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NEDERLANDSE LACROSSE BOND – TUCHTREGLEMENT  2018 

Vastgesteld door de ALV van de Nederlandse Lacrosse Bond op 17 juni 2018 

Hoodstuk 1. Behandeling aangifte van een wedstrijdovertreding door het Bondsbestuur 

Artikel 1.1 Overtreding wedstrijdbepaling 

Overtredingen die zijn begaan vanaf een uur voor de wedstrijd tot het moment dat de 

hoofdscheidsrechter het wedstrijdformulier getekend heeft, worden aangemerkt als een overtreding 

van een wedstrijdbepaling.  

Artikel 1.2 Aangifte   

Aangiftes dienen binnen zeven dagen na het voorval, schriftelijk  per post of e-mail te worden 

ingediend bij de secretaris van de NLB. Aangiftes die na deze termijn zijn ingediend, worden niet in 

behandeling genomen.  

Artikel 1.3 Onbevoegdheid Bondsbestuur 

Indien de aangifte een overtreding door een lid van het Bondsbestuur betreft, wordt de aangifte 

behandeld door de Commissie van Beroep met toepassing van artikel 2. 

Artikel 1.4 Indieningsvereisten 

In de aangifte wordt nauwkeurig omschreven welke overtreding zou zijn begaan, door wie, waar en 

wanneer. Daarnaast worden de contactgegevens van degene(n) die aangifte doet, en eventuele 

getuigen, opgegeven.  

Artikel 1.5 Delegatie 

 Het Bondsbestuur kan de behandeling en beslissing delegeren aan tenminste twee bestuursleden. 

Artikel 1.6 Horen partijen 

Het Bondsbestuur hoort de betrokken partijen mondeling of schriftelijk.   

Artikel 1.7 Termijn uitspraak 

Het Bondsbestuur beslist binnen vier weken.  

Artikel 1.8 Schriftelijke uitspraak 

Het Bondsbestuur doet schriftelijk uitspraak.  

Artikel 1.9 Mogelijke beslissingen 

1. Het Bondsbestuur kan de volgende beslissingen nemen over de aangifte: 

a. Voor zover het Bondsbestuur van oordeel is dat de aangifte niet betrekking heeft op een 

overtreding van een wedstrijdbepaling verklaart het zich onbevoegd om te beslissen. 

b. Wanneer het Bondsbestuur van oordeel is dat het ten laste gelegde onvoldoende is 

aangetoond, wordt de beklaagde niet gestraft of vervolgd.  

c. Wanneer het Bondsbestuur van oordeel is dat het ten laste gelegde voldoende is 

aangetoond, bepaalt deze welke straf wordt opgelegd.  
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d. Wanneer het Bondsbestuur oordeel is dat het ten laste gelegde ten dele is aangetoond, 

bepaalt deze welke overtreding is aangetoond en welke straf hiervoor wordt opgelegd en 

spreekt zij beklaagde van het overige vrij.   

e. Het Bondsbestuur legt geen straf op indien de beweerde overtreding niet strafbaar is 

gesteld.  

2. De beslissing van het Bondsbestuur kan geen wijziging brengen in een eerder door een 

scheidsrechter genomen spelbeslissing.  

Artikel 1.10 Mogelijke straffen 

1. Het bondsbestuur kan de volgende straffen opleggen: 

a. Waarschuwing 

b. Schorsing voor een of meer wedstrijden of een bepaalde periode  

c. Schorsing voor een nader aan te duiden evenement  

d. Royement van het lidmaatschap van de Nederlandse Lacrosse Bond 

e. Een boete voor de vereniging conform het boetereglement 

f. Schorsing of het uit de competitie of beker nemen van een team, indien de overtreding aan 

het team wordt toegerekend 

g. Schorsing voor Nationale Teams voor een of meer wedstrijden, een evenement of een 

bepaalde periode.  

h. Het voorwaardelijk opleggen van een of meer van bovengenoemde straffen  

2. Een straf bestaande uit een schorsing geldt voor wedstrijden onder auspiciën van de NLB en geldt 

voor het soort wedstrijd (veld – of boxlacrosse en competitie of beker) waarbij de overtreding  is 

begaan. In afwijking daarvan kan het Bondsbestuur een schorsing opleggen voor een bepaalde 

tijdsperiode, ongeacht het soort wedstrijd. 

3. Het is de geschorste persoon niet toegestaan een rol te vervullen of actief betrokken zijn bij een 

wedstrijd waarvoor hij of zij geschorst is, of zich in een wedstrijdtenue of een ander officieel tenue 

op te houden nabij het veld. 

Artikel 1.11 Mededeling uitspraak 

Het Bondsbestuur deelt de beslissing binnen zeven dagen mede aan de betrokkenen. 

