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Artikel 1 Algemeen: 
a. Het tuchtreglement omvat alle zaken aangaande overtredingen begaan door 

deelnemers aan en/of tijdens wedstrijden die onder auspiciën van de Stichting 

Aangespannen Sport - verder te noemen SAS - zijn begaan. 

b. Het SAS tuchtreglement is van toepassing op de rijders van de Vereniging het Friese 

Tuigpaard (VFT), de Vereniging van Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden (VERT) 

en de Verenigde Hackneyrijders in Nederland (VHN). 

c. Waar in dit reglement gesproken wordt over paard/paarden, dient ook pony/pony’s 

gelezen te worden. 

d. Door aan onder auspiciën van de SAS georganiseerde wedstrijden deel te nemen, 

onderschrijft men zich aan alle SAS reglementen en reglementen van de betreffende 

disciplinevereniging te onderwerpen, hiernaar te handelen en deze niet ter discussie te 

stellen. 

e. Het tuchtreglement wordt toegepast door de tuchtcommissie 

f. De tuchtcommissie wordt door tenminste drie personen gevormd, doch altijd een 

oneven aantal. 

g. Leden van de tuchtcommissie worden bij meerderheidsbesluit van het SAS bestuur 

aangesteld. 

h. Leden van de tuchtcommissie kunnen bij meerderheidsbesluit van het SAS bestuur 

van hun functie(s) ontheven worden. 

i. Aanstelling van een lid van de tuchtcommissie is voor maximaal tien jaar. 

j. De tuchtcommissie behandelt zaken die door SAS officials zijn aangedragen naar 

aanleiding van overtredingen begaan door of namens rijders. 

k. De tuchtcommissie kan sancties, schorsingen en/of geldboetes opleggen. 

l. Tegen uitspraken van de tuchtcommissie is geen beroep mogelijk. 

m. Overtredingen die van dien aard zijn dat de tuchtcommissie te beperkt is in haar 

bevoegdheden, kunnen aan de strafrechter of burgerlijke rechter worden voorgelegd. 

Hierbij valt als voorbeelden te denken aan geweldsdelicten tegen dier en/of mens en 

seksuele intimidatie. 

n. Een oproep om voor de tuchtcommissie te verschijnen dient tenminste een week voor 

de datum van de zitting aan betrokkene ter hand gesteld te worden. Dit kan per post 

dan wel per e-mail. 

o. Afhankelijk van de reden waarom een rijder voor de tuchtcommissie dient te 

verschijnen, kan de tuchtcommissie besluiten de zaak online te behandelen. 

Bijvoorbeeld via Skype, Teams en dergelijke. Dit uitsluitend met toestemming van de 

gedaagde. 



p. Tenminste één van de leden van de tuchtcommissie dient een jurist te zijn. 

q. De leden van de tuchtcommissie bepalen onderling wie voorzitter, vicevoorzitter en 

secretaris is. 

r. Het tuchtreglement wordt jaarlijks door het SAS bestuur vastgesteld voor de duur van 

telkens één jaar. Bij meerderheidsbesluit van het SAS bestuur kunnen punten van het 

tuchtreglement tussentijds worden aangepast, als dit in het algemeen belang van de 

sport cq de onder auspiciën van de SAS participeren disciplineverenigingen is. De 

leden van de disciplineverenigingen dienen van een dergelijk tussentijds besluit 

binnen één week van het genomen besluit in kennis gesteld te worden. In kennisstellen 

kan per brief of e-mail. 

s. Boetes naar aanleiding van veroordelingen door de SAS tuchtcommissie komen ten 

goede aan de SAS, met als doel deze te investeren in de duurzaamheid van de 

aangespannen disciplines die onder de SAS participeren. 

t. De tuchtcommissie brengt verslag uit van haar bevindingen en uitspraak. Deze 

verslaglegging wordt ter hand gesteld aan de gedaagde en het bestuur van de SAS. De 

commissie draagt tevens zorg voor de bewaring van de uitspraken. 

