere bonden, haar
bestuursorganen en/of haar algemene vergadering, met dien verstande dat een
gedrag niet strafbaar is indien een gedrag heeft plaatsgevonden voor het nemen
van het besluit als genoemd in sub 1 tot en met 3, dan wel indien het met
besluit sub 2 of 3 strijdige gedrag wel conform besluit sub 1 en/of de regels
en/of reglementen van de KNSB is;
het niet tijdig nakomen van financiële verplichtingen jegens KNSB, de regionale
ronden, de bijzondere bonden, de bij de regionale bonden aangesloten
schaakverenigingen;
het medeplegen en het uitlokken van de overtreding(en) als genoemd in sub a
tot en met sub e van dit artikel;
het stimuleren van en behulpzaam zijn bij het plegen van de overtreding(en) als
genoemd in sub a tot en met sub e van dit artikel;

Artikel 6. Tuchtmaatregelen
Het tuchtcollege in eerste aanleg en/of het Tuchtcollege in hoger beroep kunnen de
navolgende maatregelen, al dan niet gecombineerd, verbinden aan een tuchtrechtelijk
gedrag als bedoeld in artikel 5 van het Tuchtreglement:
a)
Eén of meerdere waarschuwingen.
b)
Een verplichte bijdrage, zonder het recht op enige vorm van vergoeding, in de
organisatie van activiteiten van, namens of met steun van de KNSB.
c)
Uitsluiting van deelname aan één of meerdere schaakactiviteiten van of
namens: de KNSB, de regionale bonden, de bijzondere bonden, de
schaakverenigingen aangesloten bij de regionale bonden, voor een maximum
van vijf jaar vanaf de datum van de uitspraak in eerste aanleg respectievelijk in
hoger beroep.
d)
Verval van alle wedstrijdresultaten en of de rating die de schaker heeft behaald
gedurende maximaal vijf jaar vanaf de datum van de uitspraak in eerste aanleg
respectievelijk in hoger beroep.
e)
Voorwaardelijke ontzetting lidmaatschap.
f)
Tijdelijke of gehele ontzetting lidmaatschap.
g)
Een tijdelijk of geheel verbod op het vervullen van een functie binnen de KNSB,
de regionale bonden, de bijzondere bonden, de bij de regionale bonden
aangesloten schaakverenigingen.
h)
Een voorwaardelijke geldboete voor een periode van maximaal twee jaar na de
uitspraak in eerste aanleg respectievelijk in hoger beroep, ter hoogte van
maximaal € 1.000,=.
i)
Een geldboete van maximaal € 1.000,=.
Artikel 7. Volwassenen en kinderen
7.1 Artikel 6 geldt onverkort voor de personen die 16 jaar of ouder zijn.
7.2 Artikel 6 sub h en sub i gelden niet voor de personen die jonger zijn dan 16
jaar. Het resterende deel van artikel 6 geldt onverkort voor de personen jonger
dan 16 jaar, met dien verstande dan sub c en sub d een maximum kennen van
twee jaar.
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Artikel 8. Andere maatregelen
8.1 De mogelijkheden van het bestuur van de KNSB om op grond van het
Tuchtreglement een procedure te starten, laat de mogelijkheden van het
bestuur van de KNSB en/of andere benadeelde(n) om op andere wijze een
(civielrechtelijke of strafrechtelijke) wijze actie te ondernemen onverlet.
8.2 Het Tuchtreglement laat onverlet de bevoegdheden die het bestuur van de
KNSB krachtens artikel 17 van de Statuten en artikel 17 van het Huishoudelijk
Reglement heeft.
8.3 Het Tuchtreglement laat onverlet de bevoegdheden van het bestuur van de
KNSB om op basis van andere regelingen/reglementen van de KNSB
maatregelen te treffen/op te leggen.
Hoofdstuk 3. Procedure eerste aanleg
Artikel 9. Aanhangig maken
9.1 De bevoegdheid om een tuchtzaak in eerste aanleg aanhangig te maken, berust
bij het bestuur van de KNSB. Alvorens een procedure aanhangig te maken, kan
het bestuur van de KNSB onderzoek instellen naar mogelijk tuchtrechtelijk
gedrag.
9.2 Een tuchtzaak wordt in eerste aanleg schriftelijk aanhangig gemaakt en omvat
tenminste:
a. de naam, het adres, de leeftijd van de (rechts)persoon als bedoeld in artikel
1.2 van het Tuchtreglement;
b. de hoedanigheid van het lidmaatschap van de (rechts)persoon als bedoeld
in artikel 1.2 van het Tuchtreglement;
c. de overtreding op grond waarvan de tuchtzaak aanhangig wordt gemaakt;
d. de wijze waarop en een termijn waarbinnen de (rechts)persoon als bedoeld
in artikel 1.2 van het Tuchtreglement verweer kan voeren;
e. een termijn waarbinnen de (rechts)persoon als bedoeld in artikel 1.2 van
het Tuchtreglement schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of hij een
mondelinge behandeling wenselijk acht.
