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Artikel 2000
Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. de Stedendriehoek Districtsvereniging de Stedendriehoek van de KNBB Vereniging Carambole

2. district het werkingsgebied van de Stedendriehoek

3. leden – ledenverenigingen
– natuurlijke personen

4. lidvereniging onder het district resorterende biljartvereniging aangesloten bij de KNBB

5. schorsing het verbod tot deelname aan wedstrijden onder verantwoording van de 
Stedendriehoek, terwijl de verplichtingen welke horen bij een lidmaatschap 
van de Stedendriehoek blijven bestaan

6. uitsluiting het niet mogen deelnemen aan bepaalde wedstrijden

7. royeren het ongevraagd opzeggen van een lidmaatschap van de Stedendriehoek

8. DSC Districts strafcommissie

9. NBC Nationale beroepscommissie
(Commissie van Beroep van de KNBB Vereniging Carambole)

Artikel 2001
Algemeen

1. De tuchtrechtspraak in de Stedendriehoek geschiedt uitsluitend krachtens het tuchtrechtreglement, 
behoudens het recht van verenigingen zelfstandig tuchtrechtmaatregelen aan hun leden op te leggen.

2. Aan de tuchtrechtspraak zijn onderworpen:

a. de leden;

b. natuurlijke personen die niet vallen onder dit artikel lid 2, sub a en die in de Stedendriehoek actief 
zijn, nadat zij schriftelijk hebben verklaard zich te zullen onderwerpen aan dit tuchtrechtreglement 
en aan wie door het districtsbestuur toestemming voor die activiteit is verleend.

3. Ingevolge dit reglement kunnen ook straffen worden opgelegd als ter zake van dezelfde gedraging door 
de Justitie een strafvervolging is of zal worden aangevangen of anderszins enige straf- of tuchtmaatregel 
is genomen. Hetzelfde geldt voor een bestraf- of tuchtmaatregel door of vanwege een vereniging, een 
arbiter of een andere functionaris genomen.

4. Tot strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist.

Artikel 2002
Strafbare handelingen

1. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten:

a. dat in strijd is met de statuten of reglementen van de Stedendriehoek, alsmede besluiten van één van 
haar organen;
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b. dat de belangen van de Stedendriehoek en van de biljartsport in het algemeen schaadt.

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

3. Niet naleven van financiële verplichtingen en overtredingen die door de betaling van een 
administratieve heffing kunnen worden afgedaan, mits die heffing op de voorgeschreven wijze wordt 
voldaan, zijn niet strafbaar volgens dit tuchtrechtreglement.
Het niet voldoen van een opgelegde administratieve heffing is wel strafbaar.
Het niet naleven van financiële verplichtingen dient te worden gesanctioneerd, zoals dat in het van 
toepassing zijnde reglement is aangegeven.

4. Het tuchtrechtorgaan beslist zonodig tevens of een reglement of een besluit rechtsgeldig tot stand is 
gekomen of verbindend is.

5. Strafbaar krachtens dit reglement zijn voorts:

a. handelingen die naar Nederlands recht strafbaar zijn, gepleegd tijdens of in verband met activiteiten 
van de KNBB, de gewesten, de districten en de verenigingen, alsmede hun organen;

b. handelingen in strijd met wezenlijke belangen van de biljartsport of de Stedendriehoek;

c. onbehoorlijke behandeling in woord en daad van functionarissen, arbiters, spelers of anderen.

6. Strafbaar krachtens dit tuchtrechtreglement zijn verder het gelegenheid bieden of aansporen tot, het 
vergemakkelijken van of behulpzaam zijn bij het plegen van een of meer van de hiervoor genoemde 
handelingen.

Artikel 2003
Tuchtmaatregelen

1. Als tuchtmaatregel kunnen worden opgelegd:

a. schriftelijke berisping;

b. geldboete van te hoogste vijftig maal de districtscontributie voor senioren;

c. schorsing voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste vierentwintig maanden;

d. ontzetting uit het lidmaatschap van de Stedendriehoek;

e. verbod om gedurende een bepaalde periode van ten hoogste vierentwintig maanden of aan een 
bepaald aantal wedstrijden deel te nemen;

f. verbod om ooit of gedurende een bepaalde periode van ten hoogste vierentwintig maanden in de 
Stedendriehoek functies, bevoegdheden of werkzaamheden te vervullen of te verrichten.

