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ARTIKEL A: BEGRIPSBEPALINGEN 
 
Afgevaardigden gevolmachtigden van de leden, die namens de vereniging en haar 
verenigingsleden dan wel namens de persoonlijke leden, het stemrecht uitoefenen als 
bedoeld in artikel 16 van de statuten. 
Algemene Ledenvergadering, het orgaan van de leden als bedoeld in artikel 2:40 van het 
Burgerlijk Wetboek en artikel 15 van de statuten. 
Arbitragecommissie, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 23 van de statuten. 
Bestuursvergadering, Vergadering van het bondsbestuur. De wijze van vergaderen en 
besluitvorming van het bondsbestuur worden geregeld bij reglement. 
Bond, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid krachtens artikel 1 van de statuten 
voluit: IJshockey Nederland. 
Bondsbestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 
10 van de statuten, te weten het bestuur van IJshockey Nederland. 
Commissie, een commissie die het bondsbestuur in de uitoefening van zijn taak bijstaat. 
Commissie van Beroep, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 24, 25 van de 
statuten. Deze commissie spreekt zich niet uit over de onderwerpen doping en, of seksuele 
intimidatie. Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van 
doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie 
van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van 
de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak. 
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak, het orgaan van de bond dat zich 
uitspreekt over overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van 
doping met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende 
Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 
Competities, alle ijshockeywedstrijden waaraan door leden (spelers/speelsters), gerechtigd 
tot deelneming aan de landelijke competitie of overige competities, wordt deelgenomen en 
die door de Bond zijn uitgeschreven of goedgekeurd volgens daartoe strekkende 
voorschriften met betrekking tot de organisatie, het programma, het puntensysteem, de 
eindrangschikking en alles wat daarmee samenhangt. 
Financiële commissie, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 14 van de statuten. 
Gewoon lid, zie verenigingen. 
Leden, zowel de verenigingen als de verenigingsleden als de persoonlijke leden. 
Persoonlijke leden (persoonlijk lid), natuurlijk personen die zich rechtstreeks bij de bond 
hebben aangemeld, niet zijnde een verenigingslid. Deze natuurlijke personen worden hierna 
aangeduid als ‘persoonlijk lid’ of ‘persoonlijke leden’. 
Tuchtcommissie, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 24, 25 van de statuten. 
Deze commissie spreekt zich niet uit over de onderwerpen doping en, of seksuele 
intimidatie. Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van 
doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie 
van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van 
de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak. 
Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak, overtredingen op het gebied van seksuele 
intimidatie en op het gebied van doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut 
Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het 
Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 
Verenigingen (vereniging), een vereniging of andere rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid, met als doel het beoefenen van de ijshockeysport, die als lid-
rechtspersoon is toegelaten tot de bond, artikel 3 lid 5 van de statuten.  

Verenigingsjaar, het verenigingsjaar als bedoeld in artikel 27 van de statuten. 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Verenigingsleden (verenigingslid), natuurlijke personen die als lid toetreden dan wel zijn 
toegetreden tot een lid-rechtspersoon (vereniging, een stichting of andere rechtspersoon) en 
ijshockey beoefenen, dan wel een functie vervullen, bij een lid-rechtspersoon.  
Wedstrijd, ijshockeywedstrijden waaraan door leden (spelers/speelsters), gerechtigd tot 
deelneming, wordt deelgenomen en die door de bond zijn uitgeschreven of goedgekeurd 
volgens daartoe strekkende voorschriften.  

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN, REIKWIJDTE VAN HET REGLEMENT 
1.  Met uitzondering van overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en doping 

is dit tuchtreglement van de bond van toepassing. Wanneer wordt gesproken over de 
tuchtrechtspraak van de bond, gaat het om geschillen die geen betrekking hebben op 
doping en, of seksuele intimidatie maar om overtredingen van de statuten, van de 
reglementen en/of van besluiten van de bond op het gebied van alle andere 
onderwerpen. Overtredingen seksuele intimidatie en doping betreffende worden met 
inachtneming van het bepaalde in de statuten berecht door het Instituut 
Sportrechtspraak, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende 
Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

2.  Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen tuchtrechtspraak 
en geschillenbeslechting op het gebied van seksuele intimidatie en doping, gelden de 
desbetreffende reglementen van het Instituut Sportrechtspraak als de van toepassing 
zijnde reglementen van de bond, welke reglementen door het bestuur van het 
Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. 

3. Dit tuchtreglement (‘het tuchtreglement IJshockey Nederland’) is dus niet van 
toepassing op overtredingen inzake doping en, of seksuele intimidatie.  

4. De tuchtrechtspraak, voor alle andere zaken dan op het gebied van doping en seksuele 
intimidatie, in de bond geschiedt, krachtens dit reglement.  

5. Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen, de leden van de 
bond, als bedoeld in de statuten. 

6. a. Het is verenigingen (zoals bepaald in artikel 3 lid 5) van de bond verboden 
personen die geen lid zijn aan wedstrijden, trainingen of enige andere vorm van 
beoefening der ijs- en inlinehockeysport te laten deelnemen of anderszins van de 
voordelen van het lidmaatschap of aangesloten zijn bij een gewoon lid van de bond 
te laten genieten. 

 b. Het is verenigingen (zoals bepaald in artikel 3 lid 5) van de bond verboden hun 
leiding, in welke vorm en onder welke naam dan ook, geheel of gedeeltelijk op te 
dragen aan of feitelijk te doen geschieden door niet-leden. 

 c. Het is de verenigingen  (zoals bepaald in artikel 3 lid 5) van de bond verboden niet-
leden als oefenmeesters, verzorgers, leiders, begeleiders of officials van hun leden 
aan te stellen of feitelijk als zodanig te laten optreden of werkzaam te zijn. 

7. Ingevolge dit reglement kunnen straffen en maatregelen worden opgelegd, ook indien 
terzake van dezelfde gedraging vanwege het Openbaar Ministerie een strafvervolging is 
of zal worden aangevangen of reeds enige straf is opgelegd of anderszins enige straf- of 
tuchtmaatregel is genomen, daaronder begrepen een bestraffing of andere maatregel 
door of vanwege een vereniging of stichting of een scheidsrechter alsmede maatregelen 
van enig bondsorgaan. 

 
ARTIKEL 2: STRAFBARE HANDELINGEN 
1. Strafbaar krachtens dit reglement zijn: 
 a. Overtredingen van de statuten en de reglementen van de bond, daaronder 

begrepen dit reglement. Uitgesloten van het toepassingsbereik van dit reglement 
zijn overtredingen op het gebied van doping en, of seksuekle intimidatie. 

 b. Overtredingen van besluiten van het bestuur van de bond, commissies of andere 
organen, welke met de uitwerking of de uitvoering van de statuten of reglementen 
belast zijn; 

 c. Overtredingen van besluiten van de bondsvergadering, waarbij aan leden of 
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aangeslotenen verplichtingen zijn opgelegd, alles voorzover de betreffende statutai-
re bepaling respectievelijk reglement of besluit vóór het plegen der overtreding tot 
stand was gekomen, in werking getreden en bekend gemaakt. 

 Onder overtreding wordt mede verstaan het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate 
nakomen van verplichtingen. 