u. Om zich een goed oordeel te kunnen vormen, kan de tuchtcommissie aanvullende 

getuigen en/of deskundigen oproepen ter zetting te verschijnen. Extra hiervoor 

gemaakte kosten kunnen bij een veroordeling van gedaagde aan de veroordeling 

toegevoegd worden/verhaald worden op de veroordeelde.  

v. Een zitting van de tuchtcommissie is niet openbaar. Alleen gedaagde, al dan niet met 

zijn of haar vertegenwoordiger(s) die volgens de procedure zijn aangemeld en 

getuigen/experts die door gedaagde of de tuchtcommissie zijn uitgenodigd hebben 

toegang tot de zitting. (Zie hier voor Artikel 4. i) 

w. De uitspraak van de tuchtcommissie kan, na schorsing van de zitting, aan het einde 

van de zitting gedaan worden, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na de zitting. De 

gedaagde en het SAS bestuur worden van de uitspraak schriftelijk op de hoogte 

gesteld. 

 

 

 

2. Voorwaarden leden tuchtcommissie 
a. Leden van de tuchtcommissie dienen onafhankelijk te zijn. Dat wil zeggen, geen deel 

uitmaken van het SAS bestuur of (bestuurs-)lid te zijn van één der 

disciplineverenigingen. 

b. Leden van de tuchtcommissie mogen geen actieve connectie hebben met (een deel 

van) de rijders van de disciplineverenigingen die onder de SAS participeren, mogen 

zelf geen paarden onder SAS auspiciën (laten) uitbrengen, fokker van betreffende 

paarden en/of hengstenhouder voor deze rassen zijn. 

c. Indien een lid van de tuchtcommissie een zaak mede dient te behandelen waarin hij/zij 

zich op enigerlei wijze (te) betrokken is of zich te betrokken voelt, dan kan hij/zij zich 

hieraan ontrekken. Dit laatste dient met een gemotiveerde schriftelijke toelichting te 

gebeuren. De overige leden van de tuchtcommissie benoemen in samenspraak met het 

bestuur van de SAS een vervanger voor deze specifieke zaak. 

d. Leden van de tuchtcommissie dienen van onbesproken gedrag te zijn, tegen hen kan 

geen juridische procedure lopen met betrekking tot zaken die aan de paardensport 

gerelateerd zijn, gedurende de periode dat zij deel uit maken van de tuchtcommissie. 

e. De voorzitter van de tuchtcommissie maakt het besluit van deze commissie kenbaar 

aan degene tegen wie een zaak diende en maakt dit besluit tevens aan het bestuur van 

de SAS kenbaar. 



 

 

3. De aanklacht 
a. SAS officials kunnen een aanklacht indienen naar aanleiding van één of meerdere 

geconstateerde overtredingen van een deelnemer aan een onder SAS auspiciën 

verreden evenement. 

b. Het bestuur is gemachtigd een aanklacht in te dienen tegen een rijder zoals onder 3. a 

omschreven. 

c. De official of het bestuur van de SAS vermelden in de aanklacht de geconstateerde 

overtreding(en), aan welke reglement schendingen deze zich heeft schuldig gemaakt 

en alle bekende contactinformatie van betreffende overtreder. Verder een zo 

nauwkeurig mogelijke omschrijving van het geconstateerde en indien van toepassing 

of er mogelijk getuigen bekend zijn. 

d. De aanklacht is de basis voor de zaak die ter behandeling aan de tuchtcommissie 

wordt aangeboden. 

e. De official of het bestuur die een aanklacht indient, kan een schikkingsvoorstel doen. 