9.3 Het bestuur stuurt onverwijld per aangetekende brief een afschrift van het
schriftelijk stuk als bedoeld in artikel 9.2 van het Tuchtreglement aan de
(rechts)persoon als bedoeld in artikel 1.2 van het Tuchtreglement.
Artikel 10. Hoor en wederhoor
10.1 De (rechts)persoon als bedoeld in artikel 1.2 van het Tuchtreglement dient
binnen 21 dagen na de datum van verzending van de brief als bedoeld in artikel
9.3 van het Tuchtreglement schriftelijk verweer te voeren.
10.2 De voornoemde persoon kan om een mondelinge behandeling verzoeken. Dit
verzoek dient uiterlijk binnen 10 dagen, nadat afschrift van het schriftelijk stuk
als bedoeld in artikel 9.2 van het Tuchtreglement is verzonden, schriftelijk
kenbaar zijn gemaakt aan het bestuur. Een afschrift van dit verzoek wordt
gelijktijdig verzonden aan alle partijen van het tuchtprocedure in eerste aanleg.
10.3 Ingeval de (rechts)persoon als bedoeld in artikel 1.2 van het Tuchtreglement
niet tijdig kenbaar heeft gemaakt of hij een mondelinge behandeling wenst,
blijft een mondelinge behandeling, tenzij het tuchtcollege in eerste aanleg een
mondelinge behandeling alsnog wenselijk acht, dan wel tenzij KNSB hierom
verzoekt, achterwege.
10.4 Indien een mondelinge hoorzitting plaatsvindt, worden degene tegen wie een
tuchtzaak aanhangig is gemaakt en het bestuur van de KNSB per aangetekende
post uiterlijk 21 dagen voor de hoorzitting opgeroepen. Degene tegen wie een
tuchtzaak aanhangig is gemaakt, kan zich tijdens de hoorzitting voor eigen
rekening laten vertegenwoordigen door een raadsman.
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10.5 Bij het uitblijven van het tijdig voeren van verweer, stelt het tuchtcollege in
eerste aanleg de (rechts)persoon als bedoeld in artikel 1.2 van het
Tuchtreglement een laatste maal – schriftelijk per aangetekende brief – in de
gelegenheid om binnen 10 dagen na het versturen van deze brief verweer te
voeren, met dien verstande dat deze termijn opgeschort en verlengd kan
worden door het tuchtcollege in eerste aanleg indien hier volgens het
tuchtcollege redenen voor zijn die niet te wijten zijn aan de schuld van de
(rechts)persoon als bedoeld in artikel 1.2 van het Tuchtreglement.
Artikel 11. Getuigen
11.1 Het tuchtcollege in eerste aanleg kan besluiten om getuigen en deskundigen te
horen alvorens een beslissing te nemen. De kosten die daaraan zijn verbonden,
komen ten laste van de KNSB.
11.2 Het bestuur van de KNSB kan op eigen kosten getuigen en deskundigen
oproepen of meenemen naar de hoorzitting. In dat geval dient het bestuur
uiterlijk 10 dagen voor de hoorzitting de namen van de getuigen en
deskundigen schriftelijk op te geven aan het tuchtcollege in eerste aanleg, met
dien verstande dat deze gegevens tevens gelijktijdig schriftelijk kenbaar
gemaakt dienen te worden bij degene tegen wie de tuchtzaak aanhangig is.
11.3 Ook degene tegen wie een tuchtzaak aanhangig is gemaakt, kan op eigen
kosten een tolk, getuigen en deskundigen oproepen of meenemen naar de
hoorzitting. In dat geval dient degene tegen wie de tuchtzaak aanhangig is
gemaakt, uiterlijk 10 dagen voor de hoorzitting schriftelijk de namen van de
tolk, de getuigen en/of de deskundigen op te geven aan het tuchtcollege in
eerste aanleg, met dien verstande dat deze gegevens tevens gelijktijdig
schriftelijk kenbaar gemaakt dienen te worden bij het bestuur van de KNSB.
Artikel 12. Uitspraak
12.1 De uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg is bindend voor alle partijen
die betrokken zijn bij de tuchtzaak. De uitspraak van het tuchtcollege heeft een
directe werking, tenzij het tuchtcollege in eerste aanleg anders bepaalt.
12.2 Het tuchtcollege in eerste aanleg kan een of meer sancties opleggen die staan
vermeld in artikel 6 van het Tuchtreglement.
