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REGLEMENT RECHTSPLEGING DOPINGZAKEN NPO
DEEL ALGEMEEN
Artikel A1
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op het onderwerp doping. Alle andere tuchtrechtelijke geschillen en rechtspleging is voorbehouden aan de daartoe bevoegde organen of een
arbitragecommissie van het Instituut Sportrechtspraak. De aanklager en de genoemde
colleges, treden uitsluitend op in dopingzaken.
Artikel A2
Het Reglement Rechtspleging is vastgesteld overeenkomstig de Statuten.
Artikel A3
Het tuchtrecht betreft alle dopingovertredingen waartegen binnen de NPO tuchtrechtelijke
maatregelen kunnen worden genomen.
Artikel A4
1. Het tuchtrecht, op het gebied van doping verder aan te duiden als het recht, wordt
uitgeoefend door:
a. Het Tucht- en Geschillencollege, verder aan te duiden als het College;
b. het Beroepscollege NPO, verder aan te duiden als het Beroepscollege.
2. Het tuchtrecht op het gebied van doping wordt tevens uitgeoefend door de Aanklager
Tuchtrecht NPO, verder aan te duiden als de Aanklager.
Artikel A5
1. Het College en het Beroepscollege stellen hun eigen werkwijze vast voorzover daarin
door dit reglement niet is voorzien.
2.

Het College en het Beroepscollege bestaan uit minimaal drie leden en zij wijzen uit hun
midden een voorzitter, een secretaris en hun plaatsvervangers aan.

3.

Voorzitter en secretaris stellen overeenkomstig de geldende werkwijze de kamer samen
die de behandeling van een zaak ter hand neemt. De behandelende kamer bestaat bij
voorkeur uit een oneven aantal leden.
Kamers wijzen bij de behandeling van een zaak uit hun midden een fungerend voorzitter
en secretaris aan. De uitspraak van een kamer geldt als een uitspraak van het College of
het Beroepscollege.
Kan binnen een kamer geen overeenstemming worden bereikt over een uitspraak dan
geldt de meerderheid der stemmen. Als door de afwezigheid van een lid van een kamer
de stemmen staken, dan geeft de stem van de fungerend voorzitter de doorslag.

Artikel A6
1. De functie van Aanklager kan door meerdere personen worden uitgeoefend.
2. De Aanklager ziet toe op de naleving van de Statuten en Reglementen NPO, voor zover
het gaat om doping.