2. Strafbaar krachtens dit reglement zijn voorts: 
 a. Handelingen, welke naar Nederlands recht strafbaar zijn, gepleegd op een terrein of 

in een lokaal van de bond, respectievelijk van een lid en/of tijdens of in verband met 
activiteiten van de bond of van een lid; 

b. Handelingen in strijd met de spelregels; 
c. Handelingen in strijd met wezenlijke belangen van de ijshockeysport of van de 
 Bond; 
d. Onbehoorlijke behandeling in woord of daad van officials, scheidsrechters of 

spelers; 
e.  Wangedrag in, op of rond ijsbaanaccommodaties, vernieling en vervuiling van de 
 ijsbaanaccommodaties. 

3. a. Elk gewoon lid van de bond is verplicht tot het handhaven van de orde, zij is 
daarvoor verantwoordelijk zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd, evenals voor de 
persoonlijke veiligheid van de spelers en functionarissen. Elk gewoon lid van de 
bond dient ervoor te zorgen dat aan de eisen gesteld ten aanzien van de inrichting 
van het speelveld alsmede de accommodatie wordt voldaan. 

 b. Het niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in het vorige onderdeel, is 
strafbaar. 

4. Strafbaar krachtens dit reglement zijn verder het gelegenheid bieden of aansporen tot 
het vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het plegen van een strafbare 
handeling. 

 
ARTIKEL 3: STRAFBAARHEID 
1. Verenigingen en stichtingen en andere rechtspersonen kunnen worden gestraft voor 

strafbare handelingen van hun leden respectievelijk aangeslotenen.  
2. Onverlet het voorgaande artikel kunnen ook alle andere leden, zoals genoemd in de 

statuten waaronder ook verenigingsleden, persoonlijke leden, e.a. worden gestraft voor 
strafbare handelingen.  

3. Verenigingen en stichtingen en andere rechtspersonen welke toeschouwers toelaten, 
kunnen worden gestraft voor nalatigheid in het treffen van voldoende maatregelen ter 
voorkoming van handelingen als bedoeld in artikel 2.2 door toeschouwers gepleegd. 

4. Bestuursleden en andere functionarissen die betrokken zijn bij een vereniging of 
stichting of andere rechtspersoon respectievelijk haar leden of aangeslotenen kunnen bij 
nalatigheid in het treffen van voldoende maatregelen worden gestraft voor strafbare 
handelingen van die vereniging of stichting of andere rechtspersonen en/of haar leden 
c.q. aangeslotenen. 

5. Personen-leden die in een team of anderszins in groepsverband aan een sportbeoefe-
ning deelnemen, kunnen worden gestraft voor handelingen als bedoeld in artikel 2.2, 
welke door henzelf of andere deelnemers tijdens een sportbeoefening zijn gepleegd. 
Deze verantwoordelijkheid kan leiden tot het opleggen van één of meer tuchtmaatre-
gelen aan het team of de groep als zodanig. 

6. Oefenmeesters, verzorgers, leiders of begeleiders van personen kunnen mede 
verantwoordelijk worden gesteld voor strafbare handelingen van personen met- of ten 
behoeve van wie zij als zodanig werkzaam zijn. 

7. Tot strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist. 
 
ARTIKEL 4: TUCHTMAATREGELEN 
1. Als tuchtmaatregel kunnen worden opgelegd: 
 a. Waarschuwing; 
 b. Berisping; 
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 c. Geldboete van ten hoogste EUR 2.500 voor een gewoon lid en een geldboete van 
ten hoogste EUR 500 voor een natuurlijk persoon. 

 d. Schorsing voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste twaalf maanden; 
 e. Royement als lid van de bond; 
 f. Oplegging van strafpunten respectievelijk ontneming van winstpunten in een 

competitie respectievelijk verlies van de wedstrijd met 0-5; 
 g. Verbod om aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen, dan wel gedurende 

bepaalde tijd of voor het leven aan wedstrijden deel te nemen; 
 h. Een speelverbod met automatische degradatie; 
 i. De verplichting tot het betalen van een schadevergoeding; 
 j. Het (uit)spelen van één of meer wedstrijden zonder publiek; 
 k. Het wijzigen van een 'thuiswedstrijd' in een 'uitwedstrijd'; 
 l. Het uitspelen van een wedstrijd op de baan van de tegenstander; 
 m. Het voorschrijven van te nemen maatregelen; 
 n. Beëindiging van functies en bevoegdheden; 

o. Verbod om gedurende een bepaald aantal wedstrijden, voor een bepaalde tijd, dan 
wel voor het leven functies, bevoegdheden of werkzaamheden te vervullen 
respectievelijk te verrichten, hetzij binnen de bond, hetzij bij haar verenigingen in de 
zin van artikel 3 lid 5 van de statuten. 

p. Met een verbod om tijdens de competitie gedurende minimaal drie maanden niet 
aan een wedstrijd te mogen deelnemen zal worden gestraft hij die de 
scheidsrechter en/of linesmen bedreigt met geweld tegen hem en/of derden. 

q. Met een verbod om gedurende minimaal twaalf maanden niet aan een wedstrijd te 
mogen deelnemen zal gestraft worden hij die een scheidsrechter en/of linesmen 
lichaamlijk letsel of pijn toebrengt. 

2. a. Bij het opleggen van een speelverbod worden de volgende soorten wedstrijden 
onderscheiden: 

  - Gebonden wedstrijden. Hieronder worden competitie-, beker-, internationale 
 competitie-, en vriendschappelijke wedstrijden verstaan, indien en voorzover zij 
 tot en met de dag waarop de bestrafte overtreding werd begaan bij het bondsbu-
reau zijn aangemeld; 

  - Competitiewedstrijden. Hieronder worden door het desbetreffende sectiebestuur 
vastgestelde competitie- en bekerwedstrijden verstaan; 

  - Onder competitie- en gebonden wedstrijden worden voor de toepassing van dit 
 reglement niet begrepen wedstrijden te spelen door vertegenwoordigende 
 teams, dit tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt. 

 b. Indien voor een bepaalde duur of voor een bepaald aantal wedstrijden een 
speelverbod is opgelegd,  is het de betrokkene ook verboden tijdens dat speelver-
bod in enigerlei functie aan die wedstrijden deel te nemen, tenzij de tuchtcommissie 
anders bepaalt. 

 c. Een opgelegd speelverbod heeft betrekking op wedstrijden te spelen door het team 
waarvan de betrokkene deel uitmaakte toen hij werd bestraft. Voor de duur van het 
speelverbod is het de betrokkene evenmin toegestaan in andere teams te spelen, 
dit tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt. 

 d. Wanneer wedstrijden waarop het speelverbod betrekking heeft reglementair 
verloren worden verklaard, worden deze wedstrijden voor de tenuitvoerlegging van 
het speelverbod geacht te zijn gespeeld. 

3. Terzake van één strafbare handeling kunnen meer tuchtmaatregelen worden opgelegd. 
4. a. Tuchtmaatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. 

Daarbij geldt een proeftijd van 24 maanden, tenzij de tuchtcommissie anders 
bepaalt. De voorwaarden kunnen inhouden het verrichten of nalaten van bepaalde 
handelingen alsook het treffen van maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

  Een van de voorwaarden gedurende de proeftijd is steeds - ook dan wanneer de 
tuchtrechtelijke uitspraak dat niet uitdrukkelijk vermeldt - dat de betrokkene zich 
dient te onthouden van nieuwe strafbare feiten in de zin van het tuchtreglement. 
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 b. Handelingen in strijd met een bepaalde voorwaarde, gepleegd tijdens de proeftijd, 
zijn strafbare handelingen, waarop het gestelde onder artikel 2 van toepassing is. 

 c. De beslissing dat een voorwaardelijk opgelegde tuchtmaatregel alsnog onvoor-
waardelijk zal zijn, berust uitsluitend op de grond van het latere plegen van een 
strafbare handeling, daaronder begrepen handelingen in strijd met de voorwaar-
de(n) gedurende de proeftijd. 

