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REGLEMENT VOOR DE TUCHTRAAD EN DE BEROEPSRAAD 
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Wijzigingen t.o.v. vorige versie:  

 Invoegen van de competenties van Zeil-, Tucht- en Beroepsraad van de zaken ex art. 35, 
Appendix 6, World Sailing Regulations; nieuw is daarbij dat op beslissingen van de Zeilraad in 
zaken van ‘Wangedrag’, Hoger Beroep wordt toegestaan; 

 Invoegen/aanpassen van enige termijnen waarbinnen behandeling, uitspraak of Hoger Beroep 
dient plaats te vinden; 

 Iets meer detaillering in de positie van ‘de betrokkene’ (lees: gedaagde); 

 Toevoeging van mogelijkheid gebruik zwijgrecht; 

 Artikel 4 lid 5; 

 Toevoeging mogelijkheid voor het samenstellen van een tijdelijke “Wrakingsraad” uit de 
plaatsvervangers, die dan het wrakingsverzoek kunnen beoordelen. 
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Artikel 1 - Competentie 
 

1. De Tuchtraad onderzoekt in opdracht van het Bestuur van het Watersportverbond of een 
medewerker van, of een lid van een lid van het Watersportverbond, hetzij de statuten, hetzij 
enig ander Watersportverbond reglement naleeft of heeft nageleefd, hetzij zich gedraagt, of 
heeft gedragen op een wijze welke strijdig is met het doel van het Watersportverbond in de 
ruimste zin van het woord. 

2. Dit onderzoek geldt uitdrukkelijk ook voor gedragingen die vallen onder de definitie van 
Seksuele Intimidatie of overtredingen van de Gedragsregels Seksuele Intimidatie, zoals 
omschreven in het Reglement Seksuele Intimidatie van het Watersportverbond dat een 
integraal onderdeel uitmaakt van dit reglement alsook voor gedragingen die vallen onder 
art.69 RvW (Wangedrag) of art. 35.6 World Sailing Regulations Appendix 6 (Wangedrag 
anders dan bij nationale zeilevenementen). 

3. Het in te stellen onderzoek is gebaseerd op een schriftelijke aanklacht, ingediend door het 
Bestuur van het Watersportverbond, gebaseerd op een aangifte, een klacht, een kennisgeving 
of beschuldiging waaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van feiten en omstandigheden die een 
redelijk vermoeden, dat de onder sub 1 en/of 2 genoemde feiten en/of gedragingen hebben 
plaatsgevonden, rechtvaardigt 

4. De Beroepsraad behandelt het beroep tegen de uitspraak van de Tuchtraad en, voor zover van 
toepassing (volgens art.35 W.S.R.), van de Zeilraad. Het beroep kan zowel worden ingesteld 
over zaaks inhoudelijke als ook procesinhoudelijke aspecten. 

  
Artikel 2 - De leden en plaatsvervangend leden van de Tucht- en Beroepsraad 
 

1. De Tuchtraad als de Beroepsraad bestaat elk uit 3 leden, waarvan er ten minste één jurist moet 
zijn. Tevens zijn er  per raad drie plaatsvervangers leden, waarvan er ten minste één  vrouw 
en één jurist moet zijn. 

2. De leden en plaatsvervangende leden van de Tuchtraad en de Beroepsraad worden gekozen 
door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het Bestuur, voor een periode van 4 
jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. 

3. Bestuursleden en gehonoreerde functionarissen van het Watersportverbond zijn geen lid of 
plaatsvervangend lid van de Tuchtraad of de Beroepsraad. 

4. Leden van de Tuchtraad en de Beroepsraad dienen meerderjarige, natuurlijke personen te zijn, 
die lid zijn van een lid van het Watersportverbond. 

5. Bij onderzoeken naar gedragingen ter zake van seksuele intimidatie of Wangedrag als bedoeld 
in art. 69 RvW  of art.35.6 World Sailing Regulations, zal de Tuchtraad, zo ook de 
Beroepsraad zo mogelijk een samenstelling kennen waarin ten minste één vrouw en één man 
als raadslid functioneert. 