Hoofdstuk II: Beroep bij de Commissie van Beroep 

Artikel 2.1. Beroep door degene tegen wie de overtreding is begaan 

In aanvulling op artikel 6.e, tweede lid, van de Statuten van de NLB kan degene tegen wie de 

overtreding is begaan, ook beroep instellen tegen de beslissing van het Bondsbestuur bij de 

Commissie van Beroep.  

Artikel 2.2  Instellen beroep 

Het beroep wordt ingesteld bij de Commissie van Beroep van de NLB binnen twee weken na 

mededeling van de beslissing van het bondsbestuur naar aanleiding van de aangifte bedoeld in 

artikel 1. Het beroep kan ook worden ingediend bij de secretaris van de NLB, die zorgt voor 

onverwijlde doorzending aan de Commissie van Beroep. 

Artikel 2.3 Versnelde afdoening 
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De Commissie van Beroep kan een beroep zonder nadere behandeling afdoen indien het beroep niet 

ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. De Commissie van Beroep dient haar beslissing binnen zeven 

dagen mede aan de betrokkenen. 

Artikel 2.4 Samenstelling Commissie van Beroep 

Per zaak wijst de Commissie van Beroep tenminste drie van haar leden aan voor de behandeling van 

het beroep.  

Artikel 2.5 Vertrouwelijkheid 

De Commissie betracht vertrouwelijkheid en wisselt alleen in het kader van de behandeling van het 

beroep van gedachten met betrokkenen over de zaak. 

Artikel 2.6 Mededeling beroep 

De secretaris zendt binnen zeven dagen na ontvangst van het beroep een bevestiging aan de insteller 

van het beroep en een mededeling aan de andere betrokkenen. Dit schrijven omvat de volgende 

informatie: 

a. opgave van een termijn waarbinnen een verweerschrift kan worden ingediend;   

b. de door de Commissie van Beroep opgeroepen en om verklaring verzochte getuige(n);  

c. een opgave van wanneer betrokkenen de bewijsstukken kunnen inzien;  

d. de samenstelling van de Commissie van Beroep die de zaak behandelt.   

Artikel 2.7 Behandeling schriftelijk of mondeling 

De Commissie van Beroep behandelt een zaak mondeling – middels een verhoor –wanneer de 

beklaagde schriftelijk heeft aangegeven, mondeling te willen worden gehoord en/of wanneer er een 

straf van aanmerkelijke betekenis kan worden opgelegd.  

In andere gevallen kan de voorzitter van de Commissie van Beroep besluiten om de zaak op basis van 

de ontvangen stukken schriftelijk af te doen als de feiten naar het oordeel van de Commissie 

voldoende duidelijk zijn 

Artikel 2.8 Getuigen oproepen voor schriftelijke verklaring 

De Commissie van Beroep kan getuigen oproepen een schriftelijke verklaring af te leggen.  

Artikel 2.9 Verzoek tot getuigen door partijen 

Partijen kunnen, tenzij de voorzitter anders beslist, de contactgegevens van ten hoogste drie 

getuigen opgeven met het verzoek, deze om een schriftelijke verklaring te vragen. Dit verzoek dient 

binnen vijf werkdagen na ontvangst van het beroepschrift door de secretaris ontvangen te zijn.   

Artikel 2.10 Bepalen zitting 

De voorzitter van de Commissie van Beroep bepaalt de datum, plaats en tijd waarop de zitting zal 

plaatsvinden en de op te roepen getuigen en alle andere personen waarvan de Commissie van 

Beroep de aanwezigheid wenselijk acht.   

Artikel 2.11 Getuigen oproepen voor de zitting 

1. De beklaagde kan, tenzij de voorzitter anders beslist, de namen en adressen van ten hoogste drie 

getuigen opgeven met het verzoek, deze te doen oproepen. Dit verzoek dient ten minste vijf 

werkdagen voor de dag waarop de oproeping plaatsvindt door de secretaris van de Commissie van 

Beroep ontvangen te zijn.  



 

4 
 

2. De Commissie van Beroep kan getuigen schriftelijk, elektronisch of telefonisch oproepen en horen.  

3. Het horen van getuigen gebeurt zo veel mogelijk in het bijzijn van de beklaagde en diens 

raadsman. De commissie kan hier van afzien ter bescherming van de getuige(n). Beklaagde en diens 

raadsman zijn in de gelegenheid vragen te stellen, tenzij deze naar het oordeel van de voorzitter niet 

ter zake zijn. Indien een getuige niet ter zitting aanwezig kan zijn, kan hij een schriftelijke en 

ondertekende verklaring opstellen, die tijdens de zitting wordt voorgelezen en bij de stukken wordt 

gevoegd.  

4.  

5. De secretaris van de Commissie van Beroep roept de beklaagde, de getuigen en anderen 

schriftelijk minimaal 10 werkdagen voor de dag van de behandeling van de zaak op.  