Reglement Rechtspleging NPO

Deel Algemeen

(04-16)-1

3. De Aanklager is bevoegd om zaken in behandeling te nemen die betrekking hebben op
een verdenking van een tuchtrechtelijk vergrijp op het gebied van doping. Bij de uitoefening van de functie is geen sprake van een beperking in werkgebieden.
4. De Aanklager is bevoegd ten aanzien van een naar zijn oordeel tuchtrechtelijk vergrijp
binnen een termijn van zes weken:
a. een zaak te seponeren;
b. een Lid NPO een schikkingsvoorstel te doen;
c. een Lid NPO wiens zaak zich naar het oordeel van de Aanklager niet leent voor een
schikkingsvoorstel voor te dragen voor een tuchtmaatregel bij het betreffende college;
d.tegen een besluit als bedoeld onder c is geen beroep mogelijk.
Artikel A7
Het College is bevoegd om in behandeling te nemen:
a. een verzoek van een rechtstreekse belanghebbende om alsnog in behandeling te nemen
zaken als bedoeld onder artikel A6 lid 4a van dit reglement;
b. een zaak waarbij het betreffende Lid NPO het schikkingsvoorstel heeft afgewezen;
c. een zaak die de Aanklager, in overeenstemming met het hiervoor in artikel A6 lid 4c
gestelde, direct aan het College heeft voorgelegd.
Artikel A8
1. De Aanklager is bevoegd een onderzoek in te stellen of te doen instellen naar een dopingovertreding. Daarbij komen hem alle bevoegdheden toe die binnen de marges van het
tuchtrecht denkbaar zijn.
2. Basisleden, Besturen Basisverenigingen, Besturen Afdelingen, Bestuur NPO, leden commissies en andere rechtspersonen als genoemd in Statuten artikel 35 zijn verplicht alle
medewerking te verlenen aan een onderzoek op het gebied van doping door de Aanklager. Aangeklaagden kunnen zich beroepen op het verschoningsrecht en zijn niet verplicht
belastende verklaringen af te leggen die hun eigen persoon betreffen.
3. Bij door de Colleges in behandeling te nemen dopingzaken formuleert de Aanklager de
aanklacht en stelt het College een op te leggen tuchtmaatregel voor. Bij de behandeling
van de zaak treedt de Aanklager op als partij.
Artikel A9
Het College behandelt het hiervoor in artikel A7 bedoelde en kan beslissen dat:
a. de sepotbeslissing gehandhaafd blijft;
b. de Aanklager alsnog een schikkingsvoorstel moet doen;
c. er een tuchtmaatregel wordt opgelegd die naar de opvatting van het College redelijk en
billijk is;
d. er geen grond is voor het opleggen van een tuchtmaatregel.
Artikel A10
De Aanklager is, evenals een Lid NPO aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd, bevoegd om
bij het Beroepscollege in beroep te gaan. Ook bij het Beroepscollege heeft de Aanklager
gelijke bevoegdheden als genoemd in artikel A8 lid 3.
Artikel A11 (vervallen)
Artikel A12
1. Op de procedure van kandidaatstelling, benoeming en herbenoeming van leden van het
College en de Aanklager is het bepaalde in Statuten artikel 32 lid 3 van toepassing.
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Artikel A13
1. De zittingen van het College en het Beroepscollege zijn openbaar tenzij één van de
partijen om besloten behandeling verzoekt. De beraadslagingen over de uitspraken van
het College en het Beroepscollege vinden plaats buiten aanwezigheid van partijen en/of
derden.
2. Het vooronderzoek van de Aanklager is besloten, waarbij de beschuldigde en andere te
horen personen het recht hebben zich tijdens het onderzoek te laten bijstaan.
Alle resultaten van het vooronderzoek worden bij het aan te leggen stukkendossier
gevoegd.
Artikel A14
1. De leden van het College en het Beroepscollege houden geheim al hetgeen hun in de
hoedanigheid van het lidmaatschap ter kennis is gekomen.
2.

Het College en het Beroepscollege kunnen ten aanzien van het in besloten zitting behandelde geheimhoudingsplicht opleggen.

Artikel A15
Het College en het Beroepscollege onderzoeken de te hunner kennis gekomen zaken voorzover deze tot hun bevoegdheden behoren.
Artikel A16
1. Voordat een zitting wordt gehouden, is het College of het Beroepscollege bevoegd een
vooronderzoek in te stellen of te doen instellen.
2.

Alle resultaten van het vooronderzoek worden bij het aan te leggen stukkendossier
gevoegd.

3.

Het stukkendossier bevat alle voor de beoordeling van de zaak relevante feiten, data,
plaatsen, tijden, bewijsstukken, namen van partijen, getuige(n) en/of getuigedeskundige(n) en leden commissies, alsmede de volledige ter zake gevoerde correspondentie.

Artikel A17
1. Indien het College of het Beroepscollege een vooronderzoek instelt of doet instellen of
een zitting houdt, verstrekken Basisleden, Bestuur NPO, Bestuur Afdeling, Bestuur Basisvereniging, leden commissies en andere rechtspersonen als genoemd in Statuten artikel
35, alle gevraagde inlichtingen en verschaffen zij gelegenheid het onderzoek of de zitting
te doen plaatsvinden op de wijze als door het College of het Beroepscollege gewenst.
2.

Alle betrokkenen verschaffen desgevraagd alle naar het oordeel van het College of het
Beroepscollege relevante voorwerpen en bescheiden, tegen een bewijs van ontvangst.

3.

Na onderzoek worden de desbetreffende voorwerpen en bescheiden terstond teruggegeven. Zaken die verband houden met de persoonlijke levenssfeer worden niet ingenomen. Daarvan wordt zo mogelijk een back-up gemaakt. De Aanklager maakt van de zaken
die hij niet kan innemen een proces-verbaal en voegt dat toe aan het dossier.

Artikel A18
1. Nadat de dopingzaak ter kennis is gebracht van het College of het Beroepscollege, houdt
deze een zitting binnen zes weken.
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2.