  
Artikel 3 - Het onderzoek door de Tuchtraad 
 

1. Indien het bestuur van het Watersportverbond, al of niet op voordracht van één of meer leden of 
al of niet op voordracht van één of meer instellingen of organen van het Watersportverbond, 
van oordeel is dat een lid van een lid van het Watersportverbond (hierna te noemen 
“betrokkene”) de onder Artikel 1 lid 1 en/of lid 2 omschreven feiten en/of gedraging(en) niet- of 
onvoldoende heeft nageleefd, draagt zij de Tuchtraad schriftelijk op een dergelijk onderzoek 
zo spoedig mogelijk in te stellen; en indien de Tuchtraad dit nodig oordeelt, één of meer 
maatregelen te treffen als genoemd in Artikel 5. lid 1, lid 5 en lid 6 van dit Reglement. Na 
onderzoek van de zaak, doch uiterlijk binnen  3 maanden na ontvangst van de schriftelijke 
opdracht van het Bestuur, stelt de Tuchtraad de datum vast waarop de behandeling van de 
zaak zal plaats vinden in een zitting van de Tuchtraad, waar alle partijen voor worden 
opgeroepen en waarbij betrokkene zich desgewenst door een adviseur kan laten bijstaan. 
Betrokkene staat het vrij zich op zijn zwijgrecht te beroepen. Desgewenst kunnen op verzoek 
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van partijen, dan wel van de Tuchtraad, getuigen worden opgeroepen en gehoord. De 
Tuchtraad zal na de behandeling zo mogelijk mondeling direct uitspraak te doen, doch in ieder 
geval schriftelijk,binnen 4 weken na de behandeling.                                                                                                                
Indien voor het onderzoek door de Tuchtraad meer tijd nodig is kan het Bestuur op verzoek 
van de Tuchtraad deze termijn verlengen en dient een dergelijke beslissing bekend te maken 
als een beslissing van de Tuchtraad op een manier als omschreven in Artikel 5.3 van dit 
reglement. 

2. De Tuchtraad stelt geen onderzoek in naar gedragingen waarvan de beoordeling direct of 
indirect krachtens de statuten is gelegd in handen van een ander orgaan van het 
Watersportverbond. 

3. De Tuchtraad zal, indien en voor zover zij meent dat de aan haar voorgelegde zaak behoort tot 
de competentie van een ander orgaan van het Watersportverbond, deze zaak naar het 
Bestuur terugverwijzen ter doorzending naar de instelling of dat orgaan. 

  
Artikel 4 - Werkwijze Tuchtraad en Beroepsraad 
 

1.      De Tuchtraad en de Beroepsraad bepalen hun eigen werkwijze. In elk geval zullen echter 
steeds worden gehoord; een vertegenwoordiger van het Bestuur, een vertegenwoordiger van 
de instelling of het orgaan, op voordracht waarvan het Bestuur de Tuchtraad het onderzoek 
heeft opgedragen en de betrokkene met zijn eventuele adviseur.  2.      De Tuchtraad en de 
Beroepsraad kunnen zich bij de uitoefening van hun taak doen bijstaan door een secretaris. 
Deze kan door de voorzitter van de Tuchtraad, respectievelijk de Beroepsraad, in overleg met 
de directeur, worden aangewezen en kan een medewerker van het kantoor van het 
Watersportverbond zijn. 

3.      De Tuchtraad kan, wanneer de aanklager of de  betrokkene belang hebben bij een snelle 
uitspraak van de raad, - indien dit belang met redenen omkleed is weergegeven in het verzoek 
van aanklager of  betrokkene-, besluiten tot een verkorte procedure. 

4.      Ingeval er ten aanzien van een lid of plaatsvervangend lid van de Tuchtraad dan wel de 
Beroepsraad, feiten of omstandigheden bestaan waardoor, indien een onderzoek wordt 
ingesteld,  in het algemeen de onpartijdigheid van dat lid ernstige schade zou kunnen lijden, 
kan dat lid zich schonen, of kan diens wraking schriftelijk worden verzocht door het Bestuur, of 
door de betrokkene.  5  De Tuchtraad, respectievelijk de Beroepsraad, zullen zo nodig uit de 
plaatsvervangers, als bedoeld in Artikel 2 lid 1 , van dit reglement een persoon aanwijzen, die 
in de plaats van het verschoonde of gewraakte lid zal treden. Voor zover partijen hierover in 
onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, zal uit de leden-plaatsvervangers 
een tijdelijke ‘Wrakingsraad’ worden benoemd, die het wrakingsverzoek zal beoordelen. 

  
Artikel 5 - Maatregelen van de Tuchtraad 

 
1. De Tuchtraad kan – zo zij dat nodig oordeelt – één of meer der volgende maatregelen 

toepassen: 
a. het uitspreken van een waarschuwing; 
b. het uitspreken van een vermaning; 
c. het voor een door de Tuchtraad te bepalen periode, niet in aanmerking komen voor 

via en/of door het Watersportverbond te verlenen subsidies; 
d. het voor een door de Tuchtraad te bepalen periode, niet toelaten tot het deelnemen 

aan trainingsprogramma’s; 
e. het voor een door de Tuchtraad te bepalen periode, niet in aanmerking komen voor 

uitzending door het Watersportverbond; 
f. het voor een door de Tuchtraad te bepalen periode uitsluiten van het, als 

verantwoordelijk persoon aan boord en/of als lid der bemanning, deelnemen aan 
internationale en/of nationale wedstrijden en/of door het Watersportverbond erkende 
tochten; 