12.3 Het tuchtcollege in eerste aanleg stelt zijn uitspraak op schrift. De uitspraak
dient te zijn gemotiveerd. Ingeval het tuchtcollege een maatregel oplegt
conform artikel 6 van het Tuchtreglement, dat afhankelijk is van een
ingangsdatum of geldt voor een bepaalde periode, dan vermeldt het
tuchtcollege afdoende gedurende welke periode een maatregel geldt en/of vanaf
welk moment de maatregel geldt.
12.4 Het tuchtcollege zendt de uitspraak zo spoedig mogelijk aan het bestuur en aan
degene tegen wie de tuchtzaak aanhangig is gemaakt.
12.5 Het bestuur kan de inhoud van de uitspraak ter kennisgeving tevens mededelen
aan andere relevante organisaties, waaronder – doch niet uitsluitend –de
Wereldschaakbond (FIDE), zulks onverminderd de openbaarmaking van de
uitspraak conform artikel 18.1 van dit reglement.
Artikel 13. Werkwijze
Het tuchtcollege in eerste aanleg regelt zelf zijn werkwijze voor zover het
tuchtreglement de werkwijze van de tuchtcommissie in eerste aanleg niet regelt.
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Hoofdstuk 4. Hoger Beroep
Artikel 14. Hoger Beroep
14.1. Tegen de uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg kan hoger beroep
worden ingesteld binnen 21 dagen vanaf de dag dat degene tegen wie de
tuchtzaak aanhangig is gemaakt, schriftelijk van de uitspraak van de
tuchtcommissie in eerste aanleg in kennis is gesteld. Het hoger beroep moet
schriftelijk worden ingesteld bij het Bondsbureau van de KNSB.
14.2 Het hoger beroep kan worden ingesteld door degene tegen wie de tuchtzaak
aanhangig is gemaakt, door het bestuur van de KNSB.
14.3 Degene die hoger beroep heeft ingesteld is gehouden bij het instellen van het
hoger beroep deugdelijk en gemotiveerd zijn gronden voor het instellen van het
beroep kenbaar te maken in het schriftelijke document waarmee hoger beroep
wordt ingesteld. Indien het hoger beroep door het bestuur wordt ingesteld, dan
wel door de FIDE, dient het hoger beroep daarnaast tenminste de navolgende
gegevens te omvatten:
a. de naam, het adres, de leeftijd van de (rechts)persoon als bedoeld in artikel
1.2 van het Tuchtreglement;
b. de hoedanigheid van het lidmaatschap van de (rechts)persoon als bedoeld
in artikel 1.2 van het Tuchtreglement;
c. een kopie van de uitspraak waartegen hoger beroep wordt ingesteld;
d. de wijze waarop en een termijn waarbinnen de (rechts)persoon als bedoeld
in artikel 1.2 van het Tuchtreglement verweer kan voeren.
e. een termijn waarbinnen de (rechts)persoon als bedoeld in artikel 1.2 van
het Tuchtreglement schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of hij een
mondelinge behandeling wenselijk acht.
14.4 Het bondsbureau draagt er zorg voor dat een afschrift van het hoger beroep
onverwijld wordt verstrekt aan de belanghebbende door het afschrift per
aangetekende post te verzenden aan de belanghebbende.
14.5 Het instellen van een hoger beroep schorst de werking van de uitspraak van het
tuchtcollege in eerste aanleg niet op. Op verzoek van de degene die in hoger
beroep gaat, kan het tuchtcollege in hoger beroep bepalen dat de werking van
de uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg wordt geschorst gedurende
het hoger beroep.
Artikel 15. Hoor en wederhoor
15.1 Het verweer in hoger beroep dient schriftelijk uiterlijk binnen 21 dagen na de
datum van verzending van de brief als bedoeld in artikel 14.4 van het
Tuchtreglement te geschieden, dan wel – ingeval hoger beroep is ingesteld door
de (rechts)persoon als bedoeld in artikel 1.2 van het Tuchtreglement – uiterlijk
binnen 21 dagen nadat hoger beroep is ingesteld.
15.2 Verweerder in hoger beroep of de (rechtspersoon) die hoger beroep heeft
ingesteld kunnen gezamenlijk dan wel ieder afzonderlijk om een mondelinge
behandeling verzoeken. Dit verzoek dient uiterlijk binnen 10 dagen, nadat het
afschrift van het schriftelijk stuk als bedoeld in artikel 14.1 van het
Tuchtreglement is verzonden, schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan het bestuur.
Een afschrift van dit verzoek wordt gelijktijdig verzonden aan alle partijen van
het hoger beroep.