2. Ter zake van één strafbare handeling kunnen meerdere tuchtmaatregelen worden opgelegd.

3. Tuchtmaatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Daarbij wordt een 
proeftijd vastgesteld die niet langer dan vierentwintig maanden kan zijn.
De voorwaarden kunnen inhouden: het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen, als ook het 
treffen van maatregelen ter voorkoming van herhaling.
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4. Handelingen in strijd met een opgelegde voorwaarde gepleegd tijdens de proeftijd zijn strafbare 
handelingen waarop artikel 2002 van toepassing is.

5. De beslissing of een voorwaardelijk opgelegde tuchtmaatregel alsnog onvoorwaardelijk zal zijn, wordt 
genomen door het tuchtorgaan dat de voorwaardelijke tuchtmaatregel heeft opgelegd. Het kan 
uitsluitend geschieden op grond van het later plegen van een strafbare handeling, daaronder begrepen 
handelingen in strijd met gedurende de proeftijd opgelegde voorwaarden.

6. Gedurende een schorsing is het de geschorste verboden de rechten en bevoegdheden aan het 
lidmaatschap van de Stedendriehoek verbonden uit te voeren, behouden de rechten uit dit reglement.

7. Verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van de Stedendriehoek, blijven tijdens de schorsing 
onverkort voortduren, tenzij bij de uitspraak anders is bepaald.

8. De voorzitter van het tuchtrechtorgaan is bevoegd – op verzoek van de klager – in ernstige gevallen en 
indien het belang van de Stedendriehoek of de vereniging dit wenselijk of noodzakelijk maakt – een lid 
te verbieden in afwachting van de behandeling van de klacht, rechten en bevoegdheden uit te oefenen of 
een functie te blijven bekleden. Een zodanig verbod kan worden opgelegd voor een termijn van ten 
hoogste dertig dagen. Het kan vóór het einde van die termijn door de voorzitter van het tuchtrechtorgaan 
geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.

Artikel 2004
Tuchtrechtorganen

1. Alle strafklachten worden beoordeeld en beslist door een van de volgende tuchtrechtorganen:

a. Districtsstrafcommissie, verder DSC genoemd;

b. Nationale Commissie van beroep van de KNBB/KVC, verder NBC genoemd.

2. Tot lid van een tuchtrechtorgaan kunnen worden benoemd natuurlijke personen die meerderjarig zijn.

3. De DSC bestaat uit ten minste drie leden. Deze leden mogen geen lid zijn van het districtsbestuur. De 
benoeming van leden van de DSC geschiedt door het districtsbestuur. Zo spoedig mogelijk na een 
benoeming dient deze door de districtsvergadering te worden bekrachtigd. In afwachting daarvan is een 
benoemde direct bevoegd.
Een benoeming is voor een periode van 5 jaar, waarna een lid aftreedt. Een aftredend lid kan worden 
herkozen.

4. Het lidmaatschap van de DSC eindigt door:

a. overlijden;

b. het verlies van verstandelijk vermogen, bijvoorbeeld door Alzheimer, dementie, etc;

c. bedanken;

d. het bereiken van het eind van een benoemingsperiode;

e. ontheffing, uit te spreken door de districtsvergadering op voordracht van de DSC;

f. ontheffing van het lidmaatschap van de DSC door het onherroepelijk worden van een straf opgelegd 
door de DSC.
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5. De DSC benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Is de voorzitter 
door welke reden ook verhinderd zijn taak uit te voeren, dan wordt hij door de plaatsvervangend 
voorzitter vervangen, aan wie dan alle bevoegdheden toekomen die in dit reglement de voorzitter zijn 
toegekend.

Artikel 2005
Behandelingsbevoegdheid

1. De DSC is bevoegd als klager en aangeklaagde tot de Stedendriehoek behoren.

2. Wordt een klacht ingediend waarvoor de DSC niet bevoegd is, dan verwijst het die klacht naar het 
tuchtorgaan dat wel bevoegd is.

3. Voor de behandelingsbevoegdheid van meerdere klachten tegen een zelfde aangeklaagde telt uitsluitend 
de eerste klacht.

4. Voor beslissingen genomen door de DSC staat beroep open bij de NBC.

Artikel 2006
Rechtsgang in eerste instantie

Behandeling van een klacht
1.

a. Iedereen die meent dat een strafbare handeling is gepleegd als bedoeld in dit tuchtrechtreglement, 
kan daarover een klacht indienen bij de voorzitter van de DSC. De klacht dient uiterlijk twee weken 
na het plegen van het delict of vermoeden daarvan, dan wel uiterlijk twee weken na het vernemen 
daarvan, per brief of mail te worden ingediend.

b. De klacht dient zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven zodat duidelijk blijkt welke strafbare 
handeling zou zijn gepleegd, alsmede door wie, waar, wanneer en op welke wijze dat zou zijn 
geschied.
Voorts dienen de namen en de adressen van de klager en eventuele getuigen te worden opgegeven.