Artikel 2.12 Toegang tot de zitting en vertegenwoordiging 

1. De zitting is niet openbaar.  

2. Indien de beklaagde een vereniging is, dient deze zich te laten vertegenwoordigen door tenminste 

een bestuurslid, die daartoe volgens de statuten van de vereniging bevoegd is, dan wel door 

bevoegde bestuursleden hiertoe is gemachtigd.  

3. Wanneer een van de betrokkenen minderjarig is, dient deze door een volwassene te worden 

bijgestaan.   

4.Op schriftelijk verzoek van de beklaagde of van diens club kan een bestuurslid of een ander lid van 

die club de mondelinge behandeling bijwonen, tenzij de Commissie van Beroep hier bezwaren tegen 

heeft. De voorzitter kan in het belang van het onderzoek of de privacy de toelating van een 

toehoorder weigeren of beëindigen.  

Artikel 2.13 Zitting  

1. De voorzitter kan aanwezigen het recht tot het bijwonen van de mondelinge behandeling 

ontzeggen indien hun gedrag daartoe aanleiding geeft.  

2. Betrokkenen mogen vragen stellen, tenzij de vragen naar het oordeel van de voorzitter niet ter 

zake zijn. De Commissie van Beroep heeft de gelegenheid om alle betrokkenen te ondervragen.  

Aan de beklaagde wordt aan het einde van de mondelinge behandeling door de voorzitter het laatste 

woord verleend.   

3. De mondelinge behandeling wordt door de secretaris genotuleerd. Deze notulen worden door de 

voorzitter en de secretaris ondertekend.  

Artikel 2.14 Beraadslaging  

1. De beraadslaging bij een schriftelijke behandeling geschiedt schriftelijk of mondeling. De 

beraadslaging bij een mondelinge behandeling geschiedt na het sluiten van het onderzoek en niet in 

het openbaar.  

2. De Commissie van Beroep dient  over hetgeen tijdens de beraadslagingen is besproken 

geheimhouding te bewaren.  

3. Er wordt besloten met een meerderheid van stemmen.  

Artikel 2.15 Grondslag en bewijs 
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1. De uitspraak wordt gebaseerd bij een schriftelijke behandeling op de stukken en verklaringen 

welke zijn overlegd en bij een mondelinge behandeling op de stukken en verklaringen (waaronder 

video- en televisiebeelden), waarvan beklaagde kennis heeft genomen, kennis heeft kunnen nemen 

of waarvan de zakelijke inhoud de beklaagde tijdens de zitting is medegedeeld, alsmede op de 

indrukken, die de Commissie van Beroep tijdens de mondelinge behandeling heeft gekregen,  

2. Het bewijs kan niet worden gegrond op een enkel stuk, een enkele verklaring of uitsluitend op 

video-, televisiebeelden.  

Artikel 2.16 Mogelijke beslissingen 

1. De Commissie van Beroep kan: 

a. Een uitspraak van zich onbevoegd verklaren, als het geen overtreding van een 

wedstrijdbepaling betreft  

b. het beroep niet-ontvankelijk verklaren 

c. het beroep gegrond verklaren  

d. het beroep ongegrond verklaren 

2. De Commissie van Beroep kan geen wijziging brengen in een eerder door een scheidsrechter 

genomen spelbeslissing.  

Artikel 2.17 Mogelijke straffen 

Bij gegrondverklaring kan de Commissie van Beroep een nieuwe beslissing nemen met betrekking tot 

de aangifte, waarbij de artikelen 1.9 en 1.10 van overeenkomstige toepassing zijn. 

Artikel 2.18 Uitspraak 

1. De Commissie van Beroep doet zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen na het sluiten van de 

behandeling een gemotiveerde uitspraak.  

2. Via de secretaris brengt de Commissie de beklaagde, het Bondsbestuur en de betrokken partijen 

op de hoogte van de uitspraak.  

Artikel 2.19 Ten uitvoerlegging  

Het Bondsbestuur is verplicht er zorg voor te dragen en erop toe te zien dat de opgelegde straffen 

behoorlijk ten uitvoer worden gelegd. De uitvoering start op het moment van de uitspraak, tenzij 

anders wordt bepaald.  

Artikel 2.20 Herziening  

Wanneer er geen beroep tegen de opgelegde straf mogelijk is, kan de beklaagde een gehele of 

gedeeltelijke herziening van de opgelegde straf verzoeken op grond van feiten en/of 

omstandigheden die bij de behandeling niet bekend waren.      

Artikel 2.21 Ne bis in idem 

Voor dezelfde overtreding mag niet voor een tweede keer een aangifte in behandeling worden 

genomen. 

Artikel 2.22 Gevolgen vrijspraak 

Bij vrijspraak mag een aangifte niet worden meegenomen als argument in een eventuele volgende 

strafzaak.  
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Artikel 2.23 Inwerkingtreding Tuchtreglement 

Dir Reglement treedt in werking de dag nadat het is vastgesteld door de ALV van de Nederlandse 

Lacrosse Bond. 
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