Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Reglement van tucht KNTS
Artikel 1.

Algemene bepalingen.

1. Het bestuur van de KNTS is verantwoordelijk voor het naleven van de statuten,
reglementen en voorschriften van de KNTS.
2. Het bestuur neemt de beslissingen uitsluitend in overeenstemming met de statuten,
het huishoudelijk reglement en het reglement van tucht KNTS.
3. Onderworpen aan de tuchtrechtspraak zijn de leden en de licentiehouders.
4. Een zaak wordt behandeld door drie bestuursleden van de KNTS. De namen van
dezen worden bij de oproeping als bedoeld in artikel 5, vermeld.
5. Per zaak worden door het bestuur van de KNTS de drie bestuursleden aangewezen.
6. De driebestuursleden wijzen uit hun midden een voorzitter aan.
7. Het bondsbureau is onder leiding van de voorzitter van het bestuur van de KNTS
verantwoordelijk voor de oproepingen, afschriften van de uitspraken en het
registreren van de uitspraken.
8. Het bestuur en de medewerkers van het bondsbureau zijn gehouden aan een
geheimhoudingsplicht omtrent al hetgeen op de zaak betrekking heeft.

Artikel 2.

Aanleiding tot het instellen van een tuchtzaak.

1. Dit reglement maakt onderscheid tussen
a. onrechtmatig handelen
b. overtredingen
c. laakbare gedragingen
2. Als onrechtmatig handelen wordt beschouwd het handelen in strijd met materiële
bepalingen in de WWM, RWM, CWM en de statuten en reglementen van de KNTS.
3. Als overtredingen worden beschouwd handelingen in strijd met de administratieve
regels opgelegd door de WWM, RWM, CWM en de statuten en reglementen van de
KNTS en het bepaalde in de voorwaarden van certificering en het certificaat.
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4. Als laakbare gedragingen worden beschouwd gedragingen die niet overeenstemmen
met de normen en waarden van gilden en schutterijen, de burgerlijke normen en
waarden die bij de sportevenementen en wedstrijden in acht worden genomen en de
algemene in de Nederlandse samenleving geldende normen en waarden. Onder
‘gedraging’ is nalaten van een handeling begrepen.

Artikel 3.

Sancties

1. De zwaarte van de opgelegde sancties dient in overeenstemming te zijn met de
zwaarte van het onrechtmatig handelen, de overtredingen en het laakbaar gedrag
2. De sancties betreffende onrechtmatig handelen kunnen zijn:
a. ontzetting uit de vereniging
b. uitsluiting van de vereniging
c. schorsing voor ten hoogste 5 jaar
d. een geldboete
e. een berisping
f. een waarschuwing
g. een gebod om iets te doen of na te laten
h. een combinatie van deze sancties, voor zover deze niet betreffen de onder a en b
vermelde sancties.
3. De sancties betreffende overtredingen kunnen zijn:
a. intrekken van het certificaat of licentie
b. tijdelijke schorsing
c. een geldboete
d. een berisping
e. een waarschuwing
f. een gebod om iets te doen of na te laten
g. een combinatie van deze sancties
4. De sancties bij de in dit artikel onder punt 4 genoemde laakbaar gedrag kunnen zijn:
a. intrekken van het certificaat of licentie
b. tijdelijke schorsing
c. een geldboete
d. een berisping
e. een waarschuwing
f. een combinatie van deze sancties
5. Wanneer een eerder opgelegde sanctie geen of onvoldoende effect sorteert, kan de
commissie een zwaardere sanctie opleggen.
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6. Leden zijn verplicht de door de commissie opgelegde sancties aan de licentiehouders
onverwijld binnen hun vereniging ten uitvoer te brengen.

Artikel 4.

Aanhangig maken van een zaak.

1. Een zaak wordt aanhangig gemaakt door een schriftelijke aangifte bij het bestuur van
de KNTS of door het bestuur als zodanig.
2. De aangifte bevat de gronden waarop deze berust..
3. De aangifte dient te geschieden binnen 14 dagen na het tijdstip waarop het
onrechtmatig handelen, overtredingen of laakbaar gedrag is gepleegd of
geconstateerd is of is gemeld aan het bestuur van de KNTS.
4. De commissie neemt de zaak niet in behandeling indien de aangifte niet krachtens dit
reglement strafbaar is gesteld of niet binnen de gestelde termijn aanhangig is
gemaakt.
5. Indien de voorzitter oordeelt om de zaak niet in behandeling te nemen, deelt hij dit
gemotiveerd binnen 14 dagen na aangifte mee aan de klager. De klager kan de zaak
voorleggen aan de commissie van beroep.
6. De voorzitter van de commissie doet de aangifte aan de gedaagde toezenden en
bepaalt de termijn waarbinnen verweer gevoerd kan worden.
7. Een lid kan verantwoordelijk worden gesteld voor het onrechtmatig handelen,
overtredingen of laakbaar gedrag van een of meer van zijn licentiehouders.
8. Een lid kan verantwoordelijk worden gesteld indien er een of meerdere personen die
geen licentiehouder zijn en toch aan schietwedstrijden of interne competities
deelnemen en daarbij een overtreding pleegt die volgens dit reglement grond
opleveren voor het aanhangig maken van een zaak.
9. De voorzitter van de KNTS is bevoegd om voor de behandeling van de zaak een
voorlopige schorsing op te leggen aan een licentiehouder als de ernst van de zaak
daartoe aanleiding geeft. Gedaagde kan hiertegen bij de commissie van beroep in
beroep gaan doch dat beroep heeft geen opschortende werking ten aanzien van de
schorsing.
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Artikel 5.

