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Nr. Processtap/activiteit Actie 

1. Start van het proces 
Een schriftelijke klacht, aangifte, kennisgeving of een rapport met een 
beschuldiging als bedoeld in Artikel 1 lid 1 van het Reglement voor de 
Tuchtraad en de Beroepsraad of Artikel 1 lid 7 van het Reglement 
Seksuele Intimidatie komt binnen op het bondsbureau of er is sprake van 
een kennisgeving aan het bestuur, dan wel uit eigen kennis of waarneming 
van het bestuur van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling van 
een lid van een lid, in het bijzonder onherroepelijke veroordeling van een 
strafbaar feit onder meer vallend in titel XIV van het Wetboek van 
strafrecht (misdrijven tegen de zeden). 

Rapporteerder 

2. De klacht, aangifte, kennisgeving of rapport met beschuldiging wordt met 
de eventuele bijlagen binnen één week gezonden naar het Bestuur van het 
Watersportverbond. Tevens wordt binnen één week de ontvangst van het 
rapport schriftelijk bevestigd bij de rapporteerder. 

Afdeling 
Dienstverlening 

3. Het bestuur toetst de beschuldiging aan het bepaalde in Artikel 1 lid 1 en/of 
2 van het Reglement voor de Tuchtraad en de Beroepsraad en aan Artikel 
3 van het Reglement Seksuele Intimidatie. 

Bestuur 

4. Nadat het bestuur de beschuldiging bekeken heeft en vaststelt dat deze 
feiten en omstandigheden weergeven die een vermoeden rechtvaardigen 
dat er een onderzoek gedaan moet worden naar betrokkene, stelt zij dit 
vast en benoemt uit haar midden een aanklager. 

Bestuur 

5. Een schriftelijke klacht, als genoemd in Artikel 1 lid 3 van het Reglement 
voor de Tuchtraad en de Beroepsraad met alle bijbehorend 
bewijsmateriaal wordt binnen één week na vaststelling door het bestuur 
ingediend bij de Tuchtraad van het Watersportverbond. 
 
Het bestuur dient dopingzaken die de Dopingautoriteit bij haar kenbaar 
heeft gemaakt  en dopingzaken die uit eigen onderzoek naar voren zijn 
gekomen, zo spoedig mogelijk aanhangig te maken bij de Tuchtraad. Dit 
geldt ook voor zaken betreffende seksuele intimidatie. 
 
Eveneens dient het bestuur een kennisgeving van onherroepelijke 
veroordeling door de strafrechter – in het bijzonder  t.a.v. de misdrijven 
genoemd in de Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht –  bij de 
Tuchtraad aanhangig te maken. 
  
De datum van de brief met de klacht en bijlagen wordt beschouwd als de 
datum van aanvang onderzoek door de Tuchtraad. 

Bestuur 

6. Aan betrokkene moet een aangetekende brief, inclusief kopie van de 
aanklacht en het schriftelijk bewijsmateriaal, gestuurd worden. In deze brief 
wordt betrokkene verzocht om binnen 15 dagen schriftelijk te reageren op 
de aanklacht, eventueel zelf relevante documenten toe te voegen en heeft 
de betrokkene ook de mogelijkheid om zich uit te laten over de 
competentie van de Tuchtraad.  

Afdeling 
Dienstverlening 
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7. De voorzitter van de Tuchtraad bepaalt (zo nodig na overleg met de leden 
van de Tuchtraad) of de klacht tot de competentie van de Tuchtraad 
behoort. De Tuchtraad zal onderzoeken of betrokkene zich heeft gedragen 
op een wijze welke strijdig is met het bepaalde in Artikel 1 lid 1 en/of lid 2 
van het Reglement voor de Tuchtraad en Beroepsraad en/of Artikel 3 van 
het Reglement Seksuele Intimidatie. 