5. a. Gedurende een schorsing is het de geschorste verboden de rechten en bevoegd-
heden uit het lidmaatschap van de bond, alsmede indien het een natuurlijk persoon 
betreft de rechten en bevoegdheden uit het lidmaatschap van een vereniging 
respectievelijk het aangesloten zijn bij een stichting, waartoe die persoon behoort, 
uit te oefenen behoudens de rechten welke dit reglement verschaft. 

 b. De verplichtingen uit het lidmaatschap respectievelijk het aangesloten zijn als 
bedoeld onder a. blijven gedurende de schorsing onverkort voortduren, tenzij bij de 
uitspraak anders is bepaald. 

6. a. Onverminderd hetgeen in het officiële spelregelboek is bepaald is de voorzitter van 
de tuchtcommissie bevoegd in ernstige gevallen en indien het belang van de Bond 
dit zeer wenselijk maakt, een lid te verbieden om in afwachting van de behandeling 
van de zaak door de tuchtcommissie, bepaalde rechten en bevoegdheden uit te 
oefenen en/of een functie te bekleden. 

 b. Overeenkomstig nadere regelen, volgens artikel 7 vast te stellen als bijlage bij dit 
tuchtreglement, is de voorzitter van de tuchtcommissie of, in voorkomend geval, de 
vice-voorzitter, bevoegd voorlopige maatregelen te treffen, waaronder in bijzondere 
gevallen de maatregel, dat de speler, in afwachting van de behandeling door en de 
uitspraak van de tuchtcommissie, speelgerechtigd is. 

7. Door het bondsbestuur kunnen, in samenspraak met de tuchtcommissie, 
spelregels en (delen van) het sportreglement en (tijdelijk) 
accommodatiereglement worden aangewezen waarvan bij overtreding de 
behandeling niet door de tuchtcommissie plaatsvindt, maar waarvan bij 
overtreding een gestandaardiseerde, door het bondsbestuur in samenspraak met 
de tuchtcommissie vast te stellen tuchtmaatregel, wordt opgelegd. 

 
ARTIKEL 5: DE TUCHTCOMMISSIE 
1. a. Alle strafbare handelingen worden in eerste instantie beoordeeld en beslist door de 

tuchtcommissie, behoudens in gevallen waarin daartoe in de statuten en reglemen-
ten van de bond uitdrukkelijk het bestuur of een ander orgaan van de bond is 
aangewezen. 

 b. De uitspraken van de tuchtcommissie kunnen niet tengevolge hebben dat beslissin-
gen van de scheidsrechters tijdens ijshockeywedstrijden worden veranderd of 
ongedaan gemaakt. 

2. De tuchtcommissie is samengesteld uit tenminste 5 en ten hoogste 15  leden, te weten: 
 a. een voorzitter; 
 b. één of meer vice-voorzitters: 
 c. een secretaris; 
 d. één of meer leden van de vereniging(en) in de zin van artikel 3 lid 5 van de statuten; 
 e. één of meer plaatsvervangende leden; 
3. De leden van de tuchtcommissie, worden door het bondsbestuur benoemd voor de 

periode van drie jaar. Na afloop van hun termijn zijn zij steeds terstond herbenoembaar. 
4. De in artikel 5.2 bedoelde personen kunnen niet zijn: 
 a. Lid van de commissie van beroep; 
 b. Lid van het bondsbestuur; 
 c. Raadsman van één der partijen in een voor de commissie gebrachte zaak. 
 Zij mogen niet werkzaam zijn in bezoldigde  of onbezoldigde functies bij één der partijen 

in een voor de commissie gebrachte zaak. Zij dienen hun werkzaamheden uit te voeren 
zonder aanzien van personen en met eerlijkheid en onzijdigheid. Tenminste één van 
hen dient jurist te zijn. 
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5. Wanneer de tuchtcommissie dient te oordelen over een tuchtrechtelijk verwijt gemaakt 
aan een scheidsrechter of linesman wordt de tuchtcommissie voor die gelegenheid 
aangevuld met een lid van het bondsbestuur en met een lid van de 
scheidsrechterscommissie. Het lid van het bondsbestuur en het lid van de 
scheidsrechterscommissie hebben in een dergelijk geval de bevoegdheid terzake van 
de te nemen beslissing hun stem als toegevoegd lid van de tuchtcommissie uit te 
brengen. 

 
ARTIKEL 6: ONDERZOEKSPROCEDURE 
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing indien een getuige - de persoon die 

overweegt een aanklacht in te dienen daaronder begrepen - laat weten zich bedreigd 
te voelen, en om die reden niet bereid is een verklaring als getuige te willen afleggen 
dan wel een aanklacht terzake van een strafbare handeling in te dienen. 

2. De hier bedoelde getuige kan zich tot het bondsbestuur wenden, met het verzoek een 
onderzoekscommissaris aan te wijzen, die tot taak heeft:  
i) de getuige te horen en ook overigens onderzoek te doen naar het door de 

getuige gemelde voorval; 
ii) terzake een aanklacht in te dienen bij de tuchtcommissie, indien dat naar zijn 

oordeel opportuun is; 
iii) terzake van die aanklacht als getuige op te treden bij het onderzoek daarvan 

door de tuchtcommissie. 
3. De onderzoekscommissaris vergewist zich bij zijn onderzoek van: 

i) de identiteit van de getuige; 
ii) van diens redenen om niet in de openbaarheid een verklaring te willen afleggen 

of een aanklacht in te dienen, en 
iii) van de betrouwbaarheid van de door de getuige afgelegde verklaringen. 

4. De onderzoekscommissaris dient aanwezig te zijn op de zitting van de 
tuchtcommissie waarop de aanklacht wordt onderzocht. De onderzoekscommissaris 
zal in de eerste plaats in beslotenheid door de tuchtcommissie worden gehoord. Op 
die zitting zal de tuchtcommissie zich vergewissen van de hiervoor in lid 3 bedoelde 
vragen. 

5. Vervolgens zal de openbare behandeling van de aanklacht ter hand worden 
genomen, alwaar de beklaagde en/of zijn raadsman bevoegd zijn de onderzoeks-
commissaris te ondervragen. De voorzitter van de tuchtcommissie is bevoegd de 
beantwoording van vragen die tot bekendwording van de identiteit van de getuige 
kunnen leiden te beletten. 

6. Tegen einduitspraken van de tuchtcommissie die geheel of gedeeltelijk berusten op 
toepassing van de in dit artikel bedoelde onderzoeksprocedure staat hoger beroep 
open. De voorzitter van de commissie van beroep is des verzocht bevoegd de door 
de tuchtcommissie opgelegde straf of maatregel op te schorten in afwachting van de 
uitkomst van dit hoger beroep. 
 

ARTIKEL 7: OPENBAAR AANKLAGER 
1.  IJshockey Nederland kent een openbaar aanklager. De openbaar aanklager heeft tot 

 taak - en is daartoe bevoegd - om daar waar de statuten en reglementen van 

 IJshockey Nederland voorzien in taken van het bondsbestuur inzake tuchtrechtelijk 

 onderzoek en tuchtrechtelijke vervolging, deze taken namens het bondsbestuur uit te 

 oefenen.  

