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Het verloop van  
     een tuchtprocedure

In de vorige aflevering van ‘Juridisch’ is de overtreding 
uitgebreid aan de orde geweest. Wat onder een overtreding 
wordt verstaan, wordt in artikel 7 van het Tuchtreglement 
KFPS omschreven. Als er sprake is van een overtreding 
dan dient er aangifte te worden gedaan. In dit artikel 
worden de belangrijkste onderdelen besproken.
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Ieder lid van het KFPS kan aangifte 

doen van een door een lid begane 

overtreding. Dit geldt ook voor het 

algemeen bestuur. Degene die de aangifte 

doet, formuleert de overtreding. In het 

geval van een positieve dopingcontrole 

geldt er een afwijkende procedure. 

Hierop komen we in een volgende 

aflevering terug.

Het tuchtrecht van het KFPS beperkt zich 

tot de leden van het KFPS. Indien een lid 

aangifte wenst te doen tegen iemand die 

niet lid is, kan de aangifte buiten 

behandeling blijven. U dient als lid uw 

aangifte zo compleet mogelijk te formu-

leren, want dit is de grondslag voor de 

behandeling van de zaak bij de tuchtcom-

missie. Wijzigingen van de aangifte 

naderhand kunnen geweigerd worden. De 

tuchtcommissie kan een aangifte wel 

wijzigen als bij de behandeling blijkt dat 

een andere soortgelijke overtreding is 

begaan.

Dwingende termijnen
De aangifte kan door een lid of het 

algemeen bestuur bij het stamboekkan-

toor van het KFPS worden gedaan. Let op, 

in dit geval dient de aangifte binnen vier 

maanden na de geconstateerde overtre-

ding plaats te vinden. Bij hoge uitzonde-

ring kan hiervan worden afgeweken. Een 

lid kan een aangifte niet anoniem doen. 

Ook mag er – en dat lijkt vanzelfsprekend 

– geen valse aangifte worden gedaan. In 

de meeste gevallen vindt de aangifte 

plaats door het algemeen bestuur.

De secretaris van de tuchtcommissie 

zendt de aangifte met bijbehorende 

documenten per aangetekende brief 

binnen vijf werkdagen na ontvangst aan 

de betrokkene. De betrokkene kan tegen 

een aangifte bij aangetekende brief een 

verweerschrift indienen. De termijn 

hiervoor bedraagt veertien dagen. De 

betrokkene kan hiervan uitstel vragen tot 

maximaal een maand. De betrokkene mag 

zich laten bijstaan door een advocaat, 

maar dat hoeft niet.

Nadat het verweerschrift is ingediend, of 

als de termijn waarbinnen het verweer-

schrift ingediend had kunnen worden, 

onbenut is gelaten, kan de betrokkene 

worden opgeroepen door de tuchtcom-

missie. De betrokkene kan ook zelf 

verzoeken om een mondelinge behande-

ling. In uitzonderingsgevallen kan de 

zaak schriftelijk worden afgedaan.

De oproep om te verschijnen voor de 

tuchtcommissie dient bij aangetekende 

brief, met een minimumoproep termijn 

van vijf dagen, plaats te vinden. Andere 

personen, hierbij moet u denken aan 

getuigen, deskundigen of officials, 

kunnen ook opgeroepen worden om te 

verschijnen. Ook de betrokkene kan 

getuigen en/of deskundigen oproepen 

om zijn standpunt te onderbouwen.

(Spoed)zitting
Indien betrokkene niet verschijnt op de 

zitting, dan zal de tuchtcommissie 

nagaan of de betrokkene op de juiste 

wijze is opgeroepen. Is dit niet het geval, 

dan ontvangt de betrokkene een nieuwe 

oproep. Is dit wel het geval en heeft de 

betrokkene geen reden van verhindering 

doorgegeven, dan kan de tuchtcommissie 

toch uitspraak doen.

Ter zitting zal de tuchtcommissie aan de 

betrokkene en de getuigen vragen stellen. 

De betrokkene of de raadsman mag aan 

de door de tuchtcommissie opgeroepen 

officials, deskundigen of getuigen ook 

vragen stellen. Van de zitting wordt een 

verslag gemaakt door de secretaris. De 

betrokkene, getuige, official of een 

deskundige is verplicht naar waarheid te 

verklaren.

Artikel 13 lid 9 van het tuchtreglement 

biedt de mogelijkheid om een spoedzit-

ting te gelasten. Wanneer er sprake is van 

een ernstige inbreuk op de rechtsorde in 

het KFPS dan kan de tuchtcommissie, 

zodra aangifte is gedaan en voordat er 

verweer is gevoerd of een mondelinge 

behandeling heeft plaatsgevonden, aan 

de betrokkene een voorlopige straf 

opleggen. Hierbij zou gedacht kunnen 

worden aan ernstig onheus gedrag jegens 

een official. De zitting is in beginsel niet 

openbaar.

Uitspraak
Na de zitting volgt zo spoedig mogelijk, 

in elk geval binnen drie weken de 

schriftelijke uitspraak. De tuchtcommis-

sie kan ook binnen een week na de 

zitting mondeling uitspraak doen, 

waarin de essentie van de uitspraak 

wordt weergegeven. Vervolgens zal 

binnen twee weken na de datum van 

deze uitspraak een schriftelijke gemoti-

veerde uitspraak volgen.

Straffen
Indien bewezenverklaring volgt, dan 

kunnen onder andere de volgende 

straffen opgelegd worden, variërend 

van een berisping, geldboete (tot 

maximaal € 50.000) tot royement als 

lid. Eén en ander afhankelijk van het 

soort zaak. Bij het bepalen van de straf 

probeert de tuchtcommissie zoveel 

mogelijk in gelijksoortige zaken 

dezelfde maatstaven aan te leggen. 

Daarnaast kan betrokkene veroordeeld 

worden in de kosten van de procedure. 

Bij elke strafoplegging zal de tucht-

commissie motiveren waarom er voor 

een bepaalde straf is gekozen. Het is 

dus als betrokkene van belang in de 

hoorfase (ter zitting) hier al aandacht 

aan te besteden. Met name als een 

(forse) geldboete wordt gevraagd.

Beroep
Is betrokkene het niet eens met de 

uitspraak dan kan binnen twee weken 

beroep worden ingesteld bij de 

Commissie van Beroep. Ook hiervoor 

gelden formaliteiten die dwingend 

zijn voorgeschreven. Het instellen 

van beroep schort de tenuitvoerleg-

ging van een straf niet op. Betrokkene 

kan echter de voorzitter van de 

Commissie van Beroep verzoeken de 

tenuitvoerlegging van de straf op te 

schorten. Dit kan tegelijkertijd met 

het indienen van het beroepschrift 

plaatsvinden. De voorzitter van de 

commissie doet op het verzoek 

schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak 

bindt de Commissie van Beroep niet 

bij haar eindoordeel. De Commissie 

van Beroep kan de uitspraak van de 

tuchtcommissie bevestigen, wijzigen 

of bepalen dat betrokkene wordt 

vrijgesproken.  
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