Tuchtraad 

8. Indien de Tuchtraad bevoegd is om de klacht in behandeling te nemen 
wordt de klacht bij het afdeling Dienstverlening van het Watersportverbond 
neergelegd. De afdeling Dienstverlening stuurt een brief naar de aanklager 
(bijvoorbeeld de voorzitter van het bestuur) en aangeklaagde met de 
mededeling dat de aanklacht in behandeling is genomen. 
De klacht en verdere correspondentie moet vervolgens worden gescand 
en gearchiveerd worden in de ‘Tuchtraad en Beroepsraad’ map. 

Tuchtraad 
 
Afdeling 
Dienstverlening 

9. Na ontvangst van de schriftelijke reactie van betrokkene of na het 
verstrijken van de termijn van 15 dagen stelt de Tuchtraad een datum, tijd 
en locatie vast waarop het verhoor plaats zal gaan vinden en informeert de 
afdeling Dienstverlening. 
Is sprake van een van onherroepelijke veroordeling door de strafrechter – 
in het bijzonder  t.a.v. de misdrijven genoemd in de Titel XIV van het 
Wetboek van Strafrecht, kan de Voorzitter van de Tuchtraad – eventueel 
na overleg met de raden – besluiten tot een verkorte procedure en hiervoor 
datum, tijd en locatie vaststellen. 

Afdeling 
Dienstverlening 
 
Tuchtraad 

10. De afdeling Dienstverlening zal na het horen van de datum van verhoor dit 
per aangetekende brief mededelen aan alle betrokken partijen met als 
bijlage de schriftelijke reactie en andere relevante documenten van 
betrokkene. In deze brief wordt betrokkene erop gewezen dat betrokkene 
zich moet legitimeren en tijdens het verhoor getuigen mee mag nemen 
indien betrokkene dit wenselijk acht (bij voorkeur vooraf melden). Ook 
wordt betrokkene erop gewezen dat hij/zij zich mag laten adviseren tijdens 
het verhoor. Een minderjarige betrokkene wordt dringend aanbevolen om 
zich tijdens het verhoor te laten bijstaan door een volwassene. Deze brief 
moet minimaal 14 dagen voor datum verhoor worden verstuurd zodat 
betrokken partijen zich kunnen voorbereiden op het verhoor.  

Afdeling 
Dienstverlening 

11. De voorzitter van de Tuchtraad moet erop toezien dat de leden van de 
Tuchtraad geen belanghebbende partij in de zaak zijn.  

Voorzitter 
Tuchtraad 

12. De voorzitter van de Tuchtraad ziet toe op de geldigheid van de zaak. 
Voordat het verhoor plaatsvindt zal er voldaan moeten zijn aan de formele 
eisen van de Tuchtraad procedure. De volgende vragen moeten met ‘ja’ 
beantwoord kunnen worden: 

1. Is de klacht schriftelijk ingediend? 
2. Zijn de klacht en andere documenten aangetekend verstuurd naar 

betrokkene? 
3. Is de schriftelijke reactie van betrokkene aangetekend verstuurd 

naar andere betrokken partijen? 
4. Is er voldaan aan de termijnen van reageren zodat betrokken 

partijen zich hebben kunnen voorbereiden op het verhoor? 
Indien er niet aan alle eisen voldaan is, zal de datum van verhoor 
verplaatst worden.  

Voorzitter 
Tuchtraad 
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13. Aanvang van het verhoor 
Na opening van de zitting worden de leden van de Tuchtraad voorgesteld. 
De hoofdlijnen van de procedure bij een verhoor worden toegelicht. 
De voorzitter vraagt of er bij de betrokken partijen bezwaar is tegen één 
van de leden van de Tuchtraad. Er kunnen feiten of omstandigheden 
bestaan waardoor een lid van de Tuchtraad zich kan verschonen omdat de 
onpartijdigheid van betrokkene in het geding is (Artikel 4 lid 4 van het 
Reglement voor de Tuchtraad en de Beroepsraad). 