15.3 Ingeval niet tijdig schriftelijk om een mondelinge behandeling is verzocht, blijft
een mondelinge behandeling achterwege, tenzij het tuchtcollege in hoger
beroep, dan wel het bestuur van de KNSB, een mondelinge behandeling alsnog
wenselijk acht.
15.4 Indien een mondelinge hoorzitting plaatsvindt, worden degene die hoger beroep
heeft ingesteld, degene tegen wie de tuchtzaak aanhangig is gemaakt en het
bestuur van de KNSB tijdig opgeroepen voor de hoorzitting. Degene tegen wie
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een tuchtzaak aanhangig is gemaakt, kan zich tijdens de hoorzitting voor eigen
rekening laten vertegenwoordigen door een raadsman, een deskundige en/of
een tolk.
15.5 Bij het uitblijven van het tijdig voeren van verweer, stelt het tuchtcollege in
hoger beroep de verweerder in hoger beroep schriftelijk per aangetekende brief
in de gelegenheid om binnen 10 dagen na het versturen van deze brief van het
tuchtcollege verweer te voeren, met dien verstande dat deze termijn opgeschort
en verlengd kan worden door het tuchtcollege in hoger beroep indien hier
volgens het tuchtcollege redenen voor zijn die niet te wijten zijn aan de schuld
van de verweerder in hoger beroep.
Artikel 16. Uitspraak
16.1 De uitspraak van het tuchtcollege in hoger beroep is bindend voor alle partijen
die betrokken zijn bij de tuchtzaak en vervangt de uitspraak van het
tuchtcollege in eerste aanleg, dan wel – indien het tuchtcollege in hoger beroep
dit bepaalt of zulks uit haar uitspraak volgt – vult de uitspraak van het
tuchtcollege in eerste aanleg aan door aanvullende en/of nieuwe maatregelen
op te leggen conform artikel 6 van het Tuchtreglement, dan wel bekrachtigt de
uitspraak geheel of gedeeltelijk, dan wel vernietigd de uitspraak geheel of
gedeeltelijk, dan wel combineert de voornoemde mogelijkheden.
16.2 Het tuchtcollege in hoger beroep stelt haar uitspraak op schrift. De uitspraak
dient te zijn gemotiveerd. Ingeval het tuchtcollege een maatregel oplegt
conform artikel 6 van het Tuchtreglement, dat afhankelijk is van een
ingangsdatum of geldt voor een bepaalde periode, dan vermeldt het
tuchtcollege afdoende gedurende welke periode een maatregel geldt en/of vanaf
welk moment de maatregel geldt.
16.3 Het tuchtcollege zendt de uitspraak zo spoedig mogelijk aan het bestuur en aan
degene tegen wie de tuchtzaak aanhangig is gemaakt.
16.4 Het bestuur kan de inhoud van de uitspraak ter kennisgeving mededelen aan
andere relevante organisaties, waaronder – doch niet uitsluitend – de
Wereldschaakbond (FIDE), zulks onverminderd de openbaarmaking van de
uitspraak conform artikel 18.1 van dit reglement.
16.5 Tegen de uitspraak van het tuchtcollege in hoger beroep staat niet nog eens
hoger beroep open.
Artikel 17. Schakelbepaling
Artikel 11 van het Tuchtreglement is van overeenkomstige toepassing op de
procedure bij het tuchtcollege in hoger beroep.
Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Artikel 18. Uitvoering
18.1 Het bestuur van de KNSB draagt zorg voor de uitvoering van de beslissingen
van het tuchtcollege in eerste aanleg en van het tuchtcollege in hoger beroep
voor zover de beslissingen uitvoering eisen. Het bestuur draagt voorts zorg dat
binnen twintig dagen nadat tegen een uitspraak van een tuchtcollege geen
beroep meer mogelijk is, de uitspraak wordt bekend gemaakt op de website van
de KNSB. Een zodanige bekendmaking behoeft evenwel niet tevens de
motivering van de uitspraak van het tuchtcollege te bevatten.
18.2 Naast de KNSB, dienen de regionale bonden, de bijzondere bonden, de bij de
regionale bonden aangesloten verenigingen actief mee te werken aan de
uitvoering van de beslissingen van het tuchtcollege in eerste aanleg en van het
tuchtcollege in hoger beroep voor zover de beslissingen uitvoering eisen.

-7-

KNSB Tuchtreglement

Artikel 19. Restbepaling
De KNSB, de regionale bonden, de bijzondere bonden, de bij de regionale bonden
aangesloten vereniging zijn verplicht de regels van het Tuchtreglement te respecteren
en uit te voeren.
Artikel 20. Aanduiding
Dit reglement kan worden aangehaald als “Tuchtreglement van de KNSB”. Het treedt
in werking op 1 juli 2014.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Bondsraad van de KNSB, Utrecht, 14 juni 2014.
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