In bijzondere gevallen kunnen het College en het Beroepscollege schriftelijk en gemotiveerd van de in dit artikel lid 1 genoemde termijn afwijken.

3.

Indien niet binnen de termijn als bedoeld in lid 1 een zitting van het College heeft plaatsgevonden en evenmin uitstel is gevraagd zoals bedoeld in lid 2 kan onmiddellijk beroep
worden ingesteld bij het Beroepscollege.

4.

Indien het Beroepscollege de termijn niet in acht neemt en/of geen uitstel vraagt aan
partijen staat onmiddellijk beroep open bij de gewone rechter.

Artikel A19
1. Wanneer het vooronderzoek is afgesloten, wordt door of namens de fungerend secretaris
van de behandelende kamer aan partij(en) een oproep voor een zitting gezonden.
2.

Deze oproep wordt tenminste veertien dagen voor de datum van de zitting verzonden en
houdt in:
a. plaats, datum en tijd van de zitting;
b. mogelijke samenstelling van de behandelende kamer;
c. korte omschrijving van de beschuldiging;
d. mededeling dat partij(en) het recht heeft/hebben:
- ter bestrijding van de feiten schriftelijk verweer in te dienen bij de fungerend
secretaris van de behandelende kamer en/of ter zitting te verschijnen;
- zich ter zitting door een raadsman te doen bijstaan;
- van het stukkendossier op de feiten betrekking hebbende inzage te nemen of door
zijn/hun raadsman te doen nemen, zulks na daartoe gepleegd overleg;
- ter zitting getuige(n) en/of getuige-deskundige(n) mee te brengen;
e. de namen van de getuige(n) en/of getuige-deskundige(n), die door de behandelende
kamer zijn opgeroepen.

Artikel A20
1. Leden van het College en het Beroepscollege die rechtstreeks of zijdelings bij de zaak die
voorligt zijn betrokken, nemen geen deel aan de behandeling van de zaak.
2.

Indien er twijfel bestaat aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van een lid van de
behandelende kamer van het College of het Beroepscollege kunnen partijen schriftelijk
en gemotiveerd tot zeven dagen voor de zitting dit lid wraken. De wraking kan schriftelijk
en gemotiveerd worden afgewezen.

Artikel A21
1. Het College en het Beroepscollege kunnen getuige(n) en/of getuige-deskundige(n)
oproepen en horen. Leden NPO, die als getuige(n) of als getuige-deskundige(n) worden
opgeroepen, geven aan de oproep gehoor en leggen naar waarheid getuigenis af. Deze
oproep wordt uiterlijk veertien dagen voor aanvang van een zitting aan de getuige(n)
en/of getuige-deskundige(n) verzonden.
2.

Een getuigenoproep houdt in:
a. plaats en datum van het verhoor alsmede het vermoedelijke tijdstip, waarop de
getuige(n) en/of getuige-deskundige(n) zal/zullen worden gehoord;
b. in welke zaak hij/zij zal/zullen worden gehoord;
c. de mededeling dat hij/zij, indien Lid/Leden NPO, verplicht is/zijn aan de oproep
gehoor te geven en naar waarheid getuigenis af te leggen.

Reglement Rechtspleging NPO

Deel Algemeen

(04-16)-4

3.

Aan verschenen getuige(n) en/of getuige-deskundige(n), die door het College of het
Beroepscollege is/zijn opgeroepen, wordt naar redelijkheid een vergoeding voor gemaakte kosten toegekend.

4.

Getuige(n) en/of getuige-deskundige(n), die door de partijen ter zitting is/zijn meegebracht, kunnen geen recht op vergoeding van gemaakte kosten doen gelden bij het College of het Beroepscollege.

Artikel A22
1. Indien tijdens een zitting nader onderzoek noodzakelijk blijkt, kan de behandeling twee
maanden worden aangehouden, zodat dit nader onderzoek kan plaatsvinden.
2.

In bijzondere gevallen kan het College en het Beroepscollege schriftelijk en gemotiveerd
van de in dit artikel lid 1 genoemde termijn afwijken.