Voorzitter 
Tuchtraad 

14. De voorzitter stelt bij aanvang van het verhoor vast: 
1. wie van de aanwezigen bevoegd is als aanklager namens het 

Watersportverbond op te treden; 
2. of betrokkene zich laat bijstaan door een advocaat; 
3. of betrokkene zich laat bijstaan door een tolk of betrokkene de 

Nederlandse taal voldoende machtig is. 

Voorzitter 
Tuchtraad 

15. De voorzitter controleert bij aanvang van het verhoor of: 
1. betrokkene zich kan legitimeren; 
2. betrokkene en/of aanklager nog getuigen hebben meegebracht;  
3. betrokkene en aanklager de stukken hebben ontvangen; 
4. betrokkene en/of aanklager nog op schrift gestelde 

getuigenverklaringen willen overleggen. 

Voorzitter 
Tuchtraad 

16. De voorzitter meldt bij aanvang van het verhoor het volgende: 
1. wat de Tuchtraad besloten heeft inzake de legitimatieplicht; 
2. welke opgeroepen personen zich hebben afgemeld en welke niet 

en welke gevolgen hun afwezigheid heeft voor het mondelinge 
onderzoek; 

3. welke personen zich als toehoorder bij het mondelinge onderzoek 
worden toegelaten; 

4. dat het betrokken lid en zijn raadsman of gemachtigde gedurende 
de gehele behandeling aanwezig mogen zijn en via de voorzitter 
vragen mogen stellen aan de getuigen; 

5. welke aanwezige personen getuige zijn en verzoekt hen buiten de 
verhoorkamer te wachten tot dat ze opgeroepen worden; 

6. dat een getuige uit eigen wetenschap volledig en naar waarheid 
antwoord moet geven op de gestelde vragen en verplicht is, als 
daarna gevraagd wordt, zijn op schrift gestelde verklaring met zijn 
handtekening te bekrachtigen; 

7. dat een advocaat, gemachtigde of toehoorder niet tevens getuige 
kan zijn. 

Voorzitter 
Tuchtraad 

17. Het verhoor 
De voorzitter zal de feiten van de zaak waarover de Tuchtraad beschikt 
puntsgewijs meedelen aan de betrokkenen. 

Voorzitter 
Tuchtraad 

18. Aan de aanklager wordt gevraagd om zijn beschuldiging mondeling toe te 
lichten. 

Voorzitter 
Tuchtraad 

19. De voorzitter vraagt de betrokkene om zijn verhaal te doen. Als een 
advocaat het verhaal doet moet er na afloop aan betrokkene gevraagd 
worden of hij of zij ook nog iets wil toevoegen. 
 

Voorzitter 
Tuchtraad 
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20. De voorzitter stelt de aanklager in de gelegenheid om vragen te stellen aan 
de betrokkene. 

Voorzitter 
Tuchtraad 

21. De betrokkene of zijn advocaat wordt in de gelegenheid gesteld om vragen 
te stellen aan de aanklager. 

Voorzitter 
Tuchtraad 

22. De leden van de Tuchtraad worden in de gelegenheid gesteld om vragen 
te stellen aan de aanklager en betrokkene en/of zijn advocaat. Het moet 
voor de leden van de Tuchtraad duidelijk zijn welke punten beide partijen 
naar voren brengen, voordat de getuigen opgeroepen worden. 

Tuchtraad 

23. De voorzitter roept de getuigen van de aanklager en de betrokkene één 
voor één op. Vraag de getuige om zijn verklaring af te leggen. Beperk 
partijen in het ondervragen van de getuigen, alleen vragen en geen 
verklaringen. Bij voorkeur alleen open vragen en geen leidende vragen. 
Een getuige uit eigen wetenschap volledig en naar waarheid antwoord 
moet geven op de gestelde vragen en verplicht is, als daarna gevraagd 
wordt, zijn op schrift gestelde verklaring met zijn handtekening te 
bekrachtigen. 

