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 Tuchtreglement BeNe League   
 
 
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN, REIKWIJDTE VAN HET REGLEMENT 
 
1. Met uitzondering van overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en doping is dit 
Tuchtreglement van de BeNe League van toepassing. Wanneer wordt gesproken over de 
tuchtrechtspraak van de BeNe League, gaat het om geschillen die geen betrekking hebben op doping 
en, of seksuele intimidatie, maar om overtredingen van de statuten, van de reglementen en/of van 
besluiten van de BeNe League op het gebied van alle andere onderwerpen.  
 
2. Voor overtredingen aangaande seksuele intimidatie en doping zijn de reglementen van de 
IJshockey Nederland (verder: IJNL) en de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie (verder: KBIJF) 
van toepassing in relatie tot hun leden. 
 
3. Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen de deelnemers (clubs, spelers, 
teambegeleiders, bestuurders) aan de BeNe League. 
 
4. Verbod op niet-leden 

a. Het is deelnemers aan de BeNe League verboden om personen, die geen lid zijn van IJNL of 
de KBIJF, aan wedstrijden, trainingen of enige andere vorm van beoefening van de 
ijshockeysport te laten deelnemen in relatie tot de BeNe League, tenzij met toestemming 
van IJNL of KBIJF. 

b. Het is deelnemers aan de BeNe League verboden hun leiding, in welke vorm en onder welke 
naam dan ook, geheel of gedeeltelijk op te dragen aan of feitelijk te doen geschieden door 
niet-leden van IJNL of de KBIJF. 

c. Het is deelnemers aan de BeNe League verboden niet-leden van IJNL of de KBIJF als 
oefenmeesters, verzorgers, leiders, begeleiders of officials van hun leden aan te stellen of 
feitelijk als zodanig te laten optreden of werkzaam te laten zijn.  
 

5. Ingevolge dit reglement kunnen straffen en maatregelen worden opgelegd, ook indien terzake van 
dezelfde gedraging vanwege het Openbaar Ministerie in een van beide landen een strafvervolging is 
of zal worden aangevangen of reeds enige straf is opgelegd of anderszins enige straf- of 
tuchtmaatregel is genomen, daaronder begrepen een bestraffing of andere maatregel door of 
vanwege een vereniging of stichting of een scheidsrechter, alsmede maatregelen van enig 
bondsorgaan. 
 
ARTIKEL 2: STRAFBARE HANDELINGEN 
 
1. Strafbaar krachtens dit reglement zijn: 

a. Overtredingen van de statuten en de reglementen van de BeNe League, daaronder begrepen 
dit reglement. Uitgesloten van het toepassingsbereik van dit reglement zijn overtredingen 
op het gebied van doping en, of seksuele intimidatie. 

b. Overtredingen van besluiten van het bestuur van de BeNe League, commissies of andere 
organen, welke met de uitwerking of de uitvoering van de statuten of reglementen belast 
zijn; 



 

Tuchtreglement BeNe League - Versie sept 2018   pagina 2 

c. Onder overtreding wordt mede verstaan het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate 
nakomen van verplichtingen. 
 

2. Strafbaar krachtens dit reglement zijn voorts: 
a. Handelingen, welke naar Nederlands of Belgisch recht strafbaar zijn, gepleegd op een terrein 

of in een lokaal van IJNL of de KBIJF, respectievelijk van een lid en/of tijdens of in verband 
met activiteiten van de BeNe League of van een lid van de BeNe League; 

b. Handelingen in strijd met de spelregels welke van toepassing zijn op de wedstrijden die 
onder auspiciën van de BeNe League worden georganiseerd; 

c. Handelingen in strijd met wezenlijke belangen van de ijshockeysport, van IJNL of de KBIJF of 
de BeNe League;  

d. Onbehoorlijke behandeling in woord of daad van officials, scheidsrechters, spelers, of 
deelnemers zoals omschreven in artikel 1.4 van dit reglement; 

e. Wangedrag in, op of rond ijsbaanaccommodaties, vernieling en vervuiling van de 
ijsbaanaccommodaties. 
 

3. Verplichting deelnemers 
a. Elke deelnemer aan de BeNe League is verplicht tot het handhaven van de orde, zij is 

daarvoor verantwoordelijk zowel vóór, tijdens, als na de wedstrijd, evenals voor de 
persoonlijke veiligheid van de spelers en functionarissen.  

b. Elke deelnemer aan de BeNe League dient ervoor te zorgen dat aan de gestelde eisen ten 
aanzien van de inrichting van het speelveld, alsmede de accommodatie wordt voldaan. 

c. Het niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in het vorige leden, is strafbaar. 
 
4. Strafbaar krachtens dit reglement zijn verder het gelegenheid bieden of aansporen tot het 
vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het plegen van een strafbare handeling. 
 
ARTIKEL 3: STRAFBAARHEID 
 
1. Deelnemers aan de BeNe League kunnen worden gestraft voor strafbare handelingen van hun 
leden respectievelijk aangeslotenen. 
 
2. Onverlet het voorgaande artikel kunnen ook alle andere leden, zoals genoemd in de statuten 
waaronder ook verenigingsleden, persoonlijke leden, e.a. worden gestraft voor strafbare 
handelingen. 
 
3. Deelnemers aan de BeNe League, welke toeschouwers toelaten, kunnen worden gestraft voor 
nalatigheid in het treffen van voldoende maatregelen ter voorkoming van handelingen als bedoeld in 
artikel 2.2 door toeschouwers gepleegd. 
 
4. Bestuursleden en andere functionarissen die betrokken zijn bij een deelnemer aan de BeNe 
League, respectievelijk haar leden of aangeslotenen kunnen bij nalatigheid in het treffen van 
voldoende maatregelen worden gestraft voor strafbare handelingen van die deelnemer en/of haar 
leden c.q. aangeslotenen. 
 
5. Oefenmeesters, verzorgers, leiders of begeleiders van personen kunnen mede verantwoordelijk 
worden gesteld voor strafbare handelingen van personen met- of ten behoeve van wie zij als 
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zodanig werkzaam zijn. 
 