g. het voor een door de Tuchtraad te bepalen periode uitsluiten van het, als 
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verantwoordelijke persoon aan boord en/of als lid der bemanning, deelnemen aan 
Olympische wedstrijden; 

h. het ontnemen van (een) door of namens het Watersportverbond verleende titel(s); 
i. het opleggen van een taakstraf; 
j. het opleggen van een geldboete. 
k. In geval van zaken onder art. 69 RvW de in dat artikel genoemde sancties; 
l. in geval van zaken onder art. 35.6 Word Sailing Regulations de in sectie F van dat 

artikel genoemde sancties. 
2. De Tuchtraad vermeldt in haar beslissing de overweging tot het opleggen van de 

bovengenoemde maatregelen alsmede de in hoeverre de beslissing openbaar wordt gemaakt 
in het officiële orgaan van het Watersportverbond. 

3. De Tuchtraad   geeft zo mogelijk direct na de behandeling van de zaak haar mondeling oordeel, 
doch deelt in ieder geval  binnen 4 weken nadat de behandeling van de zaak heeft 
plaatsgevonden haar beslissing bij aangetekende brief mee aan het Bestuur, aan de 
vereniging waarvan de betrokkene lid is, zomede aan de betrokkene ten opzichte van wie een 
onderzoek is ingesteld, zelf. 

4. Het Bestuur kan de beslissing ter kennis brengen van een of meerdere organisaties van het 
Watersportverbond of organisaties waarvan het Watersportverbond lid is en/of van het 
NOC*NSF. 

5. Ingeval er sprake is van een onderzoek naar seksuele intimidatie is onverkort van toepassing 
het door het NOC*NSF ontwikkelde “sanctiesysteem seksuele intimidatie in de sport “. 

6. In dit sanctiesysteem  zijn de  maximale sancties opgenomen. De Tuchtraad is bevoegd om    
naar bevind van zaken een passende sanctie(periode) uit het sanctiesysteem op te leggen. 

7. Dit sanctiesysteem  – inhoudende de op te leggen sancties en toelichting daarop -  zijn een 
onlosmakelijk, integraal onderdeel van dit reglement. 

 
 
Artikel 6 - Maatregelen van de Tuchtraad bij Seksuele Intimidatie 

 
Behoudens de maatregelen genoemd in Artikel 5, kan de Tucht- en Beroepsraad overgaan tot de 

volgende handelingen: 

1. Behalve bij een berisping, een waarschuwing of een vermaning, leidt een tuchtrechtelijke 
veroordeling tot registratie van de betrokkene, zijn persoonsgegevens en de gegevens van de 
tuchtzaak tot registratie in het Registratiesysteem Seksuele Intimidatie van het NOC*NSF 
conform het Protocol registratiesysteem in de sport van NOC*NSF. Deze registratie is geen 
straf in de zin van dit artikel. Tegen registratie kan geen beroep worden ingesteld. 

2. De in lid 1 bedoelde registratie vindt niet plaats wanneer de betrokkene de leeftijd van 16 jaar 
nog niet heeft bereikt, tenzij sprake is van een strafrechtelijke veroordeling in welk geval ook 
veroordeelden jonger dan 16 jaar worden opgenomen in het registratiesysteem. 

3. De Tuchtraad of de Beroepsraad zendt de uitspraak zo spoedig mogelijk aan de 
registratiekamer van NOC*NSF. Tevens stelt de Tuchtraad  of de Beroepsraad  binnen vijf 
werkdagen nadat de tuchtrechtelijke uitspraak of de uitspraak in beroep aan de 
registratiekamer is gezonden de betrokkene en het bestuur hiervan schriftelijk bij 
aangetekende brief op de hoogte. 

4. Wanneer ter zake van seksuele intimidatie door de strafrechter aan een lid onvoorwaardelijke 
straf is opgelegd, is het lid gehouden de strafrechtelijke uitspraak die onherroepelijk is, aan 
het bestuur ter hand te stellen. In dit geval maar ook wanneer het bestuur uit andere hoofde 
over bedoeld uitspraak van de strafrechter beschikt, zendt het bestuur die uitspraak per 
omgaande aan de Tuchtraad met verzoek te beoordelen of de door de strafrechter opgelegde 
straf is opgelegd in het kader van seksuele intimidatie als bedoeld in Artikel 1 lid 1 van dit 
reglement. 

5. De Tuchtraad beslist zo spoedig mogelijk over het in lid 4 bedoelde verzoek waarna zij de 
uitspraak bij aangetekende brief toezendt aan het bestuur en de betrokkene. 