Voorzitter 
Tuchtraad 

24. Nodig eerst de aanklager en daarna de betrokkene of zijn advocaat uit om 
een slotverklaring over het incident af te leggen. De aanklager en 
betrokkene kunnen vooruitkijken op de toepassing en de interpretatie van 
de regels. Ook kan er vooruitgekeken worden op de conclusies die uit het 
beschikbare feitenmateriaal naar mening van de aanklager en de 
betrokkene kunnen worden getrokken. 

Voorzitter 
Tuchtraad 

25 De voorzitter deelt, voor dat het verhoor gesloten wordt, het volgende 
mee: 

1. de Tuchtraad gaat beslissen of er een nader onderzoek moet 
komen. Dit wordt besloten indien er een aantal zaken niet 
helemaal duidelijk  is of indien er nieuwe feiten tijdens het verhoor 
naar voren zijn gekomen; 

2. Artikel 3 lid 1 van het Reglement voor de Tuchtraad en de 
Beroepsraad: de uitspraak van de Tuchtraad dient zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na de opdracht tot het 
instellen van een onderzoek door het bestuur, worden gedaan. De 
termijn kan op verzoek van de Tuchtraad door het bestuur 
verlengd worden indien er meer tijd nodig is voor onderzoek. 

3. de Tuchtraad binnen 4 weken na sluiting van het onderzoek 
schriftelijk een uitspraak zal doen; 

4. bij de verkorte procedure zal de uitspraak direct na de 
beraadslaging plaatsvinden. Deze uitspraak  zal binnen vijf 
werkdagen schriftelijk worden bevestigd; 

5. de uitspraak schriftelijk ter kennis van de betrokkene en de 
aanklager wordt gebracht; 

6. de betrokkene kan binnen twee weken na verzending van de 
uitspraak schriftelijk in beroep gaan bij de Beroepsraad, met 
uitzondering van uitspraken van waarschuwing, berisping en 
vermaning; 

7. het hoger beroep zal de straf niet automatisch opschorten, de straf 
zal terstond uitgevoerd worden. 
 

Voorzitter 
Tuchtraad 
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26. De beraadslaging 
1. De Tuchtraad zet alle feiten van de zaak op een rij. 
2. De Tuchtraad bepaalt welke regels van toepassing zijn. 
3. De Tuchtraad formuleert zijn conclusies op basis van de feiten en 

de van toepassing zijnde regels. 
4. Er wordt een beslissing genomen over de klacht en de 

vastgestelde feiten op grond van de (wettelijke) regels die hierop 
van toepassing zijn. 

5. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen krijgt de voorzitter een extra stem. 

6. Uit de beslissing die de Tuchtraad genomen heeft volgt de 
uitspraak. 

Tuchtraad 

27. Uitspraak 
1. De uitspraak zal schriftelijk worden opgesteld door de Tuchtraad 

en doorgestuurd worden aan de afdeling Dienstverlening. 
2. De afdeling Dienstverlening zal alle betrokken partijen schriftelijk 

op de hoogte stellen van de uitspraak. 

Tuchtraad 
 
Afdeling 
Dienstverlening 

 
 

Wijzigen van de aanklacht tijdens het mondelinge onderzoek 
Indien de aanklager het noodzakelijk acht om de klacht tijdens het mondelinge onderzoek te wijzigen, 
dan kan hij/zij dit doen. Door de wijziging vervalt de oorspronkelijke klacht. Voorwaarde voor het 
wijzigen van de klacht is dat betrokkene door de wijziging niet geschaad wordt in zijn verdediging. Als 
het meerdere niet bewezen kan worden, kan de Tuchtraad het minderen wel bewezen achten. Van 
belang hierbij is dat het voor de betrokkene duidelijk moet zijn wat hem wordt verweten en waartegen 
hij zich dient te verweren. Het moet gaan om een overtreding van dezelfde aard en hetzelfde 
feitencomplex. 
Betrokkene kan ervoor kiezen om zich tijdens de behandeling mondeling te verweren of dit schriftelijk 
te doen binnen een termijn van 4 dagen vanaf het moment van wijziging van de klacht. 
Indien de zaak volgens de verkorte procedure wordt behandeld heeft betrokkene die keuze niet: hij 
dient zich dan mondeling te verweren. Op verzoek kan de commissie de behandeling schorsen ter 
voorbereiding van zijn verweer. 
  