6. Tot strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist. 
 
ARTIKEL 4: HET ORGAAN VAN BESLUIT (EERSTE AANLEG) 
 
1. De BeNe League kent een orgaan van besluit  

a. het orgaan van besluit heeft tot taak - en is daartoe bevoegd - om daar waar de statuten en 
reglementen van de BeNe League voorzien inzake tuchtrechtelijk onderzoek en 
tuchtrechtelijke afdoening van standaardstraffen vervolging namens het de BeNe League uit 
te oefenen.  

b. Het orgaan van besluit is bevoegd, in het belang van de uitoefening van diens taak, de 
contactgegevens van gedaagde op te vragen bij het bureau van bond of federatie of 
betreffende club. 

c. De uitspraken van het orgaan van besluit kunnen niet ten gevolge hebben dat beslissingen 
van de scheidsrechters tijdens ijshockeywedstrijden worden veranderd of ongedaan 
gemaakt. Slechts indien er sprake is van een scheidsrechterlijke dwaling komt deze 
bevoegdheid de Referee in Chief toe. 

d. Alle niet standaard afdoeningen worden door het orgaan van besluit voorgelegd aan de 
betrokkene. Deze krijgt de mogelijkheid om zich schriftelijk, dan wel mondeling te verweren 
bij het orgaan van besluit waarna het orgaan van besluit zijn uiteindelijke straf bepaalt. 

e. Zodra de uitspraak bekend is, wordt deze aan betrokken partijen en het bureau van de BeNe 
League medegedeeld en vervolgens gepubliceerd via het daartoe bestemde medium. Het 
bestuur van de BeNe League beslist welke dat is.  

f. Tegen einduitspraken van het orgaan van besluit, staat hoger beroep open. De voorzitter van 
de commissie van beroep is des verzocht bevoegd de door het orgaan van besluit opgelegde 
straf of maatregel op te schorten in afwachting van de uitkomst van dit hoger beroep. 
 

2. Leden van het orgaan van besluit worden door het stichtingsbestuur benoemd voor de duur van 
drie jaar. Leden van het orgaan van besluit zijn na ommekomst van die termijn terstond 
herbenoembaar. Het bestuur stelt het aantal leden van het orgaan van besluit vast.  
 

3. Voor benoeming van het orgaan van besluit komen niet in aanmerking: 
a. Leden van de commissie van beroep;  
b. en bestuursleden van de BeNe League, IJNL of de KBIJF;  

 
4. Zolang niet is voorzien in de benoeming van een het orgaan van besluit oefent het bestuur van 

de BeNe League de in lid 1 bedoelde taken uit. Het bestuur is bevoegd terzake van deze taken 
tijdelijk een volmacht te verlenen aan een andere persoon dan het orgaan van besluit, 
bijvoorbeeld in het in lid 5. bedoelde geval waarin het orgaan van besluit niet vrij staat op te 
treden.  
 

5. Het orgaan van besluit dient zijn of haar werkzaamheden uit te voeren zonder aanzien van 
personen en met eerlijkheid en onzijdigheid. Het staat een lid van het orgaan van besluit niet vrij 
om als lid van het orgaan van besluit op te treden in zaken waarmee hij of zij betrokkenheid 
heeft. 
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6. Het stichtingsbestuur BeNe League is bevoegd beleidsregels vast te stellen die het orgaan van 
besluit bij de uitoefening van zijn of haar taak in acht heeft te nemen. 

 
 
 
 
ARTIKEL 5: TUCHTMAATREGELEN 
 
1. Als tuchtmaatregel kunnen (cumulatief) worden opgelegd: 

a. Waarschuwing; 
b. Berisping; 
c. Geldboete van ten hoogste EUR 2.500 voor een gewoon lid en een geldboete van ten 

hoogste EUR 500 voor een natuurlijk persoon. 
d. Schorsing voor een daarbij te bepalen periode; 
e. Royement als lid van de bond of federatie en BeNe League; 
f. Oplegging van strafpunten respectievelijk ontneming van winstpunten in een competitie 

respectievelijk verlies van de wedstrijd met 0-5; 
g. Verbod om aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen, dan wel gedurende bepaalde 

tijd of voor het leven aan wedstrijden deel te nemen; 
h. De verplichting tot het betalen van een schadevergoeding; 
i. Het spelen van één of meer wedstrijden zonder publiek; 
j. Het wijzigen van een 'thuiswedstrijd' in een 'uitwedstrijd'; 
k. Het uitspelen van een wedstrijd op de baan van de tegenstander;  
l. Het voorschrijven van te nemen maatregelen; 
m. Beëindiging van functies en bevoegdheden; 
n. Verbod voor personen om gedurende een bepaald aantal wedstrijden, voor een bepaalde 

tijd, dan wel voor het leven, functies, bevoegdheden of werkzaamheden te vervullen 
respectievelijk te verrichten, hetzij binnen de BeNe League, IJNL of KBIJF, hetzij bij haar 
deelnemers. 

o. Met een verbod voor personen om tijdens de competitie gedurende minimaal drie maanden 
niet aan een wedstrijd te mogen deelnemen, zal worden gestraft degene die de 
scheidsrechter en/of linesmen bedreigt met geweld tegen hem en/of derden. 

p. Met een verbod voor personen om gedurende minimaal twaalf maanden niet aan een 
wedstrijd te mogen deelnemen, zal gestraft worden degene die een scheidsrechter en/of 
linesmen fysiek of psychisch letsel of pijn toebrengt. 
 

2. Speelverbod 
Het opleggen van een speelverbod geldt voor alle gebonden wedstrijden; (Definitie gebonden 
wedstrijden:  Vastgestelde competitie- en bekerwedstrijden alsmede aangemelde vriendschappelijke 
danwel oefenwedstrijden) 

a. Indien voor een bepaalde duur of voor een bepaald aantal wedstrijden een speelverbod is 
opgelegd, is het de betrokkene ook verboden tijdens dat speelverbod in enigerlei functie aan 
die wedstrijden deel te nemen, tenzij de het orgaan van besluit anders bepaalt. 

b. Een opgelegd speelverbod heeft betrekking op wedstrijden te spelen door het team waarvan 
de betrokkene deel uitmaakte toen hij werd bestraft. Voor de duur van het speelverbod is 
het de betrokkene evenmin toegestaan in gebonden wedstrijden van andere teams te 
spelen, tenzij het orgaan van besluit anders bepaalt. 
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c. Wanneer wedstrijden waarop het speelverbod betrekking heeft reglementair verloren 
worden verklaard, worden deze wedstrijden voor de tenuitvoerlegging van het speelverbod 
geacht te zijn gespeeld. 

