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TUCHTREGLEMENT D.B.Z.P.

1      .     S  T  RA  FB      E  PA  L      I  N      G

1.1  Bij constatering van (een) overtreding(en) of misdraging(en) van een speler of team, waarin andere reglementen niet reeds 
voorzien, kan het bestuur (een) sanctie(s) opleggen. Sancties kunnen zowel aan een team, als aan individuele spelers 
worden opgelegd;

1.2  Indien wordt besloten één of meer sancties op te leggen, dan besluit het bestuur over de hoogte en tijdsduur van de sanctie(s );
1.3  Bij een besluit om één of meer sancties op te leggen, zal het bestuur de betrokkene(n) (incl.captain) aangetekend of in persoon, 

inclusief akte van uitreiking, op de hoogte stellen. Een besluit treedt pas in werking de dag na toezending van de opgelegde 
sanctie(s);

1.4  Bij het opleggen van een sanctie zal het bestuur zoveel mogelijk de aanbevelingen als opgenomen in  b      ijl  ag      e     I volgen.

2      .     B      E  R  O      E  P

2.1  Een speler die van het bestuur één of meer sanctie(s) krijgt opgelegd, heeft het recht om tegen die sanctie(s) of uitspraak in
beroep te gaan bij de tuchtcommissie, door middel van het schriftelijk indienen van een beroepschrift bij het bestuur;

2.2  Gedurende de periode van beroep zal de opgelegde beslissing/sanctie voorwaardelijk van aard zijn. Direct na het
aflopen van de beroepsperiode zal de beslissing/sanctie met terugwerkende kracht in werking treden. De enige              
uitzondering op deze regel zal in het geval van een royement zijn. In het geval van een royement zal de sanctie/straf per
direct in werking treden,conform art. 1.3  ;

2.3  Het beroepschrift, dat tevens de motivering bevat, dient binnen 6 weken na dagtekening van het bestreden besluit door het 
bestuur ontvangen te zijn. Een beroepschrift dat later dan binnen deze termijn wordt ontvangen, wordt niet meer in 
behandeling genomen;

2.4  Voor de behandeling van een beroepschrift is de indiener € 25,00 administratiekosten verschuldigd. De indiener dient ervoor te
zorgen dat deze administratiekosten worden bijgeschreven op IBAN: NL20 RABO 0109999150 t.n.v. DBZP Zaandam.
Zolang deze administratiekosten niet zijn ontvangen, wordt het beroep niet in behandeling genomen;

2.5  Het bestuur zal het beroepschrift - inclusief alle bijbehorende stukken - binnen 2 weken na ontvangst van de 
administratiekosten voorleggen aan de tuchtcommissie van de DBZP;

2.6  Het bestuur zal de tuchtcommissie, binnen 2 weken nadat de tuchtcommissie daarom verzoekt, een schriftelijke dan wel 
mondelinge toelichting geven op de opgelegde sanctie(s). Van een dergelijk verzoek wordt de indiener van het 
beroepschrift geïnformeerd;

2.7  Mocht het bestuur in gebreke blijven met betrekking tot  a      r  t.   2      .5     o      f     2      .  6  , dan wordt het beroep automatisch gegrond verklaard;
2.8  De tuchtcommissie beslist uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst van het beroepschrift, doch streeft ernaar om binnen 4 

weken na ontvangst van beroepschrift daarop te beslissen. Daarbij wordt tevens besloten of de administratiekosten worden 
teruggestort;

2.9  De tuchtcommissie is het hoogste beroepsorgaan binnen de DBZP. De uitspraak van de tuchtcommissie betreffende een 
beroepschrift is een dwingend advies voor de DBZP, haar bestuur en de indiener(s) van het beroepschrift, doch dient te voldoen aan
de in artikel 11 van de statuten aangegeven straffen;

2.10 Betrokkenen hebben het recht om op eigen kosten een uitspraak van de tuchtcommissie, aan de civiele rechter voor te leggen;
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3      .   T  UC  H      T  C  OM      M      I  S  SI  E