Dit dient schriftelijk te gebeuren binnen een week waarna de overtreding gemeld is 

aan de tuchtcommissie. De gedaagde heeft een week om kenbaar te maken of hij/zij 

hier al dan niet mee akkoord gaat.  

f. Bij het niet accepteren van een schikkingsvoorstel, zal de aanklager de zaak definitief 

aanhangig maken bij de tuchtcommissie en tevens vragen de gedaagde te veroordelen 

voor de gemaakte/te maken proceskosten. 

g. Tegen iedere rijder die middels het lik op stuk beleid een rode kaart heeft gekregen, 

zal een aanklacht ingediend worden. Afhankelijk van de overtreding, zal de 

tuchtcommissie bepalen of de uitsluiting tijdens de wedstrijd waar het incident 

voorviel en de twee daaropvolgende wedstrijden voldoende sanctie zijn of dat een 

langere schorsing en/of het aanvullend toekennen van een geldboete nodig is. Bij een 

rode kaart door twee keer een gele kaart, wordt er geen aanklacht ingediend. 

h. De SAS official die een aanklacht/rapportage bij de tuchtcommissie indient, kan hierin 

direct vermelden of de standaard lik op stuk maatregel voldoende sanctie is. Indien de 

official deze vermelding in de aanklacht vermeld, dan zal de tuchtcommissie deze 

automatisch overnemen en hoeft er geen zitting plaats te vinden. Bij twijfel door de 

tuchtcommissie of de lik op stuk maatregel voldoende is, kan zij zelf bij voor haar 

zwaar wegende redenen onderzoek (laten) doen. Zodra de tuchtcommissie 

geconstateerd meent te hebben dat een verdere aanklacht nodig is, stelt zij het SAS 

bestuur hiervan schriftelijk en met redenen onderbouwd in kennis. Het bestuur zal als 

zij bij meerderheid het verzoek van de tuchtcommissie onderschrijft de aanklacht 

formuleren en indienen bij de tuchtcommissie. 

  

 

4. De gedaagde 
a. De gedaagde is altijd een natuurlijk persoon. 

b. Een gedaagde kan uitsluitend een natuurlijk persoon zijn die bij één van de drie 

disciplineverenigingen is aangesloten die onder de SAS reglementen en discipline 

eigen reglementen participeert. 

c. Een niet rijdend lid van één der disciplineverenigingen die naar de mening van het 

betreffende discipline bestuur, door gedrag of uitlatingen de paardensport (in de 

breedste zin van het woord (ernstige)) schade berokkent, kan voor de tuchtcommissie 

gedaagd worden. Dit dient op voordracht van het bestuur van die betreffende 

disciplinevereniging te gebeuren. 



d. De gedaagde dient in alle zaken schriftelijk - per post of e-mail - in kennis gesteld te 

worden van de zaken waar hij/zij van beticht wordt. Dit dient tenminste één week 

voordat de betreffende zaak voorkomt te gebeuren. 

e. De gedaagde kan zich op eigen kosten door een jurist laten begeleiden of deze namens 

hem/haar het woord laten voeren. 

f. Het zich door een jurist laten vertegenwoordigen bij een zitting, kan er niet toe leiden 

dat de zitting/het moment waarop de zaak van betrokkene voorkomt, uitgesteld wordt. 

g. Alleen de tuchtcommissie kan om voor hen zwaar wegende argumenten besluiten een 

zaak later te behandelen. De reden hiervoor dient een voor de tuchtcommissie 

relevante grond te hebben, niet voor de gedaagde. 

h. Het door gedaagde afleggen van een onjuiste/valse verklaring wordt beschouwd als 

een overtreding van het tuchtreglement. 

i. De gedaagde kan voorafgaand aan de zitting aanvullende informatie en/of 

verklaringen verstrekken aan de tuchtcommissie. Dit kan tot uiterlijk 48 uur voor de 

zitting. Deze informatie dient schriftelijk per post of e-mail ter beschikking te worden 

gesteld. Informatie/verklaringen die korter dan 48 uur voor het moment van de zitting 

pas bij de tuchtcommissie binnenkomen, zullen niet behandeld worden. 

j. Als de aard van de overtreding naar het oordeel van de tuchtcommissie geen 

mