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Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB 
Vastgesteld in de bondsvergadering van 19 december 2011 en laatstelijk gewijzigd in de bondsvergadering van 2 december 2014. 
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Artikel 1 – Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
a.  “dopingzaken” mogelijke overtredingen van het Dopingreglement KNVB; 
b. “centrale tuchtcommissie doping” de centrale tuchtcommissie doping van de KNVB; 
c. “centrale beroepscommissie doping” de centrale beroepscommissie doping van de KNVB. 
 
Artikel 2 – Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 van de Statuten en artikel 28 lid 1 van het Dopingreglement KNVB geschiedt de 
tuchtrechtspraak in dopingzaken uitsluitend krachtens dit reglement en het Dopingreglement KNVB. 
 
Artikel 3 – Commissies met een rechtsprekende taak 

De tuchtrechtspraak krachtens artikel 2 van dit reglement is met uitsluiting van andere organen voorbehouden aan: 
a. de centrale tuchtcommissie doping; 
b. de centrale beroepscommissie doping. 
 
Artikel 4 – Centrale tuchtcommissie doping en centrale beroepscommissie doping 

1. De centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping hebben hun zetel in het bondsbureau en bestaan 
elk uit ten minste drie leden: 

 a. een algemeen voorzitter die de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met civiel effect bezit; 
 b. ten minste een lid die de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met civiel effect bezit; 
 c. ten minste een lid met een medische vooropleiding. 
2.  De leden van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping worden op voordracht van het 

bondsbestuur of ten minste vijf bondsafgevaardigden benoemd door de bondsvergadering. De algemeen voorzitter van de 
centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping worden in hoedanigheid benoemd.  

3.  De leden van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping worden benoemd voor de duur van 
drie jaren, met dien verstande dat voor zover mogelijk jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door de centrale 
tuchtcommissie doping respectievelijk centrale beroepscommissie doping op te maken rooster. Afgetreden leden kunnen terstond 
worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn ten hoogste twaalf jaren bedraagt.  

4.  De leden treden, behoudens het bepaalde in lid 5, in functie met ingang van de dag volgende op die van de bondsvergadering 
waarop zij zijn benoemd tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende bondsvergadering wordt gehouden. 

5.  In geval van een tussentijdse vacature zal het bondsbestuur schriftelijk een nieuw lid aan de leden van de bondsvergadering 
voordragen. Indien geen der stemgerechtigde leden bezwaar maakt binnen de door het bondsbestuur gestelde termijn, wordt het 
nieuwe lid aangesteld door het bondsbestuur en zal hij in de eerstvolgende bondsvergadering formeel worden benoemd. Het 
aldus benoemde lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.  

6.  De directie voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale 
beroepscommissie doping. De secretaris van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping dient 
te beschikken over een juridische vooropleiding. 

 
Artikel 5 – Algemeen voorzitter van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping 

De algemeen voorzitter van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping:  
a.  coördineert de werkzaamheden van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is;  
b.  adviseert het bondsbestuur onder meer over de samenstelling van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is;  
c.  bevordert waar mogelijk de uniformiteit van de uitspraken van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is. 
 
Artikel 6 – Samenstelling van de behandelende centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping 

1. De behandeling van zaken door de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping geschiedt door drie 
leden. 

2. Deze leden, van wie er een als voorzitter optreedt, worden aangemerkt als de centrale tuchtcommissie doping respectievelijk de 
centrale beroepscommissie doping. 

3. Het lid dat als voorzitter optreedt, dient de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met civiel effect te bezitten. 
 
Artikel 7 – Absolute onverenigbaarheden 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van de centrale tuchtcommissie 
doping en de centrale beroepscommissie doping eveneens niet verenigbaar is met: 
a. het lidmaatschap van de reglementscommissie. 
b. het lidmaatschap van de adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal. 
c. het lidmaatschap van een scheidsrechterscommissie of een werkcommissie daarvan. 
d. een bestuursfunctie bij een club. 
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e. een functie in het bestuur of als werknemer van een belangenorganisatie in het voetbal. 
f. een functie van werknemer bij de KNVB. 

2. Het is een lid van de centrale tuchtcommissie doping of van de centrale beroepscommissie doping niet toegestaan als 
scheidsrechter en/of waarnemer op te treden. 

3. a. De leden van de centrale tuchtcommissie doping kunnen geen lid zijn van de centrale beroepscommissie doping. 
 b.  De leden van de centrale beroepscommissie doping kunnen geen lid zijn van de centrale tuchtcommissie doping. 

 
Artikel 8 – Relatieve onverenigbaarheden 

1.  De leden van de centrale tuchtcommissie doping of de leden van de centrale beroepscommissie doping mogen niet aan de 
behandeling van een zaak deelnemen indien zij direct of indirect bij de zaak betrokken zijn, zulks ter beoordeling van de 
algemeen voorzitter van het betreffende tuchtrechtelijk orgaan:  
a. hetzij persoonlijk;  
b. hetzij door een van hun functies;  
c. hetzij als lid of speler van een betaaldvoetbalorganisatie, amateurvereniging of gezamenlijke jeugdopleiding of door het 

bestuur amateurvoetbal erkende stichting uitkomend in de Women’s BeNe League. 
2.  De leden van de centrale tuchtcommissie doping of de leden van de centrale beroepscommissie doping, die met de behandeling 

van een bepaalde zaak zijn belast, zijn verplicht af te zien van de behandeling, indien zij op persoonlijke gronden onvoldoende 
objectief tegenover die zaak staan. 

 
Artikel 9 – Publicatie 

Onherroepelijke uitspraken van de centrale tuchtcommissie doping dan wel de centrale beroepscommissie doping en opgelegde 
voorlopige schorsingen als bedoeld in artikel 26 van het Dopingreglement KNVB worden als volgt gepubliceerd: 
a.  via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium, dan wel op een andere door de ledenraad 

amateurvoetbal te bepalen wijze, indien de speler: 
- lid is van de KNVB en is toegelaten tot, dan wel ressorteert onder de sectie amateurvoetbal; 
- deelnemer is aan het recreatievoetbal zoals genoemd in artikel 27 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. 

b. via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium, indien de speler lid is van de KNVB en is 
toegelaten tot, dan wel ressorteert onder de sectie betaald voetbal.
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KNVB 

amateurvoetbal 

Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX ZEIST 

Postbus 515, 3700 AM ZEIST 

Telefoon 0343 49 92 11 

Fax 0343 49 91 99 

E-mail amateurvoetbal@knvb.nl 

Website: www.knvb.nl 
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