 
 
 
 
 
 
3. Terzake van één strafbare handeling kunnen meer tuchtmaatregelen worden opgelegd. 
 
4. Reikwijdte maatregelen 

a. Tuchtmaatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Daarbij 
geldt een proeftijd van 24 maanden, tenzij de het orgaan van besluit anders bepaalt. De 
voorwaarden kunnen inhouden het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen als ook 
het treffen van maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

b. Een van de voorwaarden gedurende de proeftijd is steeds - ook dan wanneer de 
tuchtrechtelijke uitspraak dat niet uitdrukkelijk vermeldt - dat de betrokkene zich dient te 
onthouden van nieuwe strafbare feiten in de zin van het Tuchtreglement. 

c. Handelingen in strijd met een bepaalde voorwaarde, gepleegd tijdens de proeftijd, zijn 
strafbare handelingen, waarop het gestelde onder artikel 2 van toepassing is. 

d. De beslissing dat een voorwaardelijk opgelegde tuchtmaatregel alsnog onvoorwaardelijk zal 
zijn, berust uitsluitend op de grond van het latere plegen van een strafbare handeling, 
daaronder begrepen handelingen in strijd met de voorwaarde(n) gedurende de proeftijd. 
 

5. Schorsing 
a. Gedurende een schorsing is het de geschorste verboden de rechten en bevoegdheden uit 

het lidmaatschap van de bond, alsmede indien het een natuurlijk persoon betreft de rechten 
en bevoegdheden uit het lidmaatschap van een vereniging respectievelijk het aangesloten 
zijn bij een stichting, waartoe die persoon behoort, uit te oefenen behoudens de rechten 
welke dit reglement verschaft. 

b. De verplichtingen uit het lidmaatschap respectievelijk het aangesloten zijn als bedoeld onder 
a. blijven gedurende de schorsing onverkort voortduren, tenzij bij de uitspraak anders is 
bepaald. 
 

6.   
a. Onverminderd hetgeen in het officiële spelregelboek is bepaald, is  het orgaan van besluit 

bevoegd in ernstige gevallen en indien het belang van de BeNe League, IJNL of de KBIJF dit 
zeer wenselijk maakt, een lid te verbieden, om in afwachting van de behandeling van de 
zaak door de het orgaan van besluit, bepaalde rechten en bevoegdheden uit te oefenen 
en/of een functie te bekleden.  

b. Overeenkomstig nadere regelen, volgens artikel 7 vast te stellen als bijlage bij dit 
Tuchtreglement, is  het orgaan van besluit maatregelen te treffen, waaronder in bijzondere 
gevallen de maatregel, dat de speler, in afwachting van de behandeling door en de uitspraak 
van  het orgaan van besluit, speelgerechtigd is. 
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7.  Door het bestuur van de BeNe League kunnen overtredingen worden aangewezen waarop door 
het orgaan van besluit een gestandaardiseerde tuchtmaatregel wordt opgelegd. Verwezen wordt 
naar de bijlage: Tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening. 

 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 6: DE COMMISSIE VAN BEROEP (TWEEDE AANLEG) 
 
1.  

a. In geval het orgaan van besluit de aanklacht geheel of gedeeltelijk ongegrond verklaart, kan 
het bestuur van de BeNe League van deze uitspraak, in hoger beroep komen. De 
aangeklaagde kan - indien het orgaan van besluit de aanklacht geheel dan wel gedeeltelijk 
gegrond heeft geoordeeld - van deze uitspraak in hoger beroep komen bij de commissie van 
beroep indien en voor zover door het orgaan van besluit een van de navolgende sancties is 
bepaald c.q. opgelegd: 

I. een speelverbod van minstens vier wedstrijden; 
II. een geldboete van minimaal EUR 500; 

III. schorsing voor de periode van minimaal drie maanden; 
IV. royement als lid; 
V. oplegging van strafpunten, respectievelijk ontneming van winstpunten in een 

competitie respectievelijk verlies van de wedstrijd met 0-5; 
VI. gedurende een bepaalde tijd aan wedstrijden deel te nemen; 

VII. speelverbod met automatische degradatie; 
VIII. verplichting tot het betalen van een schadevergoeding van minimaal EUR 500; 

IX. het (uit)spelen van één of meer wedstrijden zonder publiek; 
X. het wijzigen van een 'thuiswedstrijd' in een 'uitwedstrijd'; 

XI. het uitspelen van een thuiswedstrijd op de baan van de tegenstander; 
XII. het voorschrijven van te nemen maatregelen welke een bedrag van EUR 500 

overschrijden; 
XIII. beëindiging van functies en bevoegdheden; 
XIV. verbod om ooit nog of gedurende een bepaalde tijd functies, bevoegdheden of 

werkzaamheden te vervullen, respectievelijk te verrichten, hetzij binnen de bond of 
bij haar leden. 

b. Het hoger beroep wordt door of namens de aangeklaagde respectievelijk het bestuur van de 
BeNe League ingesteld door een schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de commissie 
van beroep, welke hiervoor voortdurend domicilie heeft op het adres van het bureau van de 
BeNe League. Deze mededeling moet door de voorzitter zijn ontvangen binnen veertien 
dagen nadat de aangeklaagde redelijkerwijs van de uitspraak kennis heeft kunnen nemen. 

c. Bij deze mededeling kunnen bezwaren tegen de uitspraak van het orgaan van besluit 
worden aangevoerd. Nadien kunnen, gedurende 14 dagen nadat de gronden van de 
uitspraak van het orgaan van besluit redelijkerwijs bekend kunnen worden geacht, (nadere) 
bezwaren tegen de uitspraak van het orgaan van besluit worden aangevoerd. 
 

2. De commissie van beroep is samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 6 leden, te weten: 
a. een voorzitter; 



 

Tuchtreglement BeNe League - Versie sept 2018   pagina 7 

b. een secretaris; 
c. één of meer plaatsvervangende voorzitters; 
d. één of meer plaatsvervangende leden. 

