TUCHTREGLEMENT
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ALGEMENE BEPALINGEN
1. De tuchtrechtspraak binnen de NTVB geschiedt uitsluitend volgens dit reglement.
2. De bepalingen van dit reglement kunnen op de Algemene Ledenvergadering
worden gewijzigd.
3. Het nemen van maatregelen ter zake strafbaar handelen is voorbehouden aan het
bestuur van de NTVB.
4. Dit reglement is van toepassing op alle personen die deelnemen aan de
evenementen van de NTVB.
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STRAFBARE HANDELINGEN
1. Strafbaar is elk handelen of nalaten:
a. Dat in strijd is met de statuten en de reglementen van de NTVB;
b. Dat in strijd is met de regels van de ITSF;
c. Dat de belangen van de NTVB en van de tafelvoetbalsport schaadt.
2. Strafbaar conform dit reglement is voorts:
a. Handelingen die naar Nederlands recht strafbaar zijn, gepleegd tijdens of
in verband met activiteiten van de NTVB;
b. Handelingen in strijd met de wezenlijke belangen van de tafelvoetbalsport
of van de NTVB;
c. Onbehoorlijke behandeling in woord en daad van functionarissen, arbiters,
wedstrijdleiders, spelers of anderen;
d. Handelingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
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STRAFBAARHEID
1. Voor strafbaarheid van de in Artikel 2 genoemde strafbare handelingen is opzet,
schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist.
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STRAFFEN
1. Als straf kunnen worden opgelegd:
a. Berisping;
b. Een geldboete van maximaal € 50 per overtreding;
c. Schorsing voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste vijf jaar;
d. Het overspelen van de wedstrijd;

e. Verbod om ooit gedurende een bepaalde periode van ten hoogste vijf jaar
binnen de NTVB functies, bevoegdheden of werkzaamheden te vervullen.
2. Als gevolg van één strafbare handeling kunnen meer tuchtrechtmaatregelen
worden opgelegd.
3. Tuchtmaatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd.
Daarbij wordt een proeftijd vastgesteld die niet langer dan 24 maanden kan zijn.
De voorwaarden kunnen het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen, als
ook het treffen van maatregelen ter voorkoming van herhaling inhouden.
4. Handelingen in strijd met een opgelegde voorwaarde gepleegd tijdens de proeftijd
zijn strafbare handelingen waarop Artikel 2 van toepassing is.
5. De beslissing of een voorwaardelijk opgelegde tuchtmaatregel alsnog
onvoorwaardelijk zal zijn, wordt genomen door het bestuur van de NTVB. Het kan
uitsluitend geschieden op grond van het later plegen van een strafbare handeling,
daaronder begrepen handelingen in strijd met gedurende de proeftijd opgelegde
voorwaarden.
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BEHANDELING VAN EEN KLACHT
1. Klachten dienen in eerste instantie ingediend te worden bij de wedstrijdleiding van
het evenement waar de strafbare handeling plaats heeft gevonden. De
wedstrijdleiding neemt ter plaatse een beslissing op grond van dit reglement.
2. Indien men het niet eens is met de beslissing van de wedstrijdleiding of indien het
om welke reden dan ook niet mogelijk is om de klacht ter plaatse af te handelen
(bijvoorbeeld omdat de handeling niet tijdens een evenement plaatsvond) kan
men
een
klacht
indienen
bij
het
secretariaat
van
de
NTVB
(bestuur@tafelvoetbal.nl). De klacht moet uiterlijk twee weken na het plegen van
het delict per e-mail worden ingediend. De klacht moet zo nauwkeurig mogelijk
worden omschreven. Voorts moeten de naam en het e-mailadres van de klager en
eventuele getuigen worden opgegeven.
3. Uiterlijk 2 maanden na ontvangst van de klacht door de NTVB vindt de
behandeling plaats. De aangeklaagde ontvangt 4 weken voor de behandeling een
afschrift van de klacht met de bijbehorende stukken en de datum van de
behandeling. De aangeklaagde zal in dit schrijven er op geattendeerd worden dat
hij het recht heeft om binnen twee weken na dagtekening een schriftelijk verweer
in te dienen, evenals ook voor zover dit nog niet gebeurd is het recht om alsnog
een klacht tegen zijn aanklager in te dienen. Indien van voornoemd(e) recht(en)
gebruik wordt gemaakt, doet de secretaris per omgaande bovengenoemde
dossierstukken aan de wederpartij toekomen.
4. Op elk moment gedurende de behandeling kan het bestuur, als het van oordeel is
dat de klacht ongegrond is of geen strafbare handeling betreft, beslissen dat de
klacht niet verder behandeld zal worden. Deze beslissing wordt aan klager en
aangeklaagde verteld.

