
 

UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE 
 
 
Kamer : Tucht 
Leden van de kamer : 
(kamervoorzitter) : mr. H.L. Duijm 
(lid) : mr. D.J. Bender 
(lid) : mr. G. Eelsing 
Zaaknummer : T 2018004/2018-63-02 
 
In de zaak van: 
 
1. Betrokkene 
 
 Naam : Nederlandse Postduivenhouders Organisatie 
 Postadres : [postbusnummer en adres] 
 Verder ook te noemen : de NPO 
 Vertegenwoordigd door : [vertegenwoordiger bond], [functie vertegenwoordiger bond] 
 
2. Aangever 
 
 Naam : [naam aangever] 
 Wonende te : [adres en woonplaats aangever] 
 Verder ook te noemen : [aangever] 
 Lid van de sportbond : Nederlandse Postduivenhouders Organisatie 
 Registratienummer sportbond : [registratienummer aangever bij bond] 
 
3. Het verloop van de procedure 
 
3.1. De procesgang blijkt uit de volgende stukken: 

- het aangifteformulier van [aangever] met bijlagen, bij het ISR ingekomen op 13 maart 2018; 
- het verweerschrift van de NPO, bij het ISR ingekomen op 2 mei 2018. 

3.2. De tuchtcommissie heeft de zaak schriftelijk behandeld. 
 
4. Aangifte/grondslag van de tuchtzaak en verweer 
 
4.1. [aangever] heeft – samengevat – van de volgende overtreding aangifte gedaan: 

De benoeming van bestuursleden van de nieuwe secties en de benoeming van de afgevaardigden van de 
secties voor de Ledenraad NPO, op de vergadering van [datum vergadering], heeft plaatsgevonden in strijd 
met artikel 19 lid 8 van de statuten van de NPO. 

4.2. [aangever] heeft het ISR verzocht om de NPO te wijzen op het verzuim, de rechtsgevolgen daarvan, zijnde, 
volgens [aangever], ongeldige stemmingen en dus ongeldige benoemingen, alsmede op de ernst van het 
verzuim. 
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4.3. De NPO heeft de overtreding waarvan [aangever] aangifte heeft gedaan, betwist. Zij heeft zich op het 
standpunt gesteld zorgvuldig te hebben gehandeld. Voorts heeft de NPO gesteld dat deze zaak niet-
ontvankelijk moet worden verklaard. 

 
5. Beoordeling door de tuchtcommissie  
 

Bevoegdheid 
 
5.1. Alvorens de tuchtcommissie kan toekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak, dient beoordeeld 

te worden of de tuchtcommissie bevoegd is om van de onderhavige tuchtzaak kennis te nemen. De 
tuchtcommissie overweegt daartoe als volgt. 

5.2. In artikel 35 onder a lid 1 van de statuten van de NPO is bepaald dat geschillenbeslechting van het ISR van 
toepassing is op alle leden van de NPO. Mede gelet op het bepaalde in artikel 9 lid 1 van het Algemeen 
Tuchtreglement (waarin is bepaald dat alleen aangifte kan worden gedaan tegen een lid van een sportbond) 
kan de NPO als zodanig naar het oordeel van de tuchtcommissie niet als lid worden aangemerkt. Dit betekent 
dat de tuchtcommissie niet bevoegd is om van de onderhavige tuchtzaak kennis te nemen. 

5.3. Gelet op het voorgaande is de tuchtcommissie, op de voet van artikel 11 lid 3 van het Algemeen 
Tuchtreglement van het ISR, van oordeel dat de zaak zonder mondelinge behandeling kan worden afgedaan. 
Aldus zal worden beslist. 

 
De kostenveroordeling 
 
5.4. Gezien de uitkomst van deze procedure bepaalt de tuchtcommissie dat de aan de behandeling van deze zaak 

verbonden kosten ten laste komen van [aangever]. 
 
6. Uitspraak 
 
 De tuchtcommissie: 

- besluit tot afdoening van de zaak zonder hoorzitting;  
- verklaart zich onbevoegd om de van de onderhavige tuchtzaak kennis te nemen; 
- stelt de aan de behandeling van deze zaak verbonden kosten vast op € 200,00 en bepaalt dat deze kosten 

ten laste komen van [aangever]. Dit bedrag dient binnen een maand na deze uitspraak door [aangever] 
aan de NPO te zijn voldaan, bij gebreke waarvan er sprake is van een overtreding van het Algemeen 
Tuchtreglement van het ISR. 

 
Aldus gewezen te Amsterdam, 13 juni 2018 
 
 
 
 
 
mr. H.L. Duijm mr. A. van der Landen 
(kamervoorzitter) (juridisch secretaris) 
 
 
 
 
 
Afschrift verzonden d.d.: 25 juni 2018 
Paraaf ambtelijk secretaris: 