 
3.  

a. De leden van de commissie van beroep worden door het Bestuur van de BeNe League 
benoemd voor de duur van één jaar. Zij zijn na ommekomst van dat jaar herkiesbaar.  

b. Het bestuur van de BeNe League beslist over de benoeming van de leden van commissie van 
beroep. 
 

4.  
a. De in lid 2 bedoelde personen kunnen niet zijn: 

I. Het orgaan van besluit bij de BeNe League; 
II. Lid van het bonds-, federatie- of BeNe Leaguebestuur; 

III. Lid van de in artikel 37 van het huishoudelijk reglement van IJshockey Nederland 
genoemde vaste commissies; 

IV. Bonds- of Federatiescheidsrechter; 
V. Raadsman van één der partijen in een voor de commissie gebrachte zaak. 

a. Zij mogen niet werkzaam zijn in bezoldigde of onbezoldigde functies bij één der partijen in 
een voor de commissie gebrachte zaak.  

b. Zij dienen hun werkzaamheden uit te voeren zonder aanzien van personen en met 
eerlijkheid en onzijdigheid. 

c. Ten minste één van hen dient jurist te zijn. 
 
5. Door het instellen van hoger beroep wordt de tenuitvoerlegging van een bepaalde straf niet 
opgeschort. 
 
6.  

a. De behandeling van het hoger beroep geschiedt door de commissie van beroep. 
b. De kosten van het onderzoek komen ten laste van degene aan wie een straf of maatregel is 

opgelegd en ten laste van de BeNe League indien geen straf is opgelegd, behoudens verhaal 
op derden, alles indien bij de uitspraak niet anders is bepaald. 

c. De kosten van onderzoek worden door het bestuur van de BeNe League op een vastrecht 
bepaald. 

d. De behandeling van het hoger beroep kan eerst plaatsvinden na betaling van het onder c 
genoemde vastrecht. 

e. Het in of krachtens dit reglement bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing. 

f. De commissie is bevoegd andere en/of zwaardere tuchtmaatregelen op te leggen en is 
overigens vrij in haar beoordeling. 

g. Indien een beslissing van de commissie van beroep tot gevolg heeft dat een gedane 
uitspraak geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of gewijzigd, kan daaraan door de 
aangeklaagde noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl 
evenmin aanspraak kan worden gemaakt op het overspelen van één of meer wedstrijden. 

 
ARTIKEL 7: PROCEDURE EN WERKWIJZE COMMISSIE VAN BEROEP 
 



 

Tuchtreglement BeNe League - Versie sept 2018   pagina 8 

1. De aangifte, het aanhangig maken van hoger beroep in tuchtzaken en de werkwijze van de 
commissie van beroep worden zo nodig geregeld bij een door de het orgaan van besluit vast te 
stellen bijlage bij dit Tuchtreglement. Verwezen wordt naar de bijlage I van dit Tuchtreglement. 

 
 
 
 
ARTIKEL 8: ONDERZOEKSPROCEDURE 
 
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing indien een getuige - de persoon die overweegt een 

aanklacht in te dienen daaronder begrepen - laat weten zich bedreigd te voelen, en om die 
reden niet bereid is een verklaring als getuige te willen afleggen dan wel een aanklacht terzake 
van een strafbare handeling in te dienen. 
 

2. De hier bedoelde getuige kan zich tot het bestuur van de BeNe League wenden, met het verzoek 
een onderzoekscommissaris aan te wijzen, die tot taak heeft: 

I. de getuige te horen en ook overigens onderzoek te doen naar het door de getuige 
gemelde voorval; 

II. ter zake een aanklacht in te dienen bij het orgaan van besluit, dan wel commissie van 
beroep, indien dat naar zijn oordeel opportuun is; 

III. ter zake van die aanklacht als getuige op te treden bij het onderzoek daarvan door het 
orgaan van besluit of commissie van beroep. 
 

3. De onderzoekscommissaris vergewist zich bij zijn onderzoek van: 
I. de identiteit van de getuige; 

II. van diens redenen om niet in de openbaarheid een verklaring te willen afleggen of een 
aanklacht in te dienen, en 

III. van de betrouwbaarheid van de door de getuige afgelegde verklaringen. 
 

4. De onderzoekscommissaris dient aanwezig te zijn op de zitting van het orgaan van besluit of 
commissie van beroep waarop de aanklacht wordt onderzocht. De onderzoekscommissaris zal in 
de eerste plaats in beslotenheid door het orgaan van besluit of commissie van beroep worden 
gehoord. Op die zitting zal het orgaan van besluit of commissie van beroep zich vergewissen van 
de hiervoor in lid 3 bedoelde vragen. 
 

5. Vervolgens zal de openbare behandeling van de aanklacht ter hand worden genomen, alwaar de 
beklaagde en/of zijn raadsman bevoegd zijn de onderzoekscommissaris te ondervragen. Het 
orgaan van besluit of voorzitter van de commissie van beroep is bevoegd de beantwoording van 
vragen die tot bekendwording van de identiteit van de getuige kunnen leiden te beletten. 
 

6. Tegen einduitspraken van de commissie van beroep, die geheel of gedeeltelijk berusten op 
toepassing van de in dit artikel bedoelde onderzoeksprocedure staat binnen de BeNe League 
geen hoger rechtsmiddel meer open.  

 
 
ARTIKEL 9: UITSPRAAK 
 
1.  
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a. Na afloop van een mondelinge behandeling wordt hetzij ter stond uitspraak gedaan, hetzij 
door mondeling medegedeeld wanneer zij zal worden gedaan. 

b. De uitspraak kan schriftelijk dan wel mondeling geschieden.  
c. De uitspraak vindt niet later plaats dan op de zevende dag na sluiting van het onderzoek 

doch te allen tijde vóór aanvang van de eerstvolgende speelronde waar de aangeklaagde 
speler aan deel kan nemen. 

d. Zodra de uitspraak bekend is, wordt deze aan betrokken partijen en het bureau van de BeNe 
League medegedeeld en vervolgens gepubliceerd via het daartoe bestemde medium. Het 
bestuur van de BeNe League beslist welke dat is. 
 