3.1  De tuchtcommissie bestaat uit maximaal 7 leden, die allen lid zijn van de DBZP. Beëindiging van het lidmaatschap van de 
DBZP betekent automatisch en per direct de beëindiging van het lidmaatschap van de tuchtcommissie;

3.2  Het bestuur draagt de leden van de tuchtcommissie voor op de algemene ledenvergadering voor de duur van 4 jaar. Na de periode
van 4 jaar dienen de leden, indien zei zich wederom beschikbaar stellen, te worden herkozen op de algemene 
ledenvergadering;

3.3  De leden van de tuchtcommissie zullen uit hun midden een voorzitter aanwijzen. Het bestuur van de DBZP zal bij de leden 
van de tuchtcommissie een advies neerleggen wie in hun ogen de meest geschikte kandidaat is als voorzitter van de leden 
die op dat moment lid zijn van de tuchtcommissie. De voorzitter verwoordt het standpunt van de tuchtcommissie naar 
buiten toe en bewaakt de termijnen en procesgang van eventueel aanhangige beroepsprocedure(s);

3.4  Een lid van de tuchtcommissie, waaronder de voorzitter, heeft het recht om op ieder moment vrijwillig uit de tuchtcommissie te 
treden. Indien een lid van de tuchtcommissie uittreedt, al dan niet door beëindiging van het lidmaatschap van de DBZP, dan 
zorgt het bestuur ervoor dat er spoedig een nieuw commissielid benoemd wordt, zodanig dat de bezetting van de tuchtcommissie 
op maximaal 7 leden blijft. Mocht de voorzitter uittreden, dan wordt een nieuwe voorzitter benoemd conform  a      r  t.     3      .  3  .

3.5  In de tuchtcommissie zullen er in beginsel maximaal 2 spelers per team/speelgelegenheid zitting hebben;
3.6  Indien een tuchtcommissielid van team/speelgelegenheid wisselt, waardoor aan  a      r  t.     3      .5 niet meer wordt voldaan, dan verliest 

het tuchtcommissielid dat van team/speelgelegenheid is gewisseld automatisch en per direct diens lidmaatschap van de 
tuchtcommissie;

3.7  Om tot een beslissing te komen heeft de tuchtcommissie het recht om in uitzonderlijke gevallen een zitting te beleggen, waarin 
de betrokken speler(s), het bestuur en/of eventuele getuigen (een en ander ter beoordeling van de tuchtcommissie) kunnen 
worden gehoord;

3.8  De tuchtcommissie kan slechts op een beroepschrift beslissen, indien minimaal 4 leden van de tuchtcommissie die 
beslissing steunen;

3.9  De voorzitter van de tuchtcommissie maakt de beslissing, als onder  a      r  t.     3      .8 bedoeld, aan het bestuur en de betrokkenen bekend 
als beslissing van de gehele tuchtcommissie, zonder daarbij aan te geven welk individueel tuchtcommissielid voor of tegen 
heeft gestemd;

4      .     KO      S  TE  N

4.1  Alle kosten die in het kader van een civiele procedure, als onder  a      r  t.     2      .  9 bedoeld, door of namens de DBZP, haar bestuur en/of
(de leden van) de tuchtcommissie gemaakt worden, komen ten laste van de verenigingskas van de DBZP;

4.2  Indien de civiele rechter de betrokken speler(s) tot vergoeding van kosten heeft veroordeeld, dan zullen deze op de 
betrokken speler(s) worden verhaald. Eventueel verhaalde kosten komen ten gunste van de verenigingskas van de DBZP;

4.3  Zolang een betrokken speler de onder  a      r  t.     4      .2 genoemde kosten niet heeft voldaan, is het bestuur gerechtigd de betrokken 
speler(s) uit te sluiten van deelname aan door de DBZP georganiseerde competities en evenementen, onverminderd het recht 
van de DBZP om de kosten, eventueel verhoogd met wettelijke rente en incassokosten, te verhalen;

4.4  Mocht de DBZP, waaronder mede begrepen haar bestuur(-sleden) en/of tuchtcommissie(-leden), in of samenhangend met een 
procedure als bedoeld onder  ar  t.     2      .  9  , geheel of gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld, dan kunnen eventueel daaruit 
voortvloeiende kosten- of andersoortige veroordelingen nimmer ten laste van individuele leden van de tuchtcommissie of 
individuele bestuursleden van de DBZP worden gebracht. Dergelijke kosten komen voor rekening van de verenigingskas van 
de DBZP;
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Bijlage I                    aanbevelingen / richtlijnen behorend bij Tuchtreglement D.B.Z.P.

