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Algemeen
De Commissie van Beroep (hierna: de commissie) heeft dit seizoen 13 beroepszaken behandeld
en 1 verzoek om herziening. Vorig seizoen waren het 11 beroepszaken en 1 verzoek om
herziening; een lichte stijging dus.
De commissie heeft medio 2003 een jurisprudentieregister opgesteld. Dit register vindt zijn basis in
de uitspraken van de commissie vanaf het jaar 2000; verder wordt daarin een aantal vaststaande
uitgangspunten vermeld. Het door het tuchtreglement voorgeschreven streven naar eenduidige
uitspraken van de TC/CvB wordt hiermede bevorderd. Door tijdsverloop neemt de waarde van dit
register steeds meer toe. Het is dus zaak dat in het kader van “eenheid van rechtspraak” het
register zoveel mogelijk wordt geraadpleegd c.q. toegepast, zowel door de Tuchtcommissie en
andere KNKV-organen- als door KNKV-leden, die op de één of andere manier met het tuchtrecht
worden geconfronteerd.
Het register is openbaar, door derden te raadplegen en staat vermeld op de internetsite van het
KNKV: www.knkv.nl <tucht< Commissie van Beroep< Jurisprudentieregister.
Met ingang van het seizoen 2006-2007 worden de door de Tuchtcommissie uitgesproken straffen,
betrekking hebbend op tuchtzaken (dus geen wedstrijdzaken), wekelijks (op vrijdag, 14.00 uur) op
de KNKV-site gepubliceerd en is er geen onduidelijkheid meer over de datum van ingang van de
straf: dat is de datum die op de site bij de straf is vermeld. De commissie toetst de door de
Tuchtcommissie gevolgde procedure.
Op de site worden sinds het huidige seizoen ook andere uitspraken van de Tuchtcommissie
alsmede uitspraken in beroep van de Commissie van Beroep gepubliceerd.
De commissie heeft met instemming geconstateerd dat de wijzigingen van reglementen en
aanverwante regelingen, die op 1 juli 2013 in werking zijn getreden, tijdig zijn gepubliceerd,
toegelicht en aantoonbaar zijn verwerkt in de reglementen/regelingen, zoals deze op de KNKV-site
staan. Dat heeft het werk van de commissie en de vraag over de rechtskracht van de wijzigingen
aanmerkelijk vereenvoudigd.
De door het bondsbestuur toegezegde schriftelijke versie van de statuten en reglementen heeft de
commissie tijdig mogen ontvangen.
Mevrouw Mr. H. Schut is per 1 juli 2014 afgetreden als lid van de commissie. Het Bondsbestuur
heeft haar voor haar verdiensten het KNKV-ereteken toegekend. De samenstelling van de
commissie is per 1 juli 2014 als volgt:

X algemeen voorzitter: Mr. R. van Arkel;
X leden: de heren Chr. Koerten, W. van der Heijden, H.J. van der Woude, A.M. van Herk,
B. ter Weel, C. Ruitenbeek, Mr. J.L. Naves en J. van Zomeren (tevens secretaris).
Alle zaken zijn inhoudelijk behandeld.
In 5 gevallen kon de commissie concluderen dat de uitspraak van de Tuchtcommissie in stand kon
blijven; bij de overige 8 zaken was dat niet het geval. In 3 gevallen is besloten tot vrijspraak; bij
de overige 5 gevallen is een lagere straf opgelegd.

Tuchtzaken

1

Er zijn 8 tuchtzaken behandeld, even veel als vorig seizoen. De uitkomsten zijn aldus:
Tuchtcommissie onbevoegd

:-

niet in behandeling
- niet of te laat betaald
- andere redenen
totaal

: ::

niet-ontvankelijk
- geen “betrokkene”
- beroep niet gemotiveerd
- geen beroep mogelijk
- termijnoverschrijding
- andere redenen
totaal

:
:
:
:
:
:

0

0.