2.  De openbaar aanklager van IJshockey Nederland is bevoegd om de 

 gestandaardiseerde afdoening zoals beschreven in bijlage II van dit reglement ten 

 uitvoer te brengen. 

3.  De openbaar aanklager van IJshockey Nederland is bevoegd om in die zaken 

 waarvan de openbaar aanklager van oordeel is dat deze aan de tuchtcommissie 

 voorgelegd moeten worden een schikkingsvoorstel te doen, welke niet lager kan zijn 
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 dan de standaardafdoening, dan wel een taakstraf aan het betreffende lid van 

 IJshockey Nederland voor te stellen. Indien het lid van IJshockey Nederland dit 

 voorstel aanvaart of in het geval van een taakstraf de taakstraf naar behoren uitvoert, 

 vervalt het recht om de zaak door de openbaar aanklager aan de tuchtcommissie 

 voor te leggen.  

4.  De openbaar aanklager wordt door het bondsbestuur benoemd voor de duur van drie 

 jaar. De openbaar aanklager is na ommekomst van die termijn terstond 

 herbenoembaar. 

5.  Niet voor benoeming in aanmerking komen:  

a. Leden van de Tuchtcommissie of van de commissie van beroep;  

b. Leden van het bondsbestuur. 

6.  Zolang niet is voorzien in de benoeming van een openbaar aanklager oefent het 

 bondsbestuur de in lid 1 bedoelde taken uit. Het bondsbestuur is bevoegd ter zake 

 van deze taken tijdelijk een volmacht te verlenen aan een andere persoon dan de 

 openbaar aanklager, bijvoorbeeld in het in lid 5 bedoelde geval waarin het de 

 openbaar aanklager niet vrij staat op te treden. 

7.  De openbaar aanklager dient zijn of haar werkzaamheden uit te voeren zonder 

 aanzien van personen en met eerlijkheid en onzijdigheid. Het staat de openbaar 

 aanklager niet vrij om als openbaar aanklager op te treden in zaken waarmee hij of zij 

 betrokkenheid heeft, bijvoorbeeld als bestuurder van een betrokken vereniging of 

 raadsman van een betrokken speler. 

8.  Het bondsbestuur is bevoegd beleidsregels vast te stellen die de openbaar aanklager 

 bij de uitoefening van zijn of haar taak in acht heeft te nemen.  

ARTIKEL 8: BIJLAGE BIJ HET TUCHTREGLEMENT 
1. De aangifte, het aanhangig maken van tuchtzaken en de werkwijze van de tuchtcom-

missie worden zonodig geregeld bij een door de tuchtcommissie vast te stellen bijlage 
bij het tuchtreglement. 

2. De in sub 1 bedoelde bijlage treedt in werking na goedkeuring daarvan door het 
bondsbestuur. 

 
ARTIKEL 9: UITSPRAAK 
1. a. Na afloop van een mondelinge behandeling wordt hetzij terstond uitspraak gedaan, 

hetzij door de voorzitter mondeling medegedeeld wanneer zij zal worden gedaan. 
 b. De uitspraak vindt niet later plaats dan op de vijftiende dag na sluiting van het 

onderzoek. De uitspraak kan schriftelijk dan wel mondeling geschieden. Zij wordt 
gepubliceerd in het bondsbulletin. Desgevraagd maakt het bondsbureau de 
uitspraak telefonisch bekend. 

2. a. Oordeelt de tuchtcommissie de aanklacht ongegrond, dan spreekt zij de aange-
klaagde vrij. 

 b. Oordeelt de commissie de aanklacht gegrond, dan bepaalt zij welke tuchtmaat-
regel(en) terzake aan de aangeklaagde zullen worden opgelegd. 

 c. In geval de commissie de aanklacht feitelijk gegrond oordeelt, doch tevens van 
oordeel is dat de aangeklaagde geen enkel verwijt treft, kan zij hem schuldig 
verklaren zonder oplegging van enige maatregel. 

 d. De schriftelijke uitspraak bevat een korte aanduiding van de gronden waarop deze 
berust. 

 e. Bij de uitspraak wordt mededeling gedaan van de rechtsmiddelen die tegen de 
uitspraak openstaan, alsmede van de termijn waarbinnen die dienen te worden 
aangewend. 

3. a. Van de uitspraak wordt schriftelijk mededeling aan het bondsbureau gedaan. 
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 b. De kosten van het onderzoek komen ten laste van degene aan wie een straf of 
maatregel is opgelegd en ten laste van de bond indien geen straf is opgelegd, 
behoudens verhaal op derden, alles indien bij de uitspraak niet anders is bepaald. 

 c. De kosten van onderzoek worden door de bondsvergadering op een vastrecht 
bepaald. 

 d. Tuchtmaatregelen treden in werking van het ogenblik dat de aangeklaagde 
redelijkerwijs van de uitspraak kennis heeft kunnen nemen. 

 
ARTIKEL 10: DE COMMISSIE VAN BEROEP 
1.  a. In geval de tuchtcommissie de aanklacht geheel of gedeeltelijk ongegrond 

verklaart,  kan het bondsbestuur van deze uitspraak, in hoger beroep komen. De 
aangeklaagde kan - indien de tuchtcommissie de aanklacht geheel dan wel 
gedeeltelijk gegrond heeft geoordeeld - van deze uitspraak in hoger beroep 
komen bij de commissie van beroep indien en voor zover door de 
tuchtcommissie een van de navolgende sancties is bepaald c.q opgelegd: 
- een speelverbod van minstens vier wedstrijden; 
- een geldboete van minimaal EUR 250;  
- schorsing voor de periode van minimaal drie maanden; 
- royement als lid; 
- oplegging van strafpunten, respectievelijk ontneming van winstpunten in een 

competitie respectievelijk verlies van de wedstrijd met 0-5; 
- gedurende een bepaalde tijd aan wedstrijden deel te nemen; 
- speelverbod met automatische degradatie; 
- verplichting tot het betalen van een schadevergoeding van minimaal EUR 250; 
- het (uit)spelen van één of meer wedstrijden zonder publiek; 
- het wijzigen van een 'thuiswedstrijd' in een 'uitwedstrijd'; 
- het uitspelen van een wedstrijd op de baan van de tegenstander; 
- het voorschrijven van te nemen maatregelen welke een bedrag van EUR 250 

overschrijden; 
- beëindiging van functies en bevoegdheden; 
- verbod om ooit nog of gedurende een bepaalde tijd functies, bevoegdheden of 

werkzaamheden te vervullen, respectievelijk te verrichten, hetzij binnen de bond 
of bij haar leden. 

 b. Het hoger beroep wordt door of namens de aangeklaagde respectievelijk het 
bondsbestuur ingesteld door een schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de 
commissie van beroep, welke hiervoor voortdurend domicilie heeft op het adres van 
het bondsbureau. Deze mededeling moet door de voorzitter zijn ontvangen binnen 
veertien dagen nadat de aangeklaagde redelijkerwijs van de uitspraak kennis heeft 
kunnen nemen.  

   c. Bij deze mededeling kunnen bezwaren tegen de uitspraak van de tuchtcommissie 
worden aangevoerd. Nadien kunnen, gedurende 14 dagen nadat de gronden van 
de uitspraak van de tuchtcommissie redelijkerwijs bekend kunnen worden geacht, 
(nadere) bezwaren tegen de uitspraak van de tuchtcommissie worden aangevoerd. 

