
 

Tuchtrecht in de NJBB 

Het tuchtrecht van de NJBB is van toepassing op alle lidverenigingen, verenigingsleden en functionarissen 

binnen de NJBB voor het berechten van overtredingen van de statuten, reglementen of besluiten van de 

NJBB. De tuchtrechtspraak gebeurt op basis van het Tuchtreglement en wordt uitgevoerd door de 

Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. Deze commissies worden gevormd uit het Tuchtcollege. 

Overtredingen van een dopingbepaling of zaken die betrekking hebben op seksuele intimidatie worden 

voorgelegd aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Meer informatie over deze twee procedures is te 

vinden op de website van het ISR.  

Waarover kan een klacht worden ingediend? 

Bij de voorzitter van het Tuchtcollege kan een klacht worden ingediend als er een tuchtrechtelijke 

overtreding is begaan. Er is sprake van een tuchtrechtelijke overtreding in geval van handelen of nalaten 

(niet-handelen): 

- in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de NJBB, of 

- waardoor de NJBB op onredelijke wijze wordt benadeeld, hieronder valt ook het schaden van de 

reputatie of belangen van de NJBB. 

Een overtreding van de spelregels wordt niet gezien als tuchtrechtelijke overtreding. 

Wie kunnen een klacht indienen? 

Lidverenigingen, de verenigingsleden en het bondsbestuur van de NJBB kunnen een klacht indienen als zij 

van mening zijn dat een tuchtrechtelijke overtreding is begaan. 

Hoe verloopt de aangifte en behandeling van een klacht? 

Een klacht wordt ingediend door een ondertekend en (zoveel als mogelijk) ingevuld aangifteformulier te 

sturen naar info@njbb.nl. Een klacht over handelen of nalaten dat langer dan zes weken geleden zou 

hebben plaatsgevonden, is niet-ontvankelijk. De klachten die niet-ontvankelijk zijn, worden niet in 

behandeling genomen door het tuchtcollege. Zodra de aangifte is ontvangen door de NJBB, wordt dit zo 

snel mogelijk bevestigd door het bondsbureau.  

Niet alle klachten worden inhoudelijk behandeld door het tuchtcollege. Voor bepaalde overtredingen is een 

standaard sanctie vastgesteld, dit wordt een administratief verzuim genoemd. De afhandeling van deze 

administratieve verzuimen wordt overgelaten aan de secretaris van het tuchtcollege.  Aan het eind van elk 

jaar zal de NJBB de administratieve verzuimen voor het volgende jaar communiceren. 

Als een klacht in behandeling wordt genomen, wordt een afschrift van het aangifteformulier naar de 

beklaagde en zijn/haar lidvereniging gestuurd. Daarna heeft de beklaagde twee weken de tijd om verweer 

in te dienen bij de voorzitter van het tuchtcollege.  

Als het verweer van de beklaagde is ontvangen, wordt er een tuchtcommissie gevormd uit de leden van het 

tuchtcollege. 

De tuchtcommissie doet waar mogelijk uitspraak op basis van de schriftelijke stukken. Een mondelinge 

behandeling kan door de voorzitter van de tuchtcommissie worden ingelast als de situatie daar aanleiding 

voor geeft of als de beklaagde hier uitdrukkelijk om verzoekt. 

mailto:info@njbb.nl


 

Een maand na ontvangst van het verweer of de mondelinge behandeling, doet de tuchtcommissie 

uitspraak. De sancties die kunnen worden opgelegd, zijn te vinden in het tuchtreglement. De sancties 

kunnen variëren van een berisping tot het tijdelijk of definitief intrekken van een licentie.  

Als de beklaagde het niet eens is met de uitspraak van de tuchtcommissie dan kan hij/zij binnen een maand 

in beroep gaan bij de beroepscommissie, tenzij een sanctie is opgelegd waarvan in de statuten of in het 

tuchtreglement is bepaald dat daartegen geen beroep mogelijk is. Zodra beroep is ingesteld, dan wordt de 

commissie van beroep benoemd, deze commissie zal de aanklacht opnieuw bekijken en beoordelen. Tegen 

de uitspraak van de commissie van beroep is binnen de NJBB geen beroep mogelijk. 

 

 