2.  
a. Oordeelt het orgaan van besluit of commissie van beroep de aanklacht ongegrond, dan 

spreekt zij de aangeklaagde vrij. 
b. Oordeelt het orgaan van besluit of commissie van beroep de aanklacht gegrond, dan bepaalt 

zij welke tuchtmaatregel(en) terzake aan de aangeklaagde zullen worden opgelegd. 
c. In geval het orgaan van besluit of de commissie de aanklacht feitelijk gegrond oordeelt, doch 

tevens van oordeel is dat de aangeklaagde geen enkel verwijt treft, kan zij hem schuldig 
verklaren zonder oplegging van enige maatregel. 

d. De schriftelijke uitspraak bevat een korte aanduiding van de gronden waarop deze berust.  
e. Bij de uitspraak door het orgaan van besluit wordt mededeling gedaan van de 

rechtsmiddelen die tegen de uitspraak openstaan, alsmede van de termijn waarbinnen die 
dienen te worden aangewend. 

 
3.  

a. Van de uitspraak wordt schriftelijk mededeling aan het bureau van de BeNe League gedaan.  
b. De kosten van het onderzoek komen ten laste van degene aan wie een straf of maatregel is 

opgelegd en ten laste van de BeNe League indien geen straf is opgelegd, behoudens verhaal 
op derden, alles indien bij de uitspraak niet anders is bepaald. De kosten van onderzoek 
worden door het bestuur van de BeNe League op een vastrecht bepaald. 

c. Tuchtmaatregelen treden in werking van het ogenblik dat de aangeklaagde redelijkerwijs 
van de uitspraak kennis heeft kunnen nemen. Hiervoor zullen de contactgegevens van de 
betreffende persoon bij het bureau van bond of federatie worden opgevraagd. 

 
ARTIKEL 10: HERZIENING 
 
1. Een persoon, vereniging of stichting aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd waartegen geen 

hoger beroep meer openstaat, kan gehele of gedeeltelijke herziening daarvan verzoeken op 
grond van feiten of omstandigheden, welke bij de behandeling niet ter kennis van de het orgaan 
van besluit respectievelijk van de commissie van beroep waren gekomen. 
 

2. Het verzoek om herziening moet schriftelijk worden gedaan bij diegene wie de tuchtmaatregel 
heeft opgelegd en dient een nauwkeurige opgave te bevatten van de feiten en omstandigheden, 
alsmede de bewijsstukken, waarop het verzoek is gegrond. 
 

3. De ontvanger van het hiervoor omschreven herzieningsverzoek gaat vooreerst na of de 
schriftelijke aanvraag en de daarbij overlegde bewijsstukken en bekend geworden feiten 
voldoende grond zijn voor een hernieuwde behandeling. 
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4. Hij deelt zo spoedig mogelijk zijn bevindingen mede aan de verzoeker, alsmede aan de 
commissie. 
 

5. Indien het orgaan van besluit of de voorzitter van de Commissie van Beroep van oordeel is, dat 
er voldoende grond aanwezig is voor een hernieuwde behandeling, dan vindt deze zoveel 
mogelijk plaats overeenkomstig het bij of krachtens het Tuchtreglement bepaalde, met dien 
verstande dat de zaak geacht moet worden te zijn aangevangen door het verzoek 
overeenkomstig dit regelement. 

 
ARTIKEL 11: TENUITVOERLEGGING 
 
1. De in artikel 1.5 genoemde personen, verenigingen en stichtingen en andere rechtspersonen zijn, 
ieder binnen de kring van hun bevoegdheden, verplicht er voor zorg te dragen respectievelijk er op 
toe te zien dat opgelegde tuchtmaatregelen worden uitgevoerd en nageleefd. 
 
2. Het niet nakomen van de in artikel 12.1 bedoelde verplichting is een strafbare handeling als 
bedoeld in artikel 2.1.a. 
 
ARTIKEL 12: ALGEMEEN 
 
Beslissingen omtrent tuchtmaatregelen krachtens dit reglement opgelegd kunnen geen rechten op 
schadeloosstelling doen ontstaan, uit welke grond dan ook. 
 
ARTIKEL 13: MATCHFIXING EN BETTING 
 
1. Iedere sporter, begeleider, official en andere kaderleden van de binnen de BeNe League 
verplichten zich te onthouden van: 
 

a. Het wedden op het resultaat, de voortgang en /of het verloop van enige wedstrijd of (jeugd) 
competitie waaraan de sporter, begeleider, official en andere kaderleden deelnemen, of 
hebben deelgenomen in dat seizoen dan wel waaraan hij direct dan wel indirect enige mate 
van invloed heeft of kan hebben; 

b. Het wedden op enige aangelegenheden, doch niet uitsluitend, zoals daar zijn het wedden 
op: 

I. disciplinaire sancties; 
II. overschrijving van spelers; 

III. de selectie van het team, of de sporter; 
c. betreffende of gerelateerd aan een team, en, of sporter die deelneemt aan een wedstrijd of 

competitie waarin hij deelneemt of heeft deelgenomen, gedurende het betreffende seizoen. 
d. andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van 

wedstrijden, waaronder doch niet uitsluitend het direct dan wel indirect opdragen, toestaan 
en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de hiervoor genoemde weddenschap aan te 
gaan.  

e. Het verspreiden van vertrouwelijke informatie aan elk persoon (zonder of met beloning) 
waar men redelijkerwijs van zou kunnen weten dat deze informatie gebruikt zou kunnen 
worden voor gokken. 

 
2. Meldplicht 
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Allen die zijn onderworpen aan dit tuchtreglement, hebben een meldplicht om strafbaar handelen te 
melden bij het bestuur van de BeNe League. 
 
3. Vertrouwelijke informatie 
Een verbod op het gebruiken van vertrouwelijke informatie voor strafbare doeleinden. (o.a. 
gokdoeleinden). 
 
4. Overtreding 
De het orgaan van besluit zal bij overtreding van het gokverbod en meldplicht een sanctie opleggen  
aan de overtreders in de vorm van een berisping en/of boete en/of schorsing en/of royement. 
Welke type sanctie en de hoogte ervan is aan het orgaan van besluit of de commissie van beroep te 
bepalen.   
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TUCHTREGELING GESTANDAARDISEERDE AFDOENING 
 
Op basis van artikel 4 lid 7 van het Tuchtreglement kunnen door het bestuur van de BeNe League 
overtredingen worden aangewezen waarop door het orgaan van besluit een gestandaardiseerde 
tuchtmaatregel wordt opgelegd. Verwezen wordt naar de bijlage: Tuchtregeling gestandaardiseerde 
afdoening. 
 