2. De commissie van beroep is samengesteld uit tenminste 3 en ten hoogste 6 leden, te 
weten: 

 a. een voorzitter; 
 b. een secretaris; 
 c. één of meer plaatsvervangende voorzitters; 
 d. één of meer plaatsvervangende leden. 
3. De leden van de commissie van beroep worden benoemd voor de duur van één jaar. Zij 

zijn na ommekomst van dat jaar herkiesbaar. Door de leden van de bond, door het 
bondsbestuur, en door de commissie van beroep kunnen kandidaten worden 
voorgedragen voor benoeming als lid van de commissie van beroep. 

 Stemming en benoeming vindt plaats op de wijze voorzien in artikel 20 van het huishou-
delijk reglement. 
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4. De in lid 2 bedoelde personen kunnen niet zijn: 
 a. Lid van de tuchtcommissie; 
 b. Lid van het bondsbestuur; 
 c. Lid van de in artikel 37 van het huishoudelijk reglement genoemde vaste commis-

sies; 
 d. Bondsscheidsrechter; 
 e. Raadsman van één der partijen in een voor de commissie gebrachte zaak. 
 Zij mogen niet werkzaam zijn in bezoldigde of onbezoldigde functies bij één der partijen 

in een voor de commissie gebrachte zaak. Zij dienen hun werkzaamheden uit te voeren 
zonder aanzien van personen en met eerlijkheid en onzijdigheid. 

 Tenminste één van hen dient jurist te zijn. 
5. Door het instellen van hoger beroep wordt de tenuitvoerlegging van een bepaalde straf 

niet opgeschort. 
6. a. De behandeling van het hoger beroep geschiedt door de commissie van beroep. 
 b. De kosten van het onderzoek komen ten laste van degene aan wie een straf of 

maatregel is opgelegd en ten laste van de bond indien geen straf is opgelegd, 
behoudens verhaal op derden, alles indien bij de uitspraak niet anders is bepaald. 

 c. De kosten van onderzoek worden door de bondsvergadering op een vastrecht 
bepaald. 

 d. De behandeling van het hoger beroep kan eerst plaatsvinden na betaling van het 
onder c genoemde vastrecht. 

 e. Het in of krachtens dit reglement bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing. 

 f. De commissie is bevoegd andere en/of zwaardere tuchtmaatregelen op te leggen 
en is overigens vrij in haar beoordeling. 

 g. Indien een beslissing van de commissie van beroep tot gevolg heeft dat een 
gedane uitspraak geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of gewijzigd, kan daaraan 
door de aangeklaagde noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden 
ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op het overspelen van 
één of meer wedstrijden. 

 
ARTIKEL 11: HERZIENING 
1. Een persoon, vereniging of stichting aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd waartegen 

geen hoger beroep meer openstaat, kan gehele of gedeeltelijke herziening daarvan 
verzoeken op grond van feiten of omstandigheden, welke bij de behandeling niet ter 
kennis van de tuchtcommissie respectievelijk van de commissie van beroep waren 
gekomen. 

2. Het verzoek om herziening moet schriftelijk worden gedaan bij de voorzitter van de 
commissie welke de tuchtmaatregel heeft opgelegd en dient een nauwkeurige opgave 
te bevatten van de feiten en omstandigheden, alsmede de bewijsstukken, waarop het 
verzoek is gegrond. 

3. De voorzitter van de bevoegde commissie gaat vooreerst na of de schriftelijke aanvrage 
en de daarbij overlegde bewijsstukken en bekend geworden feiten voldoende grond zijn 
voor een hernieuwde behandeling. 

 Hij deelt zo spoedig mogelijk zijn bevindingen mede aan de verzoeker, alsmede aan de 
commissie. 

4. Indien de voorzitter van de betreffende commissie van oordeel is, dat er voldoende 
grond aanwezig is voor een hernieuwde behandeling, dan vindt deze zoveel mogelijk 
plaats overeenkomstig het bij of krachtens het tuchtreglement bepaalde, met dien 
verstande dat de zaak geacht moet worden te zijn aangevangen door het verzoek 
overeenkomstig artikel 9.2. 

 
ARTIKEL 12: TENUITVOERLEGGING 
1. De in artikel 1.2 genoemde personen, verenigingen en stichtingen en andere 

rechtspersonen zijn, ieder binnen de kring van hun bevoegdheden, verplicht er voor 
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zorg te dragen respectievelijk er op toe te zien dat opgelegde tuchtmaatregelen worden 
uitgevoerd en nageleefd. 

2. Het niet nakomen van de in artikel 11.1 bedoelde verplichting is een strafbare handeling 
als bedoeld in artikel 2.1.a. 

3.  Het bestuur is bevoegd gratie te verlenen van opgelegde straffen. Het bestuur is 
 bevoegd voorafgaand aan zijn beslissing op een gratieverzoek het college dat de 
 betreffende straf oplegde om advies te vragen. 
 
ARTIKEL 13: ALGEMEEN 
Beslissingen omtrent tuchtmaatregelen krachtens dit reglement opgelegd kunnen geen rechten 
op schadeloosstelling doen ontstaan, uit welke grond dan ook. 
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BIJLAGE I: AANGIFTE, AANHANGIG MAKEN VAN TUCHTZAKEN EN WERKWIJZE VAN 
TUCHTCOMMISSIE 
 
1. Uitgesloten van het toepassingsbereik van deze bijlage zijn (de aangifte en het 

aanhangig maken van) tuchtzaken op het gebied van doping en, of seksuele intimidatie. 
Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van doping 
worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie 
van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 
2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het 
Instituut Sportrechtspraak.  

2. De tuchtcommissie houdt zitting op de door de voorzitter vast te stellen dagen en 
tijdstippen. Gedurende het competitieseizoen vinden de zittingen van de tuchtcommissie 
in beginsel éénmaal per maand plaats, zo mogelijk op donderdagen. Opgelegde straffen 
zullen in beginsel op de eerstvolgende zittingsdag na de wedstrijd waarin de straf werd 
opgelegd worden behandeld. Aan de behandeling, beraadslaging en beslissing wordt 
minimaal deelgenomen door de voorzitter, de vice-voorzitter, of door de plaatsver-
vangend voorzitter, alsmede door twee leden. 

3. a.  Van strafbare handelingen als bedoeld in artikel 2.a., artikel 2.c., artikel 2.d. en 
artikel 2.e. van het tuchtreglement kan door een ieder aangifte worden gedaan. 
Aangifte geschiedt schriftelijk aan het bondsbureau. Bij het doen van aangifte 
worden  - zo mogelijk -  daartoe vastgestelde formulieren gebruikt. 

 b. Van strafbare handelingen als bedoeld in artikel 2.b. van het tuchtreglement is 
  het onderstaande van toepassing. Aangifte tegen een speler of teambegeleider 
  (coaches en andere functionarissen daaronder begrepen), is uitsluitend mogelijk: 

- indien deze wordt gedaan binnen een tijdspanne van 4 kalenderdagen na de 
 dag waarop de gedraging(en) van de perso(o)n(en) waartegen de aangifte 
 zich richt, zich hebben voorgedaan. Wordt de aangifte buiten dit tijdvak 
 gedaan, dan zal de aangifte niet-ontvankelijk worden verklaard, zonder dat 
 hiertegen een hogere voorziening openstaat; 