0.

inhoudelijk
vernietiging uitspraak; vrijspraak
vernietiging uitspraak; lagere straf
vernietiging uitspraak; schuld zonder straf
vernietiging uitspraak; hogere straf
vernietiging uitspraak; dezelfde straf
gedeeltelijke vernietiging uitspraak, hogere straf
gedeeltelijke vernietiging uitspraak; lagere straf
uitspraak bevestigd
totaal

:
:
:
:
:
:
:
:

2
3
3
8.

totaal tuchtzaken: 8.
opmerkingen:
Alle zaken zijn schriftelijk behandeld.
In 3 gevallen is de uitspraak van de Tuchtcommissie bevestigd, dat is 37,5%. In 5 gevallen werd
de uitspraak van de Tuchtcommissie vernietigd met als gevolg: vrijspraak of een lagere straf ; dat
is 62,5%, een lichte stijging ten opzichte van vorig seizoen.

Wedstrijdzaken
Er zijn 5 wedstrijdzaken behandeld, 2 meer dan vorig seizoen. De uitkomsten zijn:
Tuchtcommissie onbevoegd

:-

0.

niet in behandeling
- niet of te laat betaald
- andere redenen
totaal

:::

0.

niet-ontvankelijk
- geen “betrokkene”
- beroep niet gemotiveerd
- geen beroep mogelijk
- termijnoverschrijding
- andere redenen
totaal

::::::

inhoudelijk
vernietiging
vernietiging
vernietiging
vernietiging
vernietiging

uitspraak;
uitspraak;
uitspraak;
uitspraak;
uitspraak;

vrijspraak
lagere straf
schuld zonder straf
hogere straf
dezelfde straf

0.

:
:
:
:
:

3
-

2

vernietiging uitspraak; geen schuld aan staken wedstrijd
gedeeltelijke vernietiging uitspraak, hogere straf
gedeeltelijke vernietiging uitspraak; lagere straf
uitspraak bevestigd
totaal

:
:
:
:

2
5.

totaal: wedstrijdzaken: 5.
opmerkingen
Alle zaken zijn schriftelijk behandeld.
In 2 gevallen is de uitspraak van de Tuchtcommissie bevestigd, dat is 40 %. In 3 gevallen werd de
uitspraak van de Tuchtcommissie vernietigd en een lagere straf opgelegd; dat is 60 %, een lichte
daling ten opzichte van vorig seizoen.

Verzoek om herziening (artikel 33 TR)
De commissie heeft één verzoek tot herziening van een uitspraak van de commissie ontvangen.
Het verzoek is door de algemeen voorzitter van de commissie toegewezen omdat er sprake was
van nieuwe feiten. Vervolgens is de zaak opnieuw in handen van (een andere Kamer van) de
commissie gesteld. Deze besloot de uitspraak van de Tuchtcommissie te bevestigen.

Slot
De commissie hecht er aan een overzicht te geven van de beroepszaken (subtotalen en totalen van
de laatste 11 seizoenen).

totaal
aantal
zaken

totaal
aantal
tuchtzaken

totaal
aantal
wz-zaken

seizoen 2003-2004:
31
10
21
seizoen 2004-2005:
27
15
12
seizoen 2005-2006:
42
30
12
seizoen 2006-2007;
37
21
16
seizoen 2007-2008:
32
15
17
seizoen 2008-2009:
30
18
12
seizoen 2009-2010:
22
10
12
seizoen 2010-2011:
26*
16**
10**
seizoen 2011-2012:
27
9
18
seizoen 2012-2013:
11
8
3
seizoen 2013-2014:
13
8
5
•
* waarvan twee zaken die tijdens de behandeling zijn ingetrokken
•
** waarvan één zaak die tijdens de behandeling is ingetrokken
Vastgesteld door de Commissie van Beroep op 15 september 2014.
Namens de Commissie van Beroep,
Jan van Zomeren
secretaris.

Gezonden aan:
de Bondsraad dtv het Bondsbestuur
het Bondsbestuur
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-

de algemeen voorzitter en de leden van de Commissie van Beroep
de Tuchtcommissie
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