2.

a. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden na de ontvangst van de klacht door de voorzitter 
van de DSC, vind de mondelinge behandeling plaats.

b. Klager en aangeklaagde worden ten minste veertien dagen vóór de mondelinge behandeling 
schriftelijk opgeroepen.

c. De aangeklaagde ontvangt gelijktijdig met de oproep een afschrift van de klacht met de 
bijbehorende stukken alsmede een opgave van de namen van de leden van de DSC.

3. Zowel klager als aangeklaagde hebben het recht getuigen naar de mondelinge behandeling mee te 
nemen. De daarvoor te maken kosten komen voor rekening van diegene(n) die deze getuigen heeft 
(hebben) opgeroepen. De DSC is bevoegd, als het meent dat daarvoor motieven kunnen worden 
aangevoerd, te bepalen dat die kosten ten laste van het district dan wel een andere partij komen, als de 
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klager die getuigen heeft laten oproepen en zijn klacht gegrond wordt verklaard of de aangeklaagde dat 
heeft gedaan en hij niet schuldig wordt bevonden.

4.

a. De voorzitter van de DSC of een daarvoor aangewezen persoon of orgaan verzamelt de nadere 
gegevens die hem ter beoordeling van de gegrondheid van de klacht dienstig voorkomen. Daartoe 
behoort een opgaaf van de tuchtmaatregelen die eerder de aangeklaagde werden opgelegd.

b. Iedereen is verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken of gegevens waarover hij beschikt, 
onverwijld te verschaffen.

5. Op elk moment gedurende de behandeling kan de DSC, als het van oordeel is dat de klacht kennelijk 
ongegrond is of kennelijk niet een strafbare handeling betreft, beslissen dat verder geen gevolg aan de 
klacht zal worden gegeven. Van deze beslissing wordt onverwijld schriftelijk kennisgegeven aan klager 
en aangeklaagde. Tegen deze beslissing staat beroep open volgens de daarvoor gestelde regels. De 
beroepsinstantie behandeld de klacht verder of wijst het beroep af.

6. Klager zowel als aangeklaagde kunnen zich door een raadsman laten bijstaan. De daarvoor te maken 
kosten komen voor eigen rekening.

7.

a. Is aangeklaagde van mening dat van een ter behandeling van de zaak aangewezen lid van de DSC 
niet een onpartijdige beoordeling en beslissing te verwachten is, dan kan hij zijn bezwaren tegen 
diens aanwijzing aan de DSC kenbaar maken (wraking).

b. Een getuige kan zich als zodanig aan het meewerken aan de behandeling van een klacht onttrekken, 
als hij tot in de tweede graad van klager of aangeklaagde is (verschoningsrecht).

c. Is van een geval als in sub a of sub b bedoeld sprake, dan dient dat schriftelijk en onder opgaaf van 
redenen aan de voorzitter van de DSC te worden opgegeven zulks ten minste zeven dagen voor de 
behandeling. Acht de DSC wraking gegrond, dan vervangt de DSC het betrokken lid.
Acht de DSC een beroep op het verschoningsrecht gegrond, dan ziet het af van het oproepen en 
horen van betreffende getuige.
Beroep tegen de beslissing van de DSC inzake wraking of het verschoningsrecht is niet mogelijk.

8.

a. Is de klager of aangeklaagde niet verschenen, dan gaat de DSC na of men behoorlijk is opgeroepen. 
Is dat niet het geval dan wordt de behandeling uitgesteld tot een andere datum, waartoe klager en 
aangeklaagde met een termijn van veertien dagen worden opgeroepen.

b. Blijkt aangeklaagde behoorlijk te zijn opgeroepen, maar is hij desondanks niet verschenen, dan 
wordt de klacht buiten zijn aanwezigheid verder behandeld.

c. Blijkt klager behoorlijk te zijn opgeroepen, maar is hij desondanks niet verschenen, dan wordt aan 
de klacht geen gevolg gegeven, tenzij er een zodanig belang is dat behandeling toch gewenst is. De 
DSC stelt in dit geval de behandeling uit. Klager en aangeklaagde worden opnieuw opgeroepen 
overeenkomstig de in dit artikel lid 2 sub b genoemde procedure. Mocht de klager opnieuw niet 
verschijnen dan wordt dit beschouwd als een overtreding als bedoeld in artikel 2002 lid 1 sub a en 
overeenkomstig artikel 2003 door de DSC bestraft. De DSC bepaald tevens in dit geval of de 
procedure buiten aanwezigheid van de klager wordt voortgezet dan wel dat aan de klacht alsnog 
geen gevolg wordt gegeven.
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d. Is de klager of de aangeklaagde niet een natuurlijk persoon, dan dient hij zich door ten minste twee 
natuurlijke personen te laten vertegenwoordigen.

