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Sanctiesysteem in geval van Seksuele Intimidatie.
1. Als sanctie kan worden opgelegd:
a. een berisping. De berisping houdt een officiële schriftelijke veroordeling in van
bepaald met name genoemd gedrag van de betrokkene;
b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de sportorganisatie
voor een duur van maximaal drie jaren. Dit verbod om één of meer rechten uit te
oefenen, is gericht op het beperken van de bewegingsvrijheid van de betrokkene,
geldend voor bijvoorbeeld bepaalde ruimtes, omgang met bepaalde personen,
groepen of teams, inzage van bepaalde dossiers, aanwezigheid bij bepaalde
wedstrijden, trainingen of vergaderingen, zulks voor de door de tuchtcommissie
bepaalde duur.
c. het verbod om één of meer aan leden van de sportorganisatie toegekende rechten uit
te oefenen voor een duur van maximaal drie jaren;
d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportorganisatie voor een
duur van maximaal tien jaren. Het verbod om bij de sportorganisatie één of meer
functies uit te oefenen wordt alleen als sanctie opgelegd, indien de overtreding in de
uitoefening van een bepaalde functie is begaan. Bedoelde ontzegging kan op die
functie, maar ook op door de tuchtcommissie te bepalen andere functies in de
sportorganisatie betrekking hebben;
e. de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaren. Een schorsing wordt als sanctie
opgelegd indien de overtreding zo ernstig is dat niet met een lichtere sanctie kan
worden volstaan en een royement een te zware sanctie is. Gedurende de schorsing
kan de betrokkene geen functie en lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch
deelnemen aan activiteiten van de sportorganisatie en blijven de uit het lidmaatschap
voortvloeiende verplichtingen onverkort op hem van toepassing. In overleg met de
betrokkene kunnen hem tijdelijk bijzondere taken die hij in de ruimste zin van het
woord uitvoert ten behoeve van de vereniging worden geweigerd;
f. het royement (ontzetting) als lid van de sportorganisatie. Het royement wordt
uitgesproken indien de seksuele intimidatie, waarvan aangifte is gedaan, zo ernstig is
dat er sprake is van een in ernstige mate in strijd handelen met de statuten,
reglementen of besluiten van de sportorganisatie. Indien de tuchtcommissie het
royement uitspreekt, kan de betrokkene van die uitspraak in beroep gaan bij de
commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de
betrokkene geschorst.
2. Indien een sanctie voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of functies wordt
hiervan in de uitspraak mededeling gedaan.
3. Indien de sportbond een uitspraak openbaar maakt, geschiedt dit met vermelding van de
initialen en woonplaats van de betrokkene, tenzij de tuchtcommissie anders beslist. In de
uitspraak zelf staan de voorletters, naam en woonplaats van de betrokkene.
4. Een berisping, een schorsing en een royement kunnen niet tezamen met een andere sanctie
worden opgelegd.
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5. Met uitsluiting van de berisping en een royement kunnen de in lid 1 genoemde sancties
geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een
sanctie wordt aan een termijn van ten hoogste twee jaren gebonden.
6. Bij het opleggen van een sanctie kan de tuchtcommissie rekening houden met de situatie die
na het beëindigen van de sanctie tussen partijen kan ontstaan. De tuchtcommissie kan, indien
dit ten tijde van de sanctieoplegging mogelijk is, aangeven op welke wijze de betrokkene zich
tegenover degene die aangifte heeft gedaan na het ondergaan van de sanctie moet gedragen
of welke beperkingen gewenst zijn om te voorkomen dat partijen elkaar ontmoeten. Hiervan
kan in de uitspraak mededeling worden gedaan. Degene die aangifte heeft gedaan kan ook
na het opleggen van de sanctie, maar voor het beëindigen van de sanctie, de tuchtcommissie
verzoeken ter zake bedoelde mededeling te doen.
7. Indien de betrokkene binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde sanctie weer een
overtreding ter zake van seksuele intimidatie begaat, kan de tuchtcommissie beslissen het
voorwaardelijke gedeelte alsnog in een onvoorwaardelijke sanctie om te zetten en daarnaast
een sanctie op te leggen voor de nieuwe overtreding.
8. Maakt een overtreding waarvan aangifte is gedaan, een ernstige inbreuk op de rechtsorde in
de sportorganisatie, dan kan de tuchtcommissie zodra aangifte is gedaan, het bestuur
adviseren een voorlopige maatregel op te leggen. De termijn van verweer, zoals vermeld in
artikel […], blijft dan van toepassing. Ook kan ervoor worden gekozen de tuchtcommissie
deze voorlopige maatregel te laten opleggen of dit lid te schrappen en het opleggen van een
voorlopige maatregel louter de verantwoordelijkheid van het bestuur te laten zijn.
9. Bij het opleggen van een sanctie en bij het bepalen van (de hoogte van) de sanctie kan
rekening worden gehouden met een strafrechtelijke veroordeling en/of met het resultaat van
een andere wijze waarop de seksuele intimidatie aan de orde is gesteld.
10. Een onherroepelijke tuchtrechtelijke veroordeling, met uitzondering van de berisping, leidt tot
registratie van de betrokkene in het registratiesysteem seksuele intimidatie van NOC*NSF. De
registratie is geen sanctie in de zin van dit artikel. De secretaris van de tuchtcommissie doet
de opgave van bedoelde tuchtrechtelijke veroordeling aan de beheerder van het
registratiesysteem.

Reglementcode: S&R-REG-BRSI-170516
Versie: 1.0
Ingangsdatum: 16 mei 2017

3