1.  O      nsp  o  r  t  i      e  f         ged  r  ag.

Hieronder wordt verstaan het wedstrijd- of toernooibeïnvloedend hinderen van tegenstander(s), 
schrijver(s) of wedstrijdofficial(s) of vertonen van elk ander gedrag dat over het algemeen als onsportief
wordt aangemerkt. Bij competitie- of bekerwedstrijden wordt dergelijk gedrag, afhankelijk van de ernst 
en de invloed die het had op de wedstrijd, minimaal bestraft met aftrek van teampunten en maximaal 
bestraft met uitsluiting van deelname aan wedstrijden gedurende een periode van 1 jaar. Bij door de 
DBZP (mede)georganiseerde toernooien, alsmede evenementen waaraan door de DBZP zelf wordt 
deelgenomen, wordt dergelijk gedrag, afhankelijk van de ernst en de invloed die het had op het toernooi,
minimaal bestraft met aftrek van toernooipunten en maximaal met uitsluiting van deelname aan door de 
DBZP (mede)georganiseerde evenementen, gedurende een periode van 1 jaar.

2. Frauduleuze handelingen

Het bewust manipuleren van wedstrijduitslagen. Hieronder wordt verstaan het bewust met een 
tegenstander een uitslag afspreken van een wedstrijd en deze vervolgens invoeren in het 
wedstrijdprogramma/doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat/doorgeven aan een toernooileider. Bij 
competitie-, bekerwedstrijden of toernooien wordt dergelijk gedrag, afhankelijk van de ernst en de 
invloed die het had op de competitie uitslag, minimaal bestraft met aftrek van (team)punten en maximaal 
bestraft met uitsluiting van deelname aan wedstrijden gedurende een periode van 1 jaar.

3.     O      n  b  e  h  oo  r  l      i  j      k ge  d  rag   o  f     be  l      e  d  i      g  i  ng.

Hieronder worden uitingen in woord of gebaar verstaan, die over het algemeen als onbehoorlijk of 
beledigend worden aangemerkt. Dergelijk gedrag wordt, afhankelijk van de ernst van de situatie en de
mate van herhaling, minimaal bestraft met een berisping en maximaal bestraft met uitsluiting van 
deelname aan door de DBZP (mede)georganiseerde evenementen, gedurende een periode van 1 jaar.

4.   B      e  klad  d  en, be  s  chad  i  g  e  n   o  f         v  e  rn  i      e  l      en.

Het tijdens of rond door de DBZP (mede)georganiseerde evenementen doelbewust bekladden, 
beschadigen of vernielen van zaken van anderen wordt, afhankelijk van de ernst van de situatie, 
maximaal bestraft met uitsluiting van deelname aan door de DBZP (mede)georganiseerde evenementen,
gedurende een periode van 2 jaar.

5. M  i  shand  e  li      ng     o  f         an  d  er     g  e  w      e  l      d.

Indien een speler van de DBZP zich binnen of buiten door de DBZP georganiseerde evenementen 
schuldig heeft gemaakt aan mishandeling, het gebruiken van fysiek of psychisch geweld, in welke vorm
dan ook, of zich willens en wetens schuldig heeft gemaakt aan het in gevaar brengen van de veiligheid 
van personen, dan kan dit, afhankelijk van de ernst van de situatie en de mate waarin dit gedrag invloed 
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tot ontzetting van het lidmaatschap van de DBZP.

6. St  r      a  f      v  e  r  z  w      a  r  i      ng.

Indien een speler eerder is bestraft met uitsluiting van deelname aan 1 of meer evenementen en/of 
gedurende een bepaalde periode, dan wordt de maximumstraf van een nieuwe overtreding waarop een
dergelijke uitsluiting staat, verhoogd naar ontzetting van het DBZP-lidmaatschap.