6. De betrokkene en het bestuur kunnen van deze uitspraak binnen twee weken na datum van 
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ontvangst van de uitspraak van de Tuchtraad in beroep gaan bij de Beroepsraad. 
7. De Beroepsraad behandelt het verzoek binnen vier weken en doet zo spoedig mogelijk 

uitspraak, welke als aangetekende brief aan de betrokkene en het bestuur wordt gezonden. 
8. Tegen de uitspraak van de Beroepsraad staat geen rechtsmiddel meer open. 
9. Wanneer de Tuchtraad, of in beroep de Beroepsraad, van oordeel is dat de door de strafrechter 

opgelegde straf betrekking heeft op seksuele intimidatie als bedoeld in Artikel 1 lid 1, zendt zij 
de onherroepelijke uitspraak per omgaande aan de registratiekamer van NOC*NSF. 

  
Artikel 7 - Hoger Beroep 
 

1. Van de beslissing van de Tuchtraad staat zowel voor het Bestuur, als ook voor de betrokkene 
ten aanzien waarvan een beslissing is genomen, beroep open bij de Beroepsraad. Dit beroep 
dient schriftelijk ingesteld te worden binnen  veertien dagen nadat de Tuchtraad haar 
beslissing schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. 

2. Van de beslissing van de Zeilraad in zaken als omschreven in Art. 35.5 World Sailing 
Regulations Appendix 6 (Wangedrag bij nationale zeilevenementen) staat voor alle betrokken 
partijen hoger beroep open bij de Beroepsraad. Dit beroep dient schriftelijk ingesteld te 
worden binnen veertien dagen nadat de Zeilraad haar beslissing heeft kenbaar gemaakt 

3. Indien betrokkene kan aantonen dat hij of zij van de bedoelde beslissing eerst kennis heeft 
kunnen nemen op een later tijdstip waarop het betrokkene niet meer mogelijk was nog tijdig 
beroep in te stellen – een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Beroepsraad – dan zal 
de termijn van een  vijftien dagen geacht worden te zijn ingegaan op de dag waarop het 
betreffende lid van de beslissing kennis heeft kunnen nemen. 

4. Hoger beroep wordt ingesteld door het doen van een schriftelijke mededeling aan het 
secretariaat van het Watersportverbond. Indien hoger beroep is ingesteld, geeft het 
secretariaat daarvan terstond kennis aan het Bestuur, c.q. de betrokkene ten aanzien 
waarvan een beslissing is genomen, zomede aan de  Beroepsraad die het beroep z.s.m. doch 
uiterlijk binnen 4 weken in behandeling neemt. 

5. Na onderzoek van de zaak stelt de Beroepsraad een datum vast voor de behandeling van de 
zaak, waarvoor alle betrokken partijen schriftelijk opgeroepen worden. Betrokkene kan zich 
door een adviseur bij de behandeling van de zaak laten bijstaan. Betrokkene mag zich 
beroepen op zijn zwijgrecht. Desgewenst kunnen bij de behandeling op verzoek van de 
partijen dan wel van de Beroepsraad, getuigen worden opgeroepen. 

6. Indien de Beroepsraad mocht menen dat de Tuchtraad c.q. de Zeilraad tot een onjuiste 
beslissing is gekomen, dan vernietigt de Beroepsraad de beslissing van de Tuchtraad of 
Zeilraad en neemt desgewenst een van die maatregelen welke zijn genoemd in Artikel  5 lid 1 
en Artikel  5 lid 6. De bepalingen van Artikel  5 lid 2 t/m 3 en lid 5 zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

7. De Beroepsraad zal zo mogelijk direct na de behandeling van de zaak mondeling uitspraak 
doen, dan wel – wanneer dat niet mogelijk wordt geacht, binnen een termijn van 4 weken 
schriftelijk uitspraak doen. 
  

Artikel 8 - Procesbeschrijving 
 

De Tuchtraad en de Beroepsraad kennen een procesbeschrijving, waarin de te volgen 
procesgang is beschreven. 

  
Artikel 9 - Inwerkingtreding 
 

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door het Bestuur van het Watersportverbond op 16 
mei 2017 en is per diezelfde datum in werking getreden. 
 

  
 



 

Reglementcode: S&R-REG-RTB-170516  7 

Versie: 1.0 

Ingangsdatum: 16 mei 2017 

Artikel 10 - Bijlagen 
 

Van dit reglement maken onlosmakelijk onderdeel uit: 
1. Het Reglement Seksuele Intimidatie van het Watersportverbond 
2. Het Sanctiesysteem in geval van Seksuele Intimidatie van NOC*NSF 
3. Procesbeschrijving Tuchtraad en Beroepsraad van het Watersportverbond 
4. Regels voor Wedstrijdzeilen (meest recente, van kracht zijnde versie). 
5. Regulation 35 (Appendix 6) versie 01-01-2016 van World Sailing 

 
 