Artikel 1 
a. Uitgesloten van het toepassingsbereik van deze bijlage zijn tuchtzaken op het gebied van doping 

en, of seksuele intimidatie.  
b. Met betrekking tot overtredingen aangaande seksuele intimidatie zijn de reglementen van de 

IJNL en de KBIJF van toepassing in relatie tot hun leden. 
c. Met betrekking tot overtredingen aangaande doping zijn de reglementen van de IIHF van 

toepassing, aangezien de wedstrijden van de BeNe League door de IIHF worden erkend als 
internationale wedstrijden. Als zijnde de controling authority kan de IIHF ofwel zelf een 
onderzoek gelasten, danwel één van de aangesloten Dopingautoriteiten bevoegd verklaren.  

 
Artikel 2 
Deze regeling is van toepassing op 
a. alle Game Misconduct Penalties en Match Penalties die tijdens door de BeNe League 

georganiseerde competitiewedstrijden en onder auspiciën van de genoemde organisatie 
gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, op basis van het spelregelboek van de International 
Ice Hockey Federation zijn opgelegd. 

b. alle overtredingen tegen (delen van) het BeNe League speelreglement. 
 
Artikel 3 

a) Indien een speler of teamofficial tijdens het seizoen een Game Misconduct Penalty krijgt, 
dan krijgt deze persoon elke keer 2 strafpunten. Deze strafpunten worden automatisch bij 
elkaar opgeteld. 

b) Indien het totaal van strafpunten 5 of meer is, dan krijgt de spelers/official automatisch een 
schorsing voor de eerstvolgende gebonden wedstrijd. (Definitie gebonden wedstrijd: Zie 
artikel 5 lid 2 van Tuchtmaatregelen) Na afloop van de schorsing wordt per geschorste 
wedstrijd 5 punten van het totaal aan strafpunten afgetrokken.1 

c) Indien een speler/official gedurende het lopende seizoen 2 of meer schorsingen heeft gehad 
kan het orgaan van besluit beslissen dat de strafmaat bij volgende Game Misconduct 
Penalties wordt verzwaard. Hierbij zal ook de strafgeschiedenis van voorgaande seizoenen 
worden meegewogen. 

 
Artikel 4 
Indien een speler/teamofficial een Match Penalty krijgt, dan krijgt deze speler/official 10 strafpunten 

en volgt automatisch de standaard schorsing voor 2 gebonden wedstrijden. 

                                                           

1 Voorbeeld: Een speler krijgt op enig moment een derde GMP. Zijn totaal is dan 6 punten en er volgt een schorsing. Na het uitzitten van de 

schorsing staat er nog 1 punt in de “rekening courant”. Indien deze speler nogmaals twee keer een GMP krijgt, dan is het totaal weer 5 
punten, waarna er weer een wedstrijd schorsing volgt. 
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Artikel 5 
In de periode tot het moment dat een speler of teamofficial een op basis van de artikelen 3, 4 en 7 
opgelegde schorsing volledig heeft uitgezeten, is deze speler of teamofficial ook niet gerechtigd in 
welke hoedanigheid dan ook aan een gebonden wedstrijd deel te nemen. 
 
Artikel 6 
De clubs en de betreffende speler of teamofficial zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en 
het uitvoeren van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5. 
 
Artikel 7 
Indien een krachtens de artikelen 3, 4, 5 en 6 geschorste speler of teamofficial in welke 
hoedanigheid dan ook deelneemt aan een competitiewedstrijd: 

 verliest het team van de betreffende speler of teamofficial de betreffende wedstrijd met 0-5; 

 en is het team van de betreffende speler of teamofficial voor wedstrijden onder auspiciën 
van de BeNe League van rechtswege een boete verschuldigd van EUR 500 en in de overige 
competities een boete van EUR 50. 

 en telt de betreffende wedstrijd niet mee voor de betreffende schorsing; 

 en wordt de betreffende schorsing verlengd met één gebonden wedstrijd. 
 
Artikel 8 
a. Wanneer naar het oordeel van het bestuur van de BeNe League het belang van de BeNe League, 

de KBIJF of de IJshockey Nederland dat vordert, kan het bestuur van een van deze organisaties 
een in een competitie- of vriendschappelijke wedstrijd opgelegde Game Misconduct Penalty of 
Match Penalty tevens voorleggen aan de het orgaan van besluit. Hierbij zullen het 
scheidsrechtersrapport en/of andere gerapporteerde waarnemingen leidend zijn. 

b. Het bestuur van een van de genoemde organisaties zal het bestuur van de club van de 
betreffende speler of teamofficial, via het secretariaatsadres van de club, schriftelijk op de 
hoogte stellen van het voorleggen aan de het orgaan van besluit van een zaak op basis van een 
opgelegde Game Misconduct Penalty of Match Penalty. 

c. Het in de artikelen 1, 3, 4, 5, 6 en 7 bepaalde blijft onverkort van kracht. 
d. Op de in lid b bedoelde zaak zijn van toepassing het Tuchtreglement en de bijlage bij het 

Tuchtreglement en de het orgaan van besluit bepaalt of additionele tuchtmaatregelen dienen te 
worden opgelegd. 

e. Het bestuur van de BeNe League kan de taken, zoals in dit artikel genoemd, delegeren aan een 
of meerdere leden van het orgaan van besluit. 

 
Artikel 9 
a. Het in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 bepaalde is niet van toepassing op een Game Misconduct 

Penalty of Match Penalty die is opgelegd aan een speler of teamofficial van een 
vertegenwoordigend (nationaal of regionaal) team of die is opgelegd in een door de IIHF 
erkende internationale clubcompetitie. In deze gevallen zal de strafoplegging van de bevoegde 
autoriteiten worden overgenomen. Het in artikel 8 lid a, b en d bepaalde blijft onverkort van 
toepassing. 

b. Het bepaalde in artikel 3 houdt in dat voor een bepaalde speler of teamofficial de Game 
Misconduct Penalties opgelegd in verschillende divisies en liga’s en in verschillende teams, voor 
de uitvoering van het daar bepaalde, bij elkaar worden opgeteld. 
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c. Indien een Match Penalty wordt voorgelegd aan de het orgaan van besluit, is de speler of 
teamofficial na het uitzitten van de standaardschorsing van twee competitiewedstrijden, niet 
“automatisch” geschorst tot zijn of haar zaak door de het orgaan van besluit is behandeld. Het 
bestuur van de BeNe League heeft - wanneer het belang van de ijshockey dat vordert - de 
mogelijkheid om die speler of teamofficial als voorlopige maatregel op te leggen dat hij of zij niet 
speelgerechtigd is in zowel competitie- als vriendschappelijke wedstrijden tot zijn of haar zaak 
door de het orgaan van besluit is behandeld. De het orgaan van besluit heeft de mogelijkheid om 
een dergelijke voorlopige maatregel op te schorten. 

