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Agendapunt 5.2 Wijziging Tuchtreglement Hfd II, artikel 1, lid 2, sub c 
 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om het volgende artikel te wijzigen: 

 Hoofdstuk II, artikel 1, lid 2, sub c 
 

5.2.1. Hoofdstuk II, artikel 1, lid 2, sub c 
Hoofdstuk II 
Bevoegdheid 
Artikel 1  
2. In afwijking van lid 1 berust de bevoegdheid tot het uitoefenen in eerste aanleg van 
tuchtrechtspraak bij de volgende bijzondere organen van eerste aanleg:  
a. de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken, wanneer de overtreding voortvloeit uit 
deelneming aan de bondscompetitie en toernooien van nationaal belang;  
b. de Regionale Commissies Wedstrijdzaken, wanneer de overtreding voortvloeit uit 
deelneming aan de onder de desbetreffende Regio ressorterende competities en 
toernooien;  
c. het Bondsbestuur, wanneer de betrokkene heeft nagelaten aan zijn vereniging de door 
hem als verenigingslid verschuldigde bijdragen te voldoen, of wanneer een lidvereniging 
geen gemachtigde heeft afgevaardigd naar de Regiovergadering, of wanneer een lid-
vereniging een verenigingslid niet of niet-tijdig heeft aangemeld als BN-lid dan wel een 
verenigingslid ten onrechte of te vroeg heeft afgemeld als BN-lid. 
 
Toelichting 
Met de wijziging wordt het mogelijk gemaakt dat het Bondsbestuur als orgaan van eerste 
aanleg tuchtrechtelijke straffen kan opleggen aan een vereniging die de regels inzake het op 
juiste wijze aan- en afmelden van verenigingsleden overtreedt. Onder de huidige regels kan 
het Bondsbestuur alleen de achterstallige contributie verhoogd met wettelijke rente 
invorderen, en moet voor bestraffing van de vereniging of haar functionarissen aangifte 
worden gedaan bij de Tuchtcommissie. Met de wijziging kan sneller en eenvoudiger worden 
opgetreden wanneer dat noodzakelijk wordt geacht. Tegen een door het Bondsbestuur 
opgelegde straf kan bezwaar worden aangetekend bij het Bondsbestuur. Tegen de beslissing 
op het bezwaar staat beroep open bij de Tuchtcommissie. Elk niet correct aangemeld of 
afgemeld verenigingslid resulteert in een afzonderlijke overtreding die afzonderlijk kan 
worden bestraft. Per overtreding kunnen de straffen worden opgelegd die zijn opgesomd in 
Hfd XI, artikel 3 van het Tuchreglement, zo nodig in combinatie met elkaar. Ook 
voorwaardelijke straffen zijn mogelijk. Los van de straf blijft invordering van de achterstallige 
contributie met rente mogelijk. 
 
 