Artikel A23
Partijen hebben het recht bij de fungerend secretaris van de behandelende kamer een met
redenen omkleed verzoekschrift in te dienen om verdaging van de datum of het tijdstip van
een reeds geplande zitting. Dit verzoek wordt gedaan uiterlijk zeven dagen voor de geplande
zitting.
De behandelende kamer heeft de bevoegdheid dit verzoek schriftelijk en gemotiveerd af te
wijzen.
Artikel A24
1. Een uitspraak in geval van tucht op het gebied van doping wordt zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk zes weken na de zitting aan partijen toegezonden.
2.

Het College en het Beroepscollege kunnen van de gestelde termijn gemotiveerd afwijken.
Zij maken dit schriftelijk aan partijen kenbaar, voordat de van toepassing zijnde termijn
verstreken is.

Artikel A25
De navolgende organisaties leggen de uitspraak van College en Beroepscollege en het geaccepteerde schikkingsvoorstel van de Aanklager zonder enig voorbehoud ten uitvoer en
dragen daarvoor alle verantwoordelijkheid, zodra de uitspraak onherroepelijk is geworden:
a. Bestuur NPO inzake Afdelingen, Commissies NPO en andere rechtspersonen als bedoeld
in Statuten artikel 35;
b. Besturen Afdelingen inzake Basisverenigingen, Commissies Afdeling en andere rechtspersonen als bedoeld in Statuten artikel 35 binnen hun werkgebied;
c. Besturen Basisverenigingen inzake Basisleden NPO.
Artikel A26
1. Partij(en) kan/kunnen van een opgelegde tuchtrechtelijke maatregel op het gebied van
doping herziening verzoeken bij het College of het Beroepscollege, dat de zaak heeft behandeld, wanneer nieuwe feiten of omstandigheden bekend zijn geworden op grond
waarvan het College of het Beroepscollege, indien zij ten tijde van de behandeling bekend waren geweest, tot een andere uitspraak zou zijn gekomen.
2.

Het verzoek tot herziening wordt gericht aan Bureau NPO, Secretariaat Rechtspleging,
onder omschrijving van de redenen die tot dit verzoek hebben geleid, met vermelding van
eventuele getuige(n) en/of getuige-deskundige(n) en/of ander bewijsmateriaal en onder
gelijktijdige betaling van het door Bestuur NPO vastgestelde tarief.
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3.

Wanneer het College of het Beroepscollege oordeelt dat er voldoende gronden zijn om
tot herziening over te gaan, geschiedt de behandeling als betrof het een nieuwe zaak.

Artikel A27
1. Het Secretariaat Rechtspleging is een ambtelijk secretariaat dat ten dienste staat van het
College, Beroepscollege en de Aanklager. Het Secretariaat Rechtspleging is gevestigd op
het Bureau NPO
Het Secretariaat Rechtspleging stuurt de zaken door aan het College of het Beroepscollege. Tuchtzaken worden eerst doorgestuurd naar de Aanklager.
Het Secretariaat Rechtspleging geeft jaarlijks een overzicht van het aantal zaken dat in
behandeling is of is geweest.
2.

Het Secretariaat Rechtspleging verzorgt de administratie van de zaken en beheert het
archief van de zaken en de daarbij behorende stukkendossiers.

3.

De storting van de vereiste financiële bijdragen geschiedt op bankrekeningnummer
NL42INGB0687212642 t.n.v. NPO, Veenendaal onder vermelding van "Fonds Rechtspleging".
Het Bureau NPO registreert de op dit rekeningnummer binnengekomen stortingen die
met de zaken verband houden en het Secretariaat Rechtspleging doet hiervan mededeling aan het College of het Beroepscollege.
Het Bureau NPO draagt zorg voor de terugstorting van gelden conform de uitspraken
van het College of het Beroepscollege.
Het Bureau NPO draagt zorg voor de betaling van tegemoetkoming in de onkosten van
het College en het Beroepscollege.
Het Bureau NPO draagt zorg voor de betaling van tegemoetkoming in onkosten van
partijen, getuigen, getuige-deskundigen conform de uitspraken van het College en het
Beroepscollege.

4.

De storting van geldboetes en betaling van kosten geschiedt eveneens op het in het
vorige lid genoemde bankrekeningnummer. Het Bureau NPO bewaakt tijdige betaling
hiervan.