- bij voorkeur onder overlegging van ondersteunend (beeld- en/of 
 geluid)materiaal; 

- indien de tuchtcommissie met betrekking tot de gedraging(en) waartegen de 
 aangifte zich richt niet reeds een oordeel heeft gegeven dan wel er niet reeds 
 vanwege dezelfde gedraging tegen de perso(o)n(en) in kwestie een 
 ontvankelijke aangifte is gedaan; 

- gerechtigden om op basis van (beeld- en/of geluid)materiaal mogelijke 
 tuchtzaken aanhangig te maken, zijn: 

 i) Competitiecommissie 
 ii) Scheidsrechterscommissie 
 iii) De aan betreffende wedstrijd verbonden leden (verenigingen) 

- bij betaling van een bedrag van EUR 200 ter zake van administratiekosten in 
 geval van situatie iii. Zoals in het vorige lid genoemd;  

- tuchtzaken kunnen op basis van video-opnamen door de aan betreffende 
 wedstrijd verbonden leden slechts dan aanhangig worden gemaakt indien er 
 naar oordeel van de scheidsrechterscommissie en competitiecommissie 
 gedurende de betreffende wedstrijd bij nader inzien geen passende straf door 
 de scheidsrechter is uitgesproken. 

c. De tuchtcommissie neemt de voorgelegde zaken niet in behandeling indien niet 
voldoende aannemelijk is dat betrokkene redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen 
van de tegen hem of haar aanhangige tuchtzaak, hetzij doordat de betrokkene 
rechtstreeks of door tussenkomst van de club in kennis is gesteld van het besluit 
van het Bondsbestuur de betreffende zaak aan de Tuchtcommissie voor te leggen, 
dan wel  doordat aan de betrokkenen rechtsreeks of door tussenkomst van de club 
na de wedstrijd een wedstrijdsheet is uitgereikt waarop de terzake opgelegde 
wedstrijdstraf is aangetekend, hetzij doordat de terzake opgelegde wedstrijdstraf is 
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gepubliceerd, hetzij doordat de betrokkene door verwijdering uit de wedstrijd of 
anderszins  - waaronder de aard van de verweten gedragingen - heeft moeten 
begrijpen dat een tuchtzaak aanhangig is gemaakt. 

d. Indien de tuchtcommissie een aangifte ontvangt van een strafbare handeling, die 
niet een der spelers of officials betrokken bij de wedstrijd betreft, en de betrokkene 
niet door of vanwege het bondsbestuur rechtstreeks of door tussenkomst van de 
club in kennis is gesteld van de aangifte, zal de tuchtcommissie de 
aangeklaagde(n) middels een brief of telefonisch van de aangifte in kennis stellen 

4. a. De aangeklaagde heeft het recht een verweerschrift in te dienen. Dit dient binnen 
twee dagen nadat de aangeklaagde door of vanwege het bondsbestuur te 
verstaan is gegeven dat zijn zaak aan de tuchtcommissie is voorgelegd te 
worden ingediend, en wel bij het bondsbureau, ter attentie van de 
tuchtcommissie, te worden ingediend. Op later ontvangen verweerschriften hoeft 
de tuchtcommissie geen acht te slaan. 

 b. De tuchtcommissie kan op grond van zwaarwegende redenen uitstel verlenen van 
de termijn sub 3.a. 

5. a. De secretaris of de waarnemend secretaris verzamelt, al dan niet in opdracht van 
één of meer leden van de tuchtcommissie, zonodig nadere gegevens. 

 b. De leden en aangeslotenen van de bond zijn verplicht alle gevraagde inlichtingen, 
stukken en gegevens, waarover zij beschikken, terstond te verschaffen. 

6. a. De secretaris of de waarnemend secretaris doet – al dan niet door tussenkomst van 
het bondsbureau - de aangeklaagde berichten, hetzij rechtstreeks, hetzij via de 
vereniging c.q. stichting waarvan de aangeklaagde lid c.q. contribuant is, omtrent 
datum, tijd en plaats van de behandeling van de zaak door de tuchtcommissie. 

 b. De aangeklaagde heeft het recht zich te laten bijstaan door een raadsman. 
 c. De tuchtcommissie kan met betrekking tot een gedane aangifte besluiten getuigen 

en/of deskundigen te doen oproepen, teneinde ter behandeling aanwezig te zijn. 
d. De aangeklaagde heeft het recht te worden gehoord. De aangeklaagde die van 

dit recht gebruik wil maken, dient dat schriftelijk, per telefax of per e-mail aan het 
bondsbureau, ter attentie van de tuchtcommissie, te laten weten, en wel binnen 
24 uur nadat hem te verstaan is gegeven, dat zijn zaak aan de tuchtcommissie is 
voorgelegd. Aan later ontvangen berichten hoeft de tuchtcommissie geen gevolg 
te geven. 

e. Indien de tuchtcommissie zulks nodig oordeelt, roept de secretaris of de 
waarnemend secretaris, al dan niet door tussenkomst van het bondsbureau, de 
aangeklaagde en/of vertegenwoordigers van de betrokken leden en/of getuigen 
en/of deskundigen op om ter zitting aanwezig te zijn. 

f. De in artikel 5.e genoemde personen zijn verplicht aan een oproep bedoeld in 
artikel 5.e gehoor te geven, en zijn verplicht aan het onderzoek door de 
tuchtcommissie medewerking te verlenen. 

7. a. In afwachting van de mondelinge behandeling kan de voorzitter een voorlopige 
maatregel bevelen. 

 b. De voorzitter beslist omtrent het toepassen van deze voorlopige maatregel - 
spoedeisende gevallen uitgezonderd – zo mogelijk na overleg met minimaal twee 
leden van de tuchtcommissie. 

c. Ingevolge artikel 6.a kan een schorsing die uit hoofde van de spelregels het gevolg 
is van een opgelegde match penalty worden opgeheven tot het moment waarop de 
behandeling door de tuchtcommissie een aanvang heeft kunnen nemen. Een 
verzoek hiertoe zal in beginsel alleen in behandeling worden genomen nadat de 
voorzitter of de behandelend vice-voorzitter kennis heeft kunnen nemen van het 
scheidsrechtersrapport. 

d. Opschorting wordt in beginsel slechts overwogen wanneer de opgelegde straf 
een kennelijke misslag is, of wanneer reeds op het eerste gezicht duidelijk is, dat 
de opgelegde straf zal worden overtroffen door het aantal reeds gemiste of, in 
afwachting van de uitspraak van de tuchtcommissie nog te missen wedstrijden. 
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Opschorting kan verder worden overwogen, met het oog op de deelname van de 
speler aan een wedstrijd van een vertegenwoordigend team. 

8. De aangeklaagde en diens raadsman hebben desgevraagd het recht de stukken in te 
zien alvorens de behandeling door de tuchtcommissie een aanvang neemt. 

9. a. De behandeling door de tuchtcommissie is openbaar, tenzij de voorzitter om 
zwaarwegende  redenen besluit de behandeling met gesloten deuren te voeren. 

 b. De aangeklaagde kan getuigen voortbrengen.  
 c. Indien de tuchtcommissie zich voldoende voorgelicht acht, kan de tuchtcommissie 

bepalen dat nadere getuigen niet meer zullen worden gehoord. 
 d. Getuigen zullen door de tuchtcommissie zonodig afzonderlijk worden gehoord. 
 e. De voorzitter bepaalt de wijze van behandeling van de zaak. Aanwezigen dienen 

zich te houden aan deze aanwijzingen. 
10. a. De tuchtcommissie kan de grondslag van de aanklacht wijzigen of aanvullen, tenzij 

de aangeklaagde naar het oordeel van de tuchtcommissie daardoor aanmerkelijk in 
zijn verdediging zou worden geschaad. 

 b. Indien de tuchtcommissie zulks nodig oordeelt, zal de secretaris de aangeklaagde 
doen berichten over de wijziging of aanvulling die conform sub 9.a is toegepast. 