5. Is de aangeklaagde van mening dat van een van de bestuursleden geen
onpartijdige beoordeling te verwachten is, dan kan hij dit bij het bestuur kenbaar
maken (wraking). Is hiervan sprake, dan moet dat schriftelijk en met redenen,
middels het secretariaat van de NTVB worden medegedeeld en wel ten minste
zeven dagen voor de schriftelijke behandeling. Acht het bestuur wraking gegrond,
dan wordt het betrokken bestuurslid vervangen door een lid van het nationaal
overleg.
6. Worden tegen dezelfde aangeklaagde meer klachten ingediend, dan kunnen deze
gezamenlijk worden behandeld. Zijn ter zake van het plegen van dezelfde
strafbare handelingen meer aangeklaagden, dan beslist het bestuur of die zaken
gezamenlijk of afzonderlijk worden behandeld.
7. Oordeelt het bestuur de klacht niet bewezen, dan spreekt het de aangeklaagde
vrij. Oordeelt het bestuur de klacht bewezen en strafbaar, dan bepaalt het tevens
welke tuchtmaatregelen de aangeklaagde worden opgelegd.
8. Het bestuur zal zich tijdens de besluitvorming laten adviseren door het nationaal
overleg, doch is niet verplicht om dit advies over te nemen.
9. Het bestuur zal binnen 3 maanden na ontvangst van de klacht uitspaak doen.
Deze termijn kan een maal met één maand worden verlengd. De uitspraak wordt
door de voorzitter van het bestuur schriftelijk vastgelegd en door twee andere
bestuursleden mede ondertekend. De uitspraak bevat een omschrijving van de
overtreding, een motivatie van de uitspraak, de bewijsmiddelen waarop de
uitspraak berust. Van de uitspraak wordt door de secretaris een exemplaar
verzonden naar:
a. Klager;
b. Aangeklaagde;
10. Beroep tegen de beslissing van het bestuur is niet mogelijk.
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HERZIENING
1. De aangeklaagde aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd, kan binnen twee
maanden na het bekend worden van nieuwe feiten, die bij de behandeling
onbekend waren, herziening verzoeken. Het verzoek tot herziening moet
schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur. Een afschrift van
de uitspraak waarvan de herziening wordt verzocht, moet worden bijgevoegd. Het
verzoek dient een omschrijving te bevatten van de nieuwe feiten waarop het is
gegrond; de bewijsstukken moet worden bijgevoegd.
2. Het bestuur kan het verzoek tot herziening ongegrond verklaren als blijkt:
a. Dat de juistheid van de nieuwe feiten niet kan worden aangevoerd;
b. Dat het niet aannemelijk is dat een andere tuchtrechtmaatregel zou zijn
opgelegd, als feiten bij het opleggen van de bestreden tuchtrechtmaatregel
wél bekend waren geweest.
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OVERNAME MAATREGELEN VAN LEDEN
1. Indien één van de leden van de NTVB een speler een maatregel (zoals
bijvoorbeeld een schorsing) heeft opgelegd, dan zal het betreffende lid dit
kenbaar maken aan het bestuur van de NTVB.
2. Na bekendmaking van de opgelegde maatregel zal het bestuur (na overleg met
de overige leden binnen het nationaal overleg) beslissen of zij de maatregel zal
overnemen.
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DOPINGREGLEMENT
1. Het gebruik van doping tijdens de evenementen van de NTVB is niet toegestaan.
Voor de uitgebreide regels en straffen omtrent het gebruik van doping wordt
hierbij verwezen naar Het Nationaal Dopingreglement.
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SEKSUELE INTIMIDATIE
1. Indien er sprake is van een klacht omtrent seksuele intimidatie kan dit (anoniem)
gemeld worden bij de secretaris van de NTVB, deze fungeert als
vertrouwenspersoon. De klacht kan volledig in vertrouwen besproken worden.
Vervolgens zullen de vervolgstappen besproken worden.
2. Spelers kunnen er ook voor kiezen om direct contact op te nemen met het
vertrouwenspunt sport van de NOC*NSF. De contactgegevens voor dit
vertrouwenspunt zijn terug te vinden op de website van de NOC*NSF.

10 MATCH-FIXING
1. Indien er tijdens een evenement het vermoeden bestaat dat er sprake is van
match-fixing, kan de wedstrijdleiding op basis van dit reglement een
tuchtmaatregel opleggen. Een speler die het niet eens is met het oordeel van de
wedstrijdleider(s) kan zijn klacht voorleggen aan het bestuur van de NTVB (zie
art. 5.2).
11 SLOTBEPALING
1. Mocht zich tijdens een evenement van de NTVB een situatie voordoen waarin dit
reglement niet voorziet, dan zal na overleg met het nationaal overleg, in alle
redelijkheid een passende beslissing omtrent het voorval en de bewuste speler
worden genomen.