Artikel A28
Het College, het Beroepscollege en de Aanklager oefenen betreffende rechtspleging de
adviserende bevoegdheid uit als omschreven in Statuten artikel 22 lid 4.
Artikel A29
Het Beroepscollege heeft de bevoegdheid gemotiveerd bij (tussen)uitspraak een zaak terug te
verwijzen naar het College dat de zaak in eerste aanleg heeft behandeld, indien en voorzover
het Beroepscollege in de uitspraak van een College op grond van geconstateerde vormfouten
en/of onvoldoende (voor)onderzoek daartoe aanleiding ziet.
Artikel A30
1. De uitspraak houdt in:
a. waar en wanneer zij genomen is;
b. welk College de uitspraak gedaan heeft;
c. samenstelling van de behandelende kamer;
d. welke personen, besturen of commissies door de behandelende kamer zijn opgeroepen, zijn verschenen en zijn gehoord;
e. opsomming van de reglementen die op de dopingovertreding van toepassing (kunnen)
zijn;
f. omschrijving van de feiten/beschuldigingen die door het College of het Beroepscollege worden vastgesteld;
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g. weergave van de door partijen afgelegde verklaringen en argumenten;
h. de overwegingen die tot de uitspraak hebben geleid;
i. in geval van een genomen tuchtrechtelijke maatregel: de omschrijving en eventueel
vermelding van de datum van begin en einde hiervan;
j. aan wie eventueel de proceskosten worden opgelegd;
k. in geval van een geldboete/proceskosten, hoe deze moet worden voldaan en de
vervangende tuchtmaatregel die bij niet betaling of verhaal van de geldboete/proceskosten zal worden toegepast;
l. indien van toepassing de mededeling dat degene tegen wie de uitspraak is gericht,
bevoegd is beroep aan te tekenen bij het Beroepscollege en binnen welke termijn;
m. aan welke personen, organisaties, besturen en commissies een afschrift van de uitspraak voorts wordt toegezonden, te weten:
- de Aanklager;
- secretaris Bestuur Basisvereniging van partij(en) tegen wie de uitspraak is gericht;
- secretaris Bestuur Afdeling van partij(en) tegen wie de uitspraak is gericht;
- het bestuur van organen waarbinnen partij(en), tegen wie de uitspraak is gericht,
functioneert(ren);
- Secretariaat Rechtspleging.
2.

De uitspraak wordt ondertekend door de fungerend secretaris van de behandelende
kamer.

Artikel A31
1. Wanneer partijen beroep wensen in te stellen, dienen zij een gemotiveerd beroepschrift
in bij het Beroepscollege door een brief te richten aan Bureau NPO Secretariaat Rechtspleging uiterlijk achtentwintig dagen na dagtekening verzending van de uitspraak. Hierin
omschrijven zij hun bezwaren tegen de uitspraak, terwijl de vereiste financiële bijdrage
gelijktijdig dient te worden overgemaakt.
2.

Ook de Aanklager is bevoegd beroep in te stellen.
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DEEL TUCHTRECHT
Artikel T1
1. Tot de competentie van het College, het Beroepscollege en de Aanklager behoort toepassing van het tuchtrecht op Leden NPO die beschuldigd zijn van feiten op het gebied
van doping waartegen tuchtrechtelijke maatregelen kunnen worden genomen.
Artikel T2
1. De beschuldiging, naar aanleiding waarvan de beschuldigde wordt gehoord,
kan, wanneer deze aanvulling of wijziging behoeft, tot aanvang van de zitting worden
gewijzigd.
2. Indien een situatie als onder lid 1 zich voordoet wordt de zitting geschorst voor een
termijn van maximaal twee maanden in verband met nader onderzoek.
Artikel T3
Indien het College of het Beroepscollege de beschuldiging bewezen acht, kan tegen de
beschuldigde een tuchtrechtelijke maatregel worden genomen.
Artikel T4
1. De navolgende tuchtrechtelijke maatregelen of combinaties ervan kunnen door het
College en het Beroepscollege worden genomen:
a. berisping;
b. betaling proceskosten, dan wel betaling van een gedeelte van de proceskosten;
c. geldboete, die ten goede komt aan Fonds Rechtspleging;
d. uitsluiting of beperking van één of meer rechten, zoals omschreven in artikel T7 van
dit reglement;
e. ontzetting uit het lidmaatschap;
f. ontzetting uit functie(s);
g. de onder c en d omschreven tuchtrechtelijke maatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd; daarbij worden voorwaarden en proeftijd vermeld.
2.

