Tuchtzaken binnen het tennis
Inleiding
Een tuchtzaak waar je bij betrokken bent. Wat nu?
Bij en rond de vele wedstrijden die er jaarlijks worden gespeeld, worden af en toe mogelijke
tuchtrechtelijke strafbare feiten gemeld. De meeste tuchtzaken komen voort uit wangedrag voor,
tijdens of na een wedstrijd of uit overtredingen van de gedragscodes en reglementen.
De tuchtzaken binnen de KNLTB worden behandeld door vier onafhankelijke organen:
 Compliance Officer: Het onafhankelijk orgaan van de KNLTB belast met de detectie van
misdragingen en bewaker van de integriteit van de tennissport. Alle meldingen over
(vermoedelijke) misdragingen moeten hier binnenkomen.
 Aanklager: Een onafhankelijk orgaan binnen de KNLTB, die bevoegd is om een zaak
aanhangig te maken bij de Tuchtraad.
 Tuchtcommissie: Het deel van de Tuchtraad dat daadwerkelijk belast is met de
uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in eerste aanleg in een specifieke
zaak.
 Commissie van Beroep: Het deel van de Raad van Beroep dat daadwerkelijk belast is
met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in hoogste instantie in een
specifieke zaak.
De commissieleden en Aanklagers hebben allen een juridische achtergrond en worden
ondersteund door een secretaris.
Onderstaand vind je de procedures die gevolgd worden bij de afhandeling van alle (mogelijke)
tuchtzaken, dit betreft zowel meldingen van overtredingen van gedragscodes en reglementen
alsmede zaken voortkomend uit administratieve overtredingen of vanuit het strafpuntensysteem.
De procedure van afhandeling van deze zaken is vastgelegd in het Reglement Fair Play.
Een procedure is voor de aangeklaagde en andere betrokken partijen kosteloos, met
uitzondering van de beroepskosten om in hoger beroep te gaan en kosten voor juridische
bijstand waarvoor zelf gekozen wordt.
Bekijk hier in het stroomschema de mogelijke procedures van de tuchtrechtspraak van de
KNLTB.

Eerste beoordeling door Compliance Officer
De Compliance Officer (CO) doet een eerste beoordeling van de melding binnen enkele
werkdagen nadat de melding is ontvangen. Zij koppelt de melding terug aan de melder om de
ontvangst van de melding te bevestigen en/of om enkele verificatievragen te stellen. Dit wordt
gedaan om te kunnen beoordelen wat met de melding gedaan zal worden. De CO geeft zo
nodig ook informatie aan de melder over de vervolgstappen in de procedure. De CO kan
overleggen met de Integriteitscommissie als zij twijfelt over te nemen vervolgstappen.

De Compliance Officer heeft vervolgens vier mogelijkheden (waarbij sommige opties tegelijk
mogelijk zijn):
 de melding niet doorzetten c.q. niet in behandeling nemen;
 aangifte doen bij het Openbaar Ministerie;
 de zaak overdragen aan de Aanklager van de KNLTB;
 de zaak doorsturen naar een andere instantie.
De CO informeert hierover de relevante personen en instanties op basis van criteria en
afspraken. Als de CO besluit de melding niet door te zetten c.q. niet in behandeling te nemen,
informeert hij/zij de melder daarover onder vermelding van de reden hiervan en de periode
waarbinnen de melder hierop kan reageren. Als de melder niet reageert binnen de aangegeven
periode, wordt de melding als afgedaan beschouwd.
Als het een zaak wordt binnen de KNLTB neemt de Aanklager het over en volgt de
tuchtrechtprocedure.

Onderzoek door Aanklager
De Aanklager beslist onafhankelijk over een melding die is doorgezet door de Compliance
Officer. De Aanklager heeft drie mogelijkheden ten behoeve van de waarheidsvinding:
 zelf onderzoek verrichten;
 een onderzoekscommissie instellen;
 andere onderzoekscapaciteit aanvragen bij de KNLTB.
Na het onderzoek heeft de aanklager de volgende mogelijkheden:
 seponeren van de zaak (niets mee doen);
 schikking treffen;
 tuchtzaak aanhangig maken bij de Tuchtraad van de KNLTB.