 
Artikel 10 
a. Schorsingen, welke zijn opgelopen voorafgaand aan het nieuwe seizoen, tellen onverminderd 

mee in het nieuwe seizoen.  
b. Strafpunten, welke zijn opgelopen voorafgaand aan het nieuwe seizoen en onvoldoende zijn 

voor een automatische schorsing, vervallen bij aanvang van het nieuwe seizoen.  
c. Het nieuwe seizoen start op 1 juli. 
d. Voor het strafpuntensysteem wordt de geldende systematiek van de BeNe League gehanteerd. 
e. Leden a en b zijn van toepassing op alle gebonden wedstrijden met uitzondering van 

interlandwedstrijden voor vertegenwoordigende teams van een land. 
f. Een schorsing kan niet worden uitgezeten tijdens een gebonden wedstrijd die gedurende het 

lopende seizoen is aangemeld nà het moment van de feitelijke aanleiding van de schorsing, met 
dien verstande dat play-off wedstrijden ook onder het speelverbod vallen. 

 
 
Artikel 11 
a. Het is alle deelnemers aan de BeNe League verplicht om vriendschappelijke wedstrijden 

gedurende het lopende seizoen te melden bij de League Manager van de BeNe League. 
b. Voor deelnemers die het voorgaande seizoen actief waren in de BeNe League en in de 

tussenliggende periode naar het opvolgende seizoen vriendschappelijke wedstrijden spelen, 
geldt dezelfde verplichting als in lid a. 

c. Het niet aanmelden van een vriendschappelijke wedstrijd komt per overtreding te staan op een 
geldboete van 250 euro. 
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BIJLAGE I: PROCEDURE TUCHTRECHT 
 
 
1. Uitgesloten van het toepassingsbereik van deze bijlage zijn (de aangifte en het aanhangig maken 

van) tuchtzaken op het gebied van doping en, of seksuele intimidatie.  
2. Met betrekking tot overtredingen aangaande seksuele intimidatie zijn de reglementen van IJNL 

of de KBIJF van toepassing in relatie tot hun leden. 
3. Met betrekking tot overtredingen aangaande doping zijn de reglementen van de IIHF van 

toepassing, aangezien de wedstrijden van de BeNe League door de IIHF worden erkend als 
internationale wedstrijden. Als zijnde de controling authority kan de IIHF ofwel zelf een 
onderzoek gelasten, danwel één van de aangesloten Dopingautoriteiten bevoegd verklaren.  

4. Het orgaan van besluit of commissie van beroep houdt zitting op de door het orgaan van besluit 
of de voorzitter van de commissie van beroep vast te stellen dagen en tijdstippen. 

5.  
a. Van strafbare handelingen als bedoeld in artikel 2.2.a., artikel 2.2.c., artikel 2.2.d. en artikel 

2.2e. van het Tuchtreglement kan door eenieder aangifte worden gedaan. Aangifte 
geschiedt schriftelijk aan het bureau van de BeNe League. 

b. Van strafbare handelingen als bedoeld in artikel 2.2b. van het geldt dat aangifte tegen een 
speler of teambegeleider (coaches en andere functionarissen daaronder begrepen), 
uitsluitend mogelijk is: 

I. indien deze wordt gedaan binnen een tijdspanne van 4 kalenderdagen na de dag 
waarop de gedraging(en) van de perso(o)n(en) waartegen de aangifte zich richt, zich 
hebben voorgedaan. Wordt de aangifte buiten dit tijdvak gedaan, dan zal de 
aangifte niet-ontvankelijk worden verklaard, zonder dat hiertegen een hogere 
voorziening openstaat; 

II. indien het orgaan van besluit met betrekking tot de gedraging(en) waartegen de 
aangifte zich richt niet reeds een oordeel heeft gegeven dan wel er niet reeds 
vanwege dezelfde gedraging tegen de perso(o)n(en) in kwestie een ontvankelijke 
aangifte is gedaan; 

c. Gerechtigd om mogelijke tuchtzaken aanhangig te maken, zijn: 
a. Bestuur BeNe League,  
b. League Manager,  
c. Referee-in-chief,  
d. de aan betreffende wedstrijd verbonden leden (verenigingen) bij betaling van een 

bedrag van EUR 200 ter zake van administratiekosten in geval van situatie iii. zoals in 
het vorige lid genoemd; 

d. De het orgaan van besluit neemt de voorgelegde zaken niet in behandeling indien niet 
voldoende aannemelijk is dat betrokkene redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de 
tegen hem of haar aanhangige tuchtzaak, hetzij doordat de betrokkene rechtstreeks of door 
tussenkomst van de club in kennis is gesteld van het besluit de betreffende zaak aan het 
orgaan van besluit voor te leggen, dan wel doordat aan de betrokkenen rechtsreeks of door 
tussenkomst van de club na de wedstrijd een wedstrijdsheet is uitgereikt waarop de terzake 
opgelegde wedstrijdstraf is aangetekend, hetzij doordat de terzake opgelegde wedstrijdstraf 
is gepubliceerd, hetzij doordat de betrokkene door verwijdering uit de wedstrijd of 
anderszins - waaronder de aard van de verweten gedragingen - heeft moeten begrijpen dat 
een tuchtzaak aanhangig is gemaakt. 
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e. Indien de het orgaan van besluit een aangifte ontvangt van een strafbare handeling, die niet 
een der spelers of officials betrokken bij de wedstrijd betreft, en de betrokkene niet door of 
vanwege het stichtingsbestuur rechtstreeks of door tussenkomst van de club in kennis is 
gesteld van de aangifte, zal het orgaan van besluit de aangeklaagde(n) schriftelijk of 
telefonisch van de aangifte in kennis stellen. 

f. De aangeklaagde heeft het recht een verweerschrift in te dienen tegen de uitspraak van het 
orgaan van besluit. Dit dient binnen twee dagen nadat de uitspraak heeft ontvangen, ter 
attentie van de het orgaan van besluit bij dit orgaan te worden ingediend. Op later 
ontvangen verweerschriften hoeft de commissie van beroep geen acht te slaan. 

g. Het orgaan zal dan op basis van het verweer de zaak herbeoordelen en opnieuw uitspraak 
doen. 