Oproeping en behandeling

1. Gedaagde kan na de oproeping bij het bestuur van de KNTS bezwaar maken tegen
een bestuurslid dat zitting heeft in de commissie.. Dit bezwaar dient binnen 5 dagen
schriftelijk met redenen omkleed en gemotiveerd bij de voorzitter van de commissie
ingediend te worden. Het bestuur van de KNTS beslist binnen 7 dagen over het
bezwaar.
2. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, stellen de twee commissieleden een
nieuwe externe kandidaat aan, die derhalve geen zitting heeft in het bestuur. De
gedaagde wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
3. Een zaak kan schriftelijk of mondeling behandeld worden. Een gedaagde kan zich
door een door hem schriftelijk aangewezen vertegenwoordiger laten bijstaan.
4. Indien de voorzitter van de commissie van oordeel is dat er voldoende onderliggende
stukken zijn om tot een oordeel te komen, vindt schriftelijke behandeling plaats tenzij
de gedaagde verzoekt om een mondelinge behandeling.
5. Indien er een mondelinge behandeling plaats vindt, bepaalt de voorzitter van de
commissie datum, tijd en plaats van behandeling. Het bondsbureau stelt de
gedaagde en het bestuur van de KNTS hiervan in kennis en indien de zaak een
licentiehouder betreft, een afschrift aan het lid waar de licentiehouder geregistreerd
is.
6. Indien de gedaagde niet op de zitting verschenen is, gaat de voorzitter van de
commissie na of gedaagde behoorlijk is opgeroepen. Is gedaagde niet behoorlijk
opgeroepen dan wordt de behandeling van de zaak uitgesteld en de gedaagde
opnieuw wordt opgeroepen. Indien de gedaagde wel behoorlijk is opgeroepen, dan
zal de zitting plaatsvinden zonder aanwezigheid van de gedaagde.
7. De voorzitter van de commissie kan, indien uitstel van behandeling wenselijk is, de
behandeling van het geding uitstellen.
8. Tijdens de mondelinge behandeling mag de gedaagde voor eigen rekening getuigen
oproepen onverminderd het bepaalde in lid van dit artikel..
9. Een minderjarige gedaagde laat zich bijstaan door zijn wettelijke
vertegenwoordiger(s).

Bondsbureau KNTS, de Kleffen 17, 5825 DA Overloon. Telefoon 06 8308 1737. bondsbureau@knts.nl
Reglement van tucht 20150901
Pagina 4 van 6

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Artikel 6.

Oordeel en uitspraak.

1. De commissie beraadslaagt en beslist in een besloten vergadering en doet binnen 14
dagen na de zitting schriftelijke uitspraak. Het bondsbureau draagt zorg voor de
toezending van de uitspraak aan de partijen.
2. De commissie baseert haar uitspraak op de bepalingen in de statuten en
reglementen van de KNTS en uitsluitend op de door de partijen ingebrachte stukken
en mondelinge informatie en hetgeen, na afweging van alle belangen van partijen,
redelijk en billijk is.
3. De termijnen beginnen te lopen op het moment dat de gedaagde redelijkerwijs kennis
heeft gekregen van de uitspraak te vernemen.

4. De uitspraak is schriftelijk en vermeldt:
naam van de gedaagde
de uitspraak van het geding
de motivatie en onderbouwing van de uitspraak
de plaats en datum van de uitspraak
de ondertekening door de commissieleden.
5. De uitspraak wordt door de voorzitter op schrift gesteld. Het bondsbureau zorgt voor
toezending van de uitspraak aan de belanghebbenden en archiveert vertrouwelijk alle
processtukken.
6. Van elke uitspraak van de Commissie van tucht staat zowel voor de gedaagde als
voor degene die aangifte heeft gedaan, beroep open bij de Commissie van beroep.

Artikel 7.

Kosten van het geding.

1. De partijen dragen elk de eigen kosten, ook de kosten van advocaten, andere
raadslieden, en eventuele deskundigen die op hun verzoek zijn gehoord.
2. De kosten van de commissie komen voor rekening van de KNTS.
3. Aan een uitspraak van de Commissie van tucht kan geen recht tot schadeloosstelling,
ook niet voor derden, worden ontleend.
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Artikel 8.

Herziening.

1. Herziening van een uitspraak waarbij een strafmaatregel is opgelegd, kan uitsluitend
worden verzocht indien feiten of omstandigheden bekend worden die, indien zij wel
bekend waren bij de zitting, zouden hebben geleid tot vrijspraak of een minder zware
sanctie.
2. De aanvraag tot herziening kan worden ingediend door zowel de gedaagde als door
de degene die de zaak heeft aangebracht.
3. De aanvraag dient te vermelden de omstandigheden waarop zij gebaseerd is met
opgave van bewijsmiddelen die de omstandigheden aannemelijk maken en de reden
waarom die omstandigheden tijdens de behandeling van de zaak niet aan de orde
zijn gesteld.

Artikel 9.

Tenuitvoerlegging.

1. Het bestuur van de KNTS is belast met de tenuitvoerlegging van de opgelegde
sancties en maatregelen alsmede de controle op de naleving.

2. Indien een licentiehouder, een lid of het bestuur van een lid zich aan de uitspraak van
de commissie van tucht onttrekt, is het bestuur bevoegd (andere) sancties als
bedoeld in artikel 3 onder 2, 3 en 4 op te leggen.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede bij geschil omtrent de uitleg van een
van de bepalingen van dit reglement , beslist de voorzitter van de Commissie van beroep, na
de andere leden van de Commissie van beroep gehoord te hebben.

Oirschot, 30 november 2015,
voor akkoord:

H.J.G.M. van Eggelen,
Voorzitter.

J.W,G,J, Evers,
Secretaris.
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