De in dit artikel genoemde geldboetes zullen niet meer bedragen dan 5000 euro.

3.

Bij het opleggen van uitsluiting worden de hierna volgende maxima gehanteerd:
a. maximaal 10 jaar kan worden opgelegd in geval van "oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven";
b. maximaal 10 jaar kan worden opgelegd in geval van "weigeren medewerking te
verlenen aan controle op oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven".

4.

Wanneer er een tuchtrechtelijke maatregel wordt opgelegd voor een bepaalde tijd, dan
betekent dit dat de uitsluiting van een Basislid ook van toepassing is op het hok, het erf
en de coördinaten waarop het genoemde Basislid de duivensport uitoefent. Een derde
kan op het genoemde hok, het erf en de coördinaten en op ieder ander door uitgeslotene
verworven hok, erf en coördinaten gedurende de uitsluitingsperiode de duivensport niet
uitoefenen. Zie ook Huishoudelijk Reglement NPO artikel 5 lid 2, sub a en b.

Artikel T5
Schikkingsvoorstel
1. Het in staat van beschuldiging gestelde Lid NPO dient bij een schikkingsvoorstel binnen
de door de Aanklager in het schikkingsvoorstel genoemde termijn te berichten of het
voorstel wordt geaccepteerd.
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2. Indien de Aanklager binnen de in het schikkingsvoorstel genoemde termijn geen bericht
heeft ontvangen, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn afgewezen.
3. Indien een Lid NPO het voorstel van de Aanklager accepteert, wordt de in het voorstel
vervatte tuchtmaatregel geacht onherroepelijk te zijn opgelegd door het College.
4. De Aanklager draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de opgelegde tuchtmaatregel.
5. Het schikkingsvoorstel vermeldt tenminste het volgende:
a. omschrijving van het ten laste gelegde en/of de aard van de overtreding;
b. de voorgestelde sanctie;
c. eventueel de wijze van betalen en de vervaldatum;
d. de termijn waarbinnen het betreffende Lid NPO moet berichten of het voorstel wordt
geaccepteerd.
Artikel T6
Geen andere tuchtrechtelijke maatregelen kunnen worden genomen dan die in artikel T4 van
dit reglement zijn omschreven.
Artikel T7
Uitsluiting of beperking van rechten heeft betrekking op:
a. verbod tot deelneming aan wedvluchten, tentoonstellingen en verzendingen;
b. verbod tot bezoeken van vergaderingen;
c. verbod tot betreden van inkorf- of verenigingslokalen;
d. verbod tot het uitoefenen van bestuurs- en andere functies en/of het verrichten van
werkzaamheden bij het inkorven en regelen en lichten van de klokken;
e. verbod tot het uitoefenen van keuringen op tentoonstellingen
f. een combinatie van de onder a t/m d genoemde tuchtrechtelijke maatregelen;
g. verbod aan een basisvereniging tot het fungeren als inkorflokaal voor wedvluchten en tot
het organiseren van tentoonstellingen;
h. het niet afgeven van eigendomsbewijzen;
i. beperking van de rechten verbonden aan het eigendomsbewijs.
Artikel T8
Onder ontzetting uit het lidmaatschap wordt verstaan het ontnemen van alle rechten die aan
het lidmaatschap zijn verbonden.
Artikel T9
Onder proeftijd wordt verstaan de periode waarbinnen het opnieuw plegen van een feit,
waartegen een tuchtrechtelijke maatregel op het gebied van doping kan worden genomen
van vergelijkbaar gewicht, omzetting van een voorwaardelijk opgelegde tuchtrechtelijke
maatregel in een onvoorwaardelijke tot gevolg kan hebben.
Artikel T10
De tenuitvoerlegging van de tuchtrechtelijke maatregel gaat in op een door het behandelende
College te bepalen datum, die niet eerder valt dan de datum waarop de termijn voor beroep is
verstreken.
Artikel T11
Indien het College het in het belang van de organisatie, tot veiligstelling van de procedure
en/of indien voor herhaling moet worden gevreesd, noodzakelijk acht met onmiddellijke
ingang voorzieningen te treffen, kan het tot schorsing overgaan.
Onder schorsing wordt verstaan de voorlopige uitsluiting of beperking van één of meer
rechten als genoemd in artikel T7 van dit reglement. Schorsing heeft het karakter van een
ordemaatregel.
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Artikel T12
1. Schorsing kan mondeling of schriftelijk worden opgelegd.
De Aanklager heeft de bevoegdheid een Basislid met onmiddellijke ingang mondeling dan
wel schriftelijk een schorsing op te leggen. Hij stelt daarvan het College, de Basisvereniging en de Afdeling waartoe het Basislid behoort, hiervan tezelfdertijd in kennis.
2.