11. a. Indien de tuchtcommissie zich voldoende voorgelicht acht, sluit de voorzitter de 
behandeling. 

 b. De uitspraken van de tuchtcommissie worden gepubliceerd. 
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BIJLAGE II: TUCHTREGELING GESTANDAARDISEERDE AFDOENING 
 
Op basis van artikel 4 lid 7 van het tuchtreglement kunnen door het bondsbestuur, in 
samenspraak met de tuchtcommissie, spelregels en (delen van) het sportreglement en het 
(tijdelijk) accommodatiereglement worden aangewezen waarvan bij overtreding de 
behandeling niet door de tuchtcommissie plaatsvindt, maar waarvan bij overtreding een 
gestandaardiseerde, door het bondsbestuur in samenspraak met de tuchtcommissie vast te 
stellen tuchtmaatregel, wordt opgelegd. 
 
Artikel 1 
Uitgesloten van het toepassingsbereik van deze bijlage zijn tuchtzaken op het gebied van 
doping en, of seksuele intimidatie. Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en 
op het gebied van doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut 
Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het 
Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.  
 
Artikel 2 
Deze regeling is van toepassing op  
a. alle Game Misconduct Penalties en Match Penalties die tijdens door IJshockey 
 Nederland (IJNL) georganiseerde competitiewedstrijden en onder auspiciën van de IJNL 
 gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, op basis van het spelregelboek van de 
 International Ice Hockey Federation zijn opgelegd. 
b. alle overtredingen tegen (delen van) het sportreglement en/of het (tijdelijk) 
 accommodatiereglement. 
c. In Game Misconduct Penalties en Match Penalties die tijdens toernooien (voor definitie 
 hiervan zie het sportreglement) worden opgelegd, dient het toernooireglement te 
 voorzien. De toernooileiding, de scheidsrechterscommissie, de scheidsrechter(s) van 
 betreffende wedstrijd en de aan de betreffende wedstrijd verbonden leden kunnen het 
 bondsbestuur verzoeken Game Misconduct Penalties en Match Penalties alsnog aan de 
 tuchtcommissie voor te leggen. 
 
Artikel 3 
a. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een derde Game Misconduct 
 Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een 
 competitiewedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende 
 competitiewedstrijd in de divisie of liga waartoe de wedstrijd behoort waarin de derde 
 Game Misconduct Penalty is opgelegd, ongeacht in welke divisie-, liga- of 
 vriendschappelijke wedstrijd de eerste twee Game Misconduct Penalties zijn opgelegd. 
b. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een vijfde Game Misconduct 

 Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een 
 competitiewedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende 
 competitiewedstrijd in de divisie of liga waartoe de wedstrijd behoort, ongeacht in welke 
 divisie-, liga- of vriendschappelijke wedstrijd de vierde Game Misconduct Penalty is 
 opgelegd. 

c. Bij elke volgende Game Misconduct Penalty die aan een speler of teamofficial wordt 
 opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een competitiewedstrijd 
of vriendschappelijke wedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende 
competitiewedstrijd in de divisie of liga waarin het team uitkomt waarvoor de speler of 
teamofficial aan de betreffende wedstrijd deelnam. 

d. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een derde Game Misconduct 
 Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een 
 vriendschappelijke wedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende 
 competitiewedstrijd in de divisie of liga waarin het team uitkomt waarvoor de speler of 
 teamofficial aan de betreffende vriendschappelijke wedstrijd deelnam, ongeacht in  welke 
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divisie-, liga- of vriendschappelijke wedstrijd de eerste twee Game Misconduct Penalties 
zijn opgelegd. 

e. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een vijfde Game Misconduct 
 Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een 
 vriendschappelijke wedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende 
 competitiewedstrijd in de divisie of liga, ongeacht in welke divisie-, liga- of 
 vriendschappelijke wedstrijd de vierde Game Misconduct Penalty is opgelegd. 
f.  Indien een nog lopende schorsing conform de tuchtregeling gestandaardiseerde 

afdoening in het betreffende seizoen niet (volledig) kan worden uitgezeten in de divisie 
of liga waarvoor de speler of teamofficial deelnam, neemt betreffende speler of 
teamofficial de nog lopende schorsing mee naar het volgende seizoen. 

 
NB 
Het kan zijn dat de betreffende speler of teamofficial het volgende seizoen wordt 
doorgeschoven naar een hogere of andere divisie of liga. Dan is dat de divisie of liga waarin de 
nog lopende schorsing wordt uitgezeten. Tot aan het moment waarop de laatste wedstrijd van 
de opgelegde schorsing is afgelopen, is het betrokkene ook niet toegestaan met andere teams 
aan andere competitiewedstrijden deel te nemen. Het is betrokkene wel toegestaan aan 
vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen. 
 
Artikel 4 
a. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen tijdens een competitiewedstrijd 

een Match Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege 
geschorst voor de eerstvolgende twee competitiewedstrijden in de divisie of liga waartoe 
de wedstrijd behoort waarin de betreffende Match Penalty is opgelegd.  

b. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen tijdens een vriendschappelijke 
wedstrijd een Match Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege 
geschorst voor de eerstvolgende twee competitiewedstrijden in de divisie of liga waarin het 
team uitkomt waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende vriendschappelijke 
wedstrijd deelnam. 

c. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen reeds een Match Penalty 
opgelegd heeft gekregen wederom een Match Penalty tijdens een competitiewedstrijd 
krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege geschorst voor de 
eerstvolgende drie competitiewedstrijden in de divisie of liga waartoe de wedstrijd 
behoort waarin de betreffende Match Penalty is opgelegd. 

d. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen reeds een Match Penalty 
opgelegd heeft gekregen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd een Match Penalty 
krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege geschorst voor de 
eerstvolgende drie competitiewedstrijden in de divisie of liga waarin het team uitkomt 
waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende vriendschappelijke wedstrijd 
deelnam. 

e.  Voor een speler, die tijdens een competitiewedstrijd in de Eredivisie of tijdens een 
vriendschappelijke wedstrijd van een Eredivisieteam een Match Penalty krijgt opgelegd, 
bestaat er een mogelijkheid tot het instellen van een bezwaar met betrekking tot bijlage 
II: Tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening, daar waar het geen straf met betrekking 
tot “Abuse” betreft. Het lid waartoe deze speler behoort en dat gebruik wil maken van 
deze mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar, dient daartoe binnen een bepaalde 
termijn: 