9. De mondelinge behandeling is openbaar, tenzij de DSC anders beslist, hetzij op eigen gezag dan wel op 
verzoek van de klager, van de aangeklaagde of van één van de organen van de Stedendriehoek.

10.

a. De behandeling geschiedt op grondslag van de klacht. Deze klacht kan voor of tijdens de 
behandeling worden aangevuld of anderszins worden gewijzigd, tenzij de aangeklaagde naar het 
oordeel van de DSC aanmerkelijk in zijn verdediging zou kunnen worden geschaad, dan wel van een 
totaal andere klacht sprake is. Elke wijziging of aanvulling wordt schriftelijk aan de aangeklaagde 
verstrekt.

b. De aangeklaagde wordt mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van alle op de klacht betrekking 
hebbende aanvullende stukken.

c. De aangeklaagde kan zijnerzijds stukken die te zijner verdediging van belang kunnen zijn, voor of 
tijdens de behandeling aan de DSC overleggen.
Deze stukken worden gevoegd bij de andere op de klacht betrekking hebbende stukken.

11.

a. Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren, alsmede als de DSC dit verlangt, ter bevestiging 
van de juistheid van hun verklaring een schriftelijk vastgestelde zakelijke samenvatting daarvan met 
hun handtekening te bekrachtigen.

b. Weigert een getuige genoemde samenvatting met zijn handtekening te bekrachtigen, dan wordt zijn 
verklaring buiten beschouwing gelaten, onverminderd de bevoegdheid van de DSC hem te 
bestraffen overeenkomstig artikel 2003 wegens het niet naleven van het bepaalde in dit artikel lid 4 
sub b en lid 11 sub a.

12.

a. Worden tegen dezelfde aangeklaagde meer klachten ingediend, dan kunnen deze samen worden 
behandeld,

b. Zijn ter zake van het plegen van dezelfde strafbare handelingen meer aangeklaagden, waaronder 
begrepen het daarbij op strafbare wijze betrokken zijn, dan beslist de DSC of die zaken gezamenlijk 
of afzonderlijk worden behandeld. In het laatstbedoelde geval kunnen aangeklaagden in elkaars 
bijzijn als getuigen worden gehoord, tenzij daardoor hun eigen belangen als aangeklaagde kunnen 
worden geschaad.

13. De DSC grondt zijn beslissing uitsluitend op de verklaringen en stukken genoemd in dit reglement.

14. Binnen twee maanden na de mondelinge behandeling doet de DSC uitspraak. Deze termijn kan eenmaal 
met één maand worden verlengd. Zowel klager als aangeklaagde worden van deze verlenging ter zitting 
of daarna schriftelijk op de hoogte gebracht.

15.

a. Oordeelt de DSC de klacht ongegrond, dan spreekt het tevens aangeklaagde vrij.

b. Oordeelt de DSC de klacht gegrond, dan bepaalt het tevens welke tuchtrechtmaatregelen de 
aangeklaagde worden opgelegd.
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c. Oordeelt de DSC de klacht feitelijk gegrond, dan mag het niettemin van het opleggen van 
tuchtmaatregelen afzien, indien daar aanleiding toe bestaat.

16.

a. De uitspraak wordt door de voorzitter van de DSC schriftelijk vastgelegd. Hij zorgt ervoor dat deze 
uitspraak zo spoedig mogelijk door twee anderen van de DSC wordt ondertekend.

b. De uitspraak omvat een omschrijving van de overtreding, een korte aanduiding van de grond en 
bewijsmiddelen waarop zij berust, alsmede dat en op welke wijze tegen de uitspraak in beroep kan 
worden gegaan.

c. In zijn uitspraak neemt de DSC op op welke wijze de uitspraak al dan niet met vermelding van 
persoonlijke gegevens zal worden gepubliceerd. Wordt tegen de uitspraak beroep aangetekend, dan 
vindt publicatie plaats na de uitspraak op dit beroep.

d. Van de uitspraak wordt door de DSC onverwijld een exemplaar gezonden naar:

- klager;
- aangeklaagde;
- het districtsbestuur;
- het bestuur van de vereniging waartoe aangeklaagde behoort.

e. Het origineel van de uitspraak wordt met het procesdossier naar het districtssecretariaat gezonden, 
onder geheimhoudingsplicht tien jaar (digitaal) bewaard en daarna vernietigd, tenzij de gestrafte het 
verbod om ooit een functie, bevoegdheden of werkzaamheden te vervullen of te verrichten is 
opgelegd, in welk geval het dossier niet wordt vernietigd.