Een mondeling opgelegde schorsing wordt binnen vier weken omgezet in een schriftelijk
opgelegde schorsing als hierna omschreven.

3.

Voordat een schorsing schriftelijk wordt bevestigd, wordt beschuldigde in de gelegenheid
gesteld door een behandelende kamer van het College te worden gehoord.
Veertien dagen voor de datum van het horen wordt aan de te horen beschuldigde een
oproep daartoe verzonden.

4.

De oproep houdt in:
a. plaats, datum en tijd van de schorsingszitting;
b. korte omschrijving van de reden tot schorsing;
c. dat de beschuldigde het recht heeft zich door een raadsman te doen bijstaan;
d. dat de beschuldigde het recht heeft ter zitting getuige(n) en/of getuige-deskundige(n)
mee te brengen;
e. samenstelling behandelende kamer.

5. Tijdens de zitting wordt de Aanklager in de gelegenheid gesteld zijn stellingen voor te
dragen.
Artikel T13
Indien na de hoorzitting door het College tot schriftelijke oplegging van een schorsing wordt
besloten, wordt door de fungerend secretaris van de behandelende kamer aan beschuldigde
een schorsingsbesluit gezonden, hetwelk inhoudt:
a. de reden tot schorsing;
b. samenstelling behandelende kamer;
c. een nauwkeurige opsomming van de rechten waarop de schorsing betrekking heeft;
d. binnen welke termijn beroep bij het Beroepscollege mogelijk is;
e. aan welke instantie(s) een afschrift is gezonden.
Artikel T14
Een schorsing kan voor ten hoogste vier maanden worden opgelegd. Indien de procedure
meer tijd vergt blijft de schorsing in stand. Schorsing vervalt, wanneer deze door het College
of het Beroepscollege wordt opgeheven of door het Beroepscollege wordt vernietigd.
Artikel T15
Beroep tegen een opgelegde schorsing bij het Beroepscollege is alleen mogelijk wanneer door
beschuldigde binnen veertien dagen, nadat hem het schorsingsbesluit ter kennis is gebracht,
een bezwaarschrift is ingediend, vermeldende de reden waarom hij in beroep gaat, onder
gelijktijdige overmaking van de verplichte financiële bijdrage. De schorsing blijft van kracht
zolang het Beroepscollege niet anders beslist.
Het Beroepscollege behandelt dit beroep binnen een termijn van zes weken na ontvangst van
het bezwaarschrift.
Degene, die het beroep heeft ingesteld, wordt door een behandelende kamer van het Beroepscollege gehoord. Veertien dagen voor de datum van het horen wordt aan de te horen
beschuldigde een oproep daartoe verzonden.
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De oproep houdt in:
a. plaats, datum en tijd van de beroepszitting;
b. dat hij het recht heeft zich door een raadsman te doen bijstaan;
c. dat hij het recht heeft ter zitting getuige(n) en/of getuige-deskundige(n) mee te brengen.
Het Beroepscollege kan, wanneer het bezwaarschrift ongegrond wordt geacht, hierop afwijzend beschikken.
Uiterlijk zeven dagen nadat deze beslissing is genomen wordt deze ter kennis gebracht van
degene die beroep heeft aangetekend bij het Beroepscollege en in afschrift aan de secretaris
van zijn vereniging toegezonden en aan het College dat de schorsing had opgelegd.
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