 1.  een schriftelijk verzoek in te dienen bij de voorzitter van de scheidsrechters-
 commissie: 

  i)  onder vermelding van motivatie voor het verzoek; 
  ii)  onder overlegging van videobeelden (die digitaal ter beschikking worden gesteld) 

  van de situatie die tot de Match Penalty hebben geleid; 
 2.  administratiekosten ad EUR 150,00 aan de IJNL te voldoen, vooraleer het beroep in 

 behandeling wordt genomen. 
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 De in dit artikel genoemde termijn is gehouden aan een maximum periode van 48 uur na 
aanvang van de wedstrijd waarin de straf is opgelegd, doch uiterlijk 8 uur voor aanvang 
van de eerstvolgende wedstrijd van het team waartoe de met een Match Penalty 
bestrafte speler behoort, indien de eerstvolgende wedstrijd minder dan 56 uur na de 
betreffende wedstrijd wordt gespeeld. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden 
voldaan wordt, zal het beroep niet in behandeling worden genomen. Het beroep zal in 
behandeling worden genomen door een ad hoc commissie, benoemd door het 
bondsbestuur en minimaal bestaande uit de voorzitter van de scheidsrechters-
commissie, de scheidsrechter die de Match Penalty heeft opgelegd en, indien aanwezig, 
de supervisor die de wedstrijd bezocht. Een besluit volgt bij meerderheid van stemmen, 
waarbij bij staken van stemmen de stem van de scheidsrechter beslissend is.  

f. Indien een nog lopende schorsing conform de tuchtregeling gestandaardiseerde 
afdoening in het betreffende seizoen niet (volledig) kan worden uitgezeten in de divisie 
of liga waarvoor de speler of teamofficial deelnam, neemt betreffende speler of  

 teamofficial de nog lopende schorsing mee naar het volgende seizoen.  
 
NB 
Het kan zijn dat de betreffende speler of teamofficial het volgende seizoen wordt 
doorgeschoven naar een hogere of andere divisie of liga. Dan is dat de divisie of liga waarin de 
nog lopende schorsing wordt uitgezeten.Tot aan het moment waarop de laatste wedstrijd van 
de opgelegde schorsing is afgelopen, is het betrokkene ook niet toegestaan met andere teams 
aan andere competitiewedstrijden deel te nemen. Het is betrokkene wel toegestaan aan 
vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen. 
 
Artikel 5 
In de periode tot het moment dat een speler of teamofficial een op basis van de artikelen 3, 4 en 
7 opgelegde schorsing volledig heeft uitgezeten, is deze speler of teamofficial ook niet 
gerechtigd aan een competitiewedstrijd in een andere divisie of liga deel te nemen. 
 
Artikel 6 
De clubs en de betreffende speler of teamofficial zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en 
het uitvoeren van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5. 
 
Artikel 7 
Indien een krachtens de artikelen 3, 4, 5 en 7 geschorste speler of teamofficial deelneemt aan 
een competitiewedstrijd: 
- verliest het team van de betreffende speler of teamofficial de betreffende wedstrijd met 0-5; 
- en is het team van de betreffende speler of teamofficial in de Eredivisie van rechtswege een 

boete verschuldigd van EUR 500 en in de overige competities een boete van EUR 50. 
- en telt de betreffende wedstrijd niet mee voor de betreffende schorsing; 
- en wordt de betreffende schorsing verlengd met één competitiewedstrijd. 
 
Artikel 8 
a. Wanneer naar het oordeel van het bondsbestuur het belang van IJshockey Nederland dat 

vordert, kan het bondsbestuur een in een competitie- of vriendschappelijke wedstrijd 
opgelegde Game Misconduct Penalty of Match Penalty tevens voorleggen aan de 
tuchtcommissie. Hierbij zal het bondsbestuur zich laten leiden door het scheidsrechters-
rapport en/of andere gerapporteerde waarnemingen. 

b. Het bondsbestuur zal het bestuur van de club van de betreffende speler of teamofficial, via 
het secretariaatsadres van de club, schriftelijk op de hoogte stellen van het voorleggen aan 
de tuchtcommissie van een zaak op basis van een opgelegde Game Misconduct Penalty of 
Match Penalty. 

c. Het in de artikelen 1, 3, 4, 5, 6 en 7 bepaalde blijft onverkort van kracht. 
d. Op de in lid b bedoelde zaak zijn van toepassing het tuchtreglement en de bijlage bij het 

tuchtreglement en de tuchtcommissie bepaalt of additionele tuchtmaatregelen dienen te 
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worden opgelegd. 
 
Artikel 9 
Het in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 bepaalde is niet van toepassing op een Game Misconduct 
Penalty of Match Penalty die is opgelegd aan een speler of teamofficial van een 
vertegenwoordigend (nationaal of regionaal) team of die is opgelegd in een door de IIHF 
erkende internationale clubcompetitie. In deze gevallen zal de strafoplegging van de bevoegde 
autoriteiten worden overgenomen. Het in artikel 8 lid a, b en d bepaalde blijft onverkort van 
toepassing. 
 
NB 1 
Het bepaalde in artikel 3 houdt in dat voor een bepaalde speler of teamofficial de Game 
Misconduct Penalties opgelegd in verschillende divisies en liga’s en in verschillende teams, 
voor de uitvoering van het daar bepaalde, bij elkaar worden opgeteld. 
 
NB 2 
Het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 houdt in dat spelers en teamofficials in zowel 
competitie- als vriendschappelijke wedstrijden een schorsing kunnen ‘oplopen’, maar dat 
schorsingen alleen in competitiewedstrijden worden ‘uitgezeten’. Voor wat betreft het 
‘uitzitten’ betekent dat het tijdens een schorsing op basis van deze regeling is toegestaan 
deel te nemen aan vriendschappelijke wedstrijden.  
Indien een Match Penalty wordt voorgelegd aan de tuchtcommissie, is de speler of 
teamofficial na het uitzitten van de standaardschorsing van twee competitiewedstrijden, niet 
“automatisch” geschorst tot zijn of haar zaak door de tuchtcommissie is behandeld. Het 
bondsbestuur heeft -  wanneer het belang van IJshockey Nederland dat vordert - de 
mogelijkheid om die speler of teamofficial als voorlopige maatregel op te leggen dat hij of zij 
niet speelgerechtigd is in zowel competitie- als vriendschappelijke wedstrijden tot zijn of haar 
zaak door de tuchtcommissie is behandeld. De voorzitter van de tuchtcommissie heeft de 
mogelijkheid om een dergelijke voorlopige maatregel op te schorten. 
 
Artikel 10 
a. Met betrekking tot overtredingen zoals genoemd in artikel 1.b. van dit reglement is het 

bondsbestuur gerechtigd om een gestandaardiseerde strafafdoening uit te voeren volgens 
bijlage III van dit reglement; 

b. Indien bijlage III niet voorziet in een specifieke overtreding jegens (delen van) het 
sportreglement of het (tijdelijk) accommodatiereglement, is het bondsbestuur gemachtigd 
om in de geest van de genoemde reglementen te handelen; 

c. Het bondsbestuur heeft onverminderd het recht onderliggende zaak voor te leggen aan 
tuchtcommissie, waarbij de standaardstraf niet verminderd kan worden; 

d.  Gedaagde (club) kan tegen een sanctionering, gebaseerd op bijlage III van het 
tuchtreglement, bezwaar aantekenen bij de tuchtcommissie tegen het conform 1.b. ten laste 
gelegde en onderliggend geval onder betaling van EUR 200 ter zake van administratie-
kosten. 

e. Leden zijn onverminderd verplicht om opgelegde maatregelen per direct uit te voeren en 
binnen zeven dagen, na oplegging van sanctie(s), schriftelijk verslag te doen aan het 
bondsbestuur. 

f. Bij het in gebreke blijven van het in dit artikel onder e. heeft het bondsbestuur de 
mogelijkheid om additionele maatregelen te nemen. 

 