 
4.  

a. De aangeklaagde heeft het recht een beroepschrift in te dienen tegen de herbeoordeelde 
uitspraak van het orgaan van besluit. Dit dient binnen drie dagen te geschieden nadat de 
aangeklaagde daar van in kennis is gesteld. 

b. Het beroepschrift dien te worden ingediend bij het orgaan van besluit ter attentie van de 
commissie van beroep. Op later ontvangen verweerschriften hoeft de commissie van beroep 
geen acht te slaan. 

c. Het orgaan van besluit kan op grond van zwaarwegende redenen uitstel verlenen van de 
termijn sub 3.a. Het beroepschrift wordt pas dan in behandeling genomen zodra er 
administratiekosten zijn overgemaakt van 350 euro aan de BeNe League. Mocht de 
aangeklaagde in het geheel of gedeeltelijk in hoger beroep in het gelijk worden gesteld, dan 
wordt 300 euro teruggestort. 

 
5.  

a. De commissie van beroep verzamelt zo nodig nadere gegevens. 
b. De deelnemers aan de BeNe League zijn verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken en 

gegevens, waarover zij beschikken, ter stond te verschaffen. 
 
6. 

a. De commissie van beroep doet – al dan niet door tussenkomst van het bureau - de 
aangeklaagde berichten, hetzij rechtstreeks, hetzij via de vereniging c.q. stichting waarvan 
de aangeklaagde lid c.q. contribuant is, omtrent datum, tijd en plaats van de behandeling 
van de zaak. 

b. De aangeklaagde heeft het recht zich te laten bijstaan door een raadsman. 
c. De commissie van beroep kan met betrekking tot een gedane aangifte besluiten getuigen 

en/of deskundigen te doen oproepen, teneinde ter behandeling aanwezig te zijn. 
d. De aangeklaagde heeft het recht te worden gehoord. De aangeklaagde die van dit recht 

gebruik wil maken, dient dat schriftelijk, per telefax of per e-mail aan het bureau va de BeNe 
League, ter attentie van het orgaan van besluit, te laten weten, en wel binnen 24 uur nadat 
hem te verstaan is gegeven, dat zijn zaak aan het orgaan van besluit is voorgelegd. Aan later 
ontvangen berichten hoeft het orgaan van besluit geen gevolg te geven.  

e. Indien het orgaan van besluit zulks nodig oordeelt, roept de het orgaan van besluit, al dan 
niet door tussenkomst van het bondsbureau, de aangeklaagde en/of vertegenwoordigers 
van de betrokken leden en/of getuigen en/of deskundigen op om ter zitting aanwezig te zijn. 
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f. De in artikel 6.e genoemde personen zijn verplicht aan een oproep bedoeld in artikel 6.e 
gehoor te geven, en zijn verplicht aan het onderzoek door het orgaan van besluit 
medewerking te verlenen. 

 
7.  

a. In afwachting van de mondelinge behandeling kan de commissie van beroep een voorlopige 
maatregel bevelen. 

b. Ingevolge artikel 7.a kan een schorsing die uit hoofde van de spelregels het gevolg is van een 
opgelegde match penalty worden opgeheven tot het moment waarop de behandeling door 
de het orgaan van besluit een aanvang heeft kunnen nemen. Een verzoek hiertoe zal in 
beginsel alleen in behandeling worden genomen nadat het orgaan van besluit kennis heeft 
kunnen nemen van het scheidsrechtersrapport. 

c. Opschorting wordt in beginsel slechts overwogen wanneer de opgelegde straf een 
kennelijke misslag is, of wanneer reeds op het eerste gezicht duidelijk is, dat de opgelegde 
straf zal worden overtroffen door het aantal reeds gemiste of, in afwachting van de 
uitspraak van het orgaan van besluit nog te missen wedstrijden. Opschorting kan verder 
worden overwogen, met het oog op de deelname van de speler aan een wedstrijd van een 
vertegenwoordigend team. 

 
8.  
De aangeklaagde en diens raadsman hebben desgevraagd het recht de stukken in te zien alvorens de 
behandeling door het orgaan van besluit een aanvang neemt. 
 
9.  

a. De behandeling door de commissie van beroep is openbaar, tenzij om zwaarwegende 
redenen het orgaan van besluit of commissie besluit de behandeling met gesloten deuren te 
voeren. 

b. De aangeklaagde kan getuigen voortbrengen. 
c. Indien de commissie van beroep zich voldoende voorgelicht acht, kan de commissie van 

beroep bepalen dat nadere getuigen niet meer zullen worden gehoord. 
d. Getuigen zullen door de commissie van beroep zo nodig afzonderlijk worden gehoord. 
e. De voorzitter bepaalt de wijze van behandeling van de zaak. Aanwezigen dienen zich te 

houden aan deze aanwijzingen.  
 
10.  

a. De commissie van beroep kan de grondslag van de aanklacht wijzigen of aanvullen, tenzij de 
aangeklaagde naar het oordeel van de commissie van beroep daardoor aanmerkelijk in zijn 
verdediging zou worden geschaad.  

b. Indien de commissie van beroep zulks nodig oordeelt, zal de commissie van beroep de 
aangeklaagde doen berichten over de wijziging of aanvulling die conform sub 10.a is 
toegepast. 

 
11. 

a. Indien de commissie van beroep zich voldoende voorgelicht acht, sluit deze behandeling.  
b. De uitspraken van het orgaan van besluit en commissie van beroep worden gepubliceerd via 

het daartoe bestemde medium. Het bestuur van de BeNe League beslist welke dat is.  
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a) Na de behandeling bij de commissie van beroep staat binnen de BeNe League geen hoger 
rechtsmiddel meer open. 
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