De voorzitter moet betrokkene erop wijzen, dat hij bij direct mondeling verweer een aantal van zijn 
rechten prijsgeeft. Reeds gehoorde getuigen kunnen nogmaals gehoord worden, maar dan over de 
nieuwe klacht. Als betrokkene kiest voor een schriftelijke procedure, dan zal de Tuchtraad de in 
paragraaf 3 t/m 8 beschreven procedure moeten volgen, dus inclusief het opvragen van rapporten. 
  
Aanhangig maken van nieuwe feiten tijdens het verhoor 
Indien de aanklager tijdens het mondelinge onderzoek vermoedt dat er nog andere feiten zijn 
gepleegd, hetzij door betrokkene, hetzij door een getuige, dan kan hij/zij die zaken aanhangig maken 
door mondeling een klacht tegen betrokkene in te dienen. Betrokkene heeft dan weer de keus om zich 
tijdens de zitting mondeling te verweren of binnen een termijn van vier dagen schriftelijk te reageren. 
Indien de zaak volgens de verkorte procedure wordt behandeld heeft betrokkene deze keus niet, de 
betrokkene zal zich mondeling moeten verweren. Op verzoek van de betrokkene kan de Tuchtraad de 
behandeling schorsen zodat betrokkene zich kan voorbereiden op het verweer. Bij mondelinge 
behandeling  kunnen reeds gehoorde getuigen nogmaals gehoord worden, maar dan over de nieuwe  
klacht. Als betrokkene  kiest voor een schriftelijke procedure, dan zal de Tuchtraad de in paragraaf 3 
t/m 8 beschreven procedure moeten volgen, dus inclusief het opvragen van rapporten. 
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Verkorte procedure Tuchtraad 
Een verkorte procedure kan plaatsvinden wanneer een zaak een spoedeisend karakter heeft, dan wel 
ter zake een feit waarover de Strafrechter reeds uitspraak heeft gedaan. Het gaat daarbij om situaties 
dat de aanklager en/of  betrokkene een spoedeisend belang hebben, dan wel dat een uitgebreide 
behandeling op basis van de voorliggende strafrechtelijke stukken niet noodzakelijk is, zulks ter 
bepaling door de Tuchtraad. De verkorte procedure loopt ook via de Tuchtraad, maar de termijnen zijn 
hierbij korter. 
Hierbij moet je denken aan gevallen zoals: 

● Een belangrijk toernooi op korte termijn waar de sporter graag aan mee wil doen. Als hij niet 
snel een (positieve) uitspraak krijgt over een bepaalde kwestie, kan hij niet deelnemen aan dat 
toernooi. 

● Indien er sprake is van een te halen deadline in verband met deelname aan een 
selectiewedstrijd. 

● Indien in casu de strafrechter naar Nederlands recht reeds een vonnis heeft uitgesproken. 

  
Iedere partij kan een met argumenten omkleed verzoek indienen om de verkorte procedure te volgen 
bij de Tuchtraad. De andere partij  heeft vervolgens de mogelijkheid om te beargumenteren waarom 
de verkorte procedure juist niet gevolgd zou moeten worden. De Tuchtraad neemt uiteindelijk de 
beslissing of een verkorte procedure in dat specifieke geval op zijn plaats is. 
 