Behandeling zaak door Tuchtcommissie
Als de Aanklager besluit dat er sprake is van een mogelijk strafbaar feit stelt zij een rapport op
voor de Tuchtraad. In dit rapport staan alle relevante gegevens en de bevindingen van het
onderzoek en wordt afgesloten met een strafklacht.
Uit de Tuchtraad wordt vervolgens een Tuchtcommissie samengesteld van één of drie
personen. Een zaak kan schriftelijk of mondeling behandeld worden. Indien de aangeklaagde
verzoekt om een mondelinge behandeling, dan zal een mondelinge behandeling plaatsvinden.
De aangeklaagde krijgt een tenlastelegging opgestuurd, waarin staat waarvan hij/zij wordt
beschuldigd. Bij een mondelinge behandeling kunnen getuigen opgeroepen worden door de
Tuchtcommissie of op verzoek van de Aanklager of de aangeklaagde en kan de aangeklaagde
zich laten bijstaan door een raadsheer/raadsvrouw. Bij de zitting zijn aanwezig de leden van de
Tuchtcommissie, de Secretaris van de Tuchtcommissie, de Aanklager, iemand van de KNLTB
om zaken te coördineren, de gedaagde en getuigen. In principe is deze zitting openbaar en
kunnen personen als toehoorder aanwezig zijn, tenzij de Tuchtcommissie aangeeft dat dit niet is
toegestaan.
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De Aanklager geeft aan welke straf hij/zij voor ogen heeft. De Tuchtcommissie kan vragen
stellen aan de Aanklager, gedaagde en getuigen. Hierna zal de Tuchtcommissie tot een vonnis
komen. Dit vonnis wordt op schrift gesteld en gestuurd aan de betrokkenen. Een anonieme
samenvatting van het vonnis wordt op de website van de KNLTB geplaatst. In het vonnis wordt
een straf opgenomen die kan variëren van een berisping tot een schorsing voor een bepaalde
tijd. Ook kunnen andere straffen opgelegd worden zoals een geldboete of een verbod om deel te
nemen aan wedstrijden voor een te bepalen periode. Voor tennisleraren en vrijwilligers van de
KNLTB geldt dat zij ook gestraft kunnen worden door een tijdelijk of permanent verbod om hun
functie uit te oefenen.

In beroep bij Commissie van Beroep
Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie kunnen zowel de aangeklaagde, de Aanklager,
slachtoffer(s) en of benadeelde(n) en het Bondsbestuur in beroep gaan bij de Raad van Beroep.
Dit moet gebeuren binnen 10 werkdagen na de uitspraak, via het indienen van een beroepschrift
waarin de bezwaren tegen de uitspraak worden aangegeven. De Commissie van Beroep doet
uitspraak over het beroep binnen twintig werkdagen na het indienen van het beroep. De
Commissie van Beroep beoordeelt of de uitspraak van de Tuchtcommissie in stand kan blijven
of niet.
De Commissie van Beroep doet zo spoedig mogelijk schriftelijk uitspraak na behandeling en
stelt betrokkenen op de hoogte (de aangeklaagde, de Aanklager, de CO, het Bondsbestuur, het
slachtoffer en/of benadeelde, de Tuchtcommissie en anderen die uit hoofde van hun functie van
deze uitspraak op de hoogte gebracht dienen te worden). Het vonnis van de Commissie van
Beroep is onherroepelijk, hier kan geen beroep meer tegen worden ingediend.
De administratiekosten bij een beroepszaak bedragen €50,- en komen ten laste van de indiener
van het beroepschrift. Indien de indiener van het beroepschrift gedeeltelijk of geheel in het gelijk
gesteld wordt zullen de administratiekosten terugbetaald worden.

Publicatie tuchtzaken
Schikkingen opgelegd door de Aanklager en geaccepteerd door de aangeklaagde, worden
geanonimiseerd gepubliceerd op onze website. Tuchtrechtelijke uitspraken worden eveneens
geanonimiseerd gepubliceerd op onze website.

Administratieve Overtredingen
In het geval van een administratieve overtreding moet bij de Landelijke Commissie
Administratieve Overtredingen (LCAO) een melding worden gedaan. Een administratieve
overtreding is een overtreding van een voorschrift of niet-nakomen van een verplichting verband
houdende met de organisatie van een door de KNLTB of met goedkeuring van de KNLTB
gehouden evenement en als zodanig vermeld in het Toernooireglement of enig ander reglement.
Een voorbeeld van een administratieve overtreding is het dubbel inschrijven voor toernooien. De
wedstrijdleider moet deze overtreding melden bij de bondsgedelegeerde. De
bondsgedelegeerden zijn in het bezit van meldingsformulieren administratieve overtredingen.
Deze formulieren worden door de wedstrijdleider en bondsgedelegeerde ingevuld en met de
benodigde bijlage naar de afdeling wedstrijdtennis van de KNLTB gemaild, waarop de LCAO
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deze beoordeelt en een uitspraak doet.
Indien de LCAO iemand een straf oplegt kan diegene in beroep gaan bij de Raad van Beroep.
De administratiekosten bij een beroepszaak bedragen €50,- en komen ten laste van de indiener
van het beroepschrift. Indien de indiener van het beroepschrift gedeeltelijk of geheel in het gelijk
gesteld wordt zullen de administratiekosten terugbetaald worden.

Strafpuntensysteem
Een bondsscheidsrechter alsmede een scheidsrechter die door de KNLTB voor het leiden van
een bepaalde partij is aangewezen, heeft de plicht om tijdens het leiden van een partij op te
treden tegen het niet-nakomen van een gedragsregel als vermeld in Bijlage-B van het
Toernooireglement onder toepassing van het strafpuntensysteem (SPS).
Wanneer iemand tijdens een toernooi zich misdraagt kan een suspensiepunt (strafpunt)
toegekend worden. Wanneer het gaat om ernstige misdragingen kunnen er zelfs meerdere
punten tegelijk toegekend worden. Als iemand 4 punten of meer heeft ontvangen gedurende een
jaar (niet zijnde een kalenderjaar, maar ingaand vanaf de datum dat het eerste punt is gegeven),
wordt dit bij de Aanklager aanhangig gemaakt volgens de regels hieromtrent in het Reglement
Fair Play.
Meer over het strafpuntensysteem is te lezen in het Toernooireglement.
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