17. Op alle betrokkenen rust de plicht van geheimhouding voor wat hen als zodanig bekend is geworden, 
behoudens het bepaalde in dit artikel lid 16 sub c.

Artikel 2007
Rechtsgang in tweede instantie

Behandeling van een beroep
1. Alleen klager of aangeklaagde kunnen in beroep gaan tegen een uitspraak op een klacht gedaan door de 

DSC. Het beroep dient te worden gedaan binnen één maand nadat de uitspraak op de klacht is 
ontvangen. Voor de wijze waarop het beroep dient te worden ingesteld, wordt verwezen naar het 
Beroepsreglement van de KNBB Vereniging Carambole artikel 6.

2.

a. Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf niet opgeschort.

b. De beroepsinstantie kan echter bepalen dat van het hiervoor in dit artikel lid a vermelde geheel of 
gedeeltelijk zal worden afgeweken.

3. De beroepsinstantie is bevoegd een opgelegde straf te vernietigen, dan wel andere tuchtmaatregelen op 
te leggen.

4. Tegen een uitspraak van de beroepsinstantie is geen beroep mogelijk.

5. Als aanvulling op het bepaalde in artikel 2006 lid 17 sub d geldt dat ook een exemplaar van de uitspraak 
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van de beroepsinstantie wordt gezonden naar de DSC, dat de uitspraak deed waartegen in beroep werd 
gegaan.

Artikel 2008
Herziening

1. De aangeklaagde aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd waartegen geen beroep meer openstaat, kan 
binnen twee maanden na het bekend worden van feiten of omstandigheden die bij de behandeling niet 
bestonden of niet ter kennis van de DSC of de beroepsinstantie waren gekomen, herziening verzoeken.

2.

a. Het verzoek tot herziening moet schriftelijk worden gedaan bij de voorzitter van het 
tuchtrechtorgaan dat in laatste instantie uitspraak heeft gedaan.
Een afschrift van de uitspraak waarvan de herziening wordt verzocht, dient te worden bijgevoegd.

b. Het verzoek dient een nauwkeurige omschrijving te bevatten van de nieuwe feiten en 
omstandigheden waarop het is gegrond; bewijsstukken dienen te worden bijgevoegd.

c. Het bevoegde tuchtrechtorgaan kan het verzoek tot herziening ongegrond verklaren als blijkt dat de 
juistheid van de aangevoerde feiten omstandigheden als bedoeld in dit artikel lid 1 niet kan worden 
aangetoond, dan wel het van oordeel is dat het niet aannemelijk is dat een andere tuchtmaatregel zou 
zijn opgelegd, als de feiten of omstandigheden bij het opleggen van de aangevochten tuchtmaatregel 
wel bekend waren geweest.

d. Het bepaalde in artikel 2006 is op de hernieuwde behandeling van dienovereenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat getuigen slechts zullen worden gehoord, als en voor zover het bevoegde 
tuchtrechtorgaan dit ter beoordeling van de nieuwe feiten of omstandigheden noodzakelijk acht.

Artikel 2010
Tenuitvoerlegging van tuchtmaatregelen

1. Een ieder is binnen het kader van zijn bevoegdheden verplicht er voor te zorgen of er op toe te zien dat 
opgelegde tuchtmaatregelen worden uitgevoerd en nageleefd.

2. Het niet nakomen van deze verplichting is een strafbare handeling als bedoeld in artikel 2002.

Artikel 2011
Slotbepalingen

1. Boeten en betalingen ter voldoening aan een veroordeling in de procedurekosten of een bijdrage daarin, 
verschuldigd krachtens een uitspraak van de DSC, vervallen aan de Stedendriehoek.
De vervaltermijn begint vanaf het moment dat de uitspraak is verzonden en onherroepelijk is geworden. 
De inning dient te worden verzorgd door de Stedendriehoek.

2. Een eenmaal op gang gebrachte procedure wordt voortgezet, ook al zegt de aangeklaagde zijn 
lidmaatschap van de KNBB op.

Vastgesteld door de districtsvergadering van 23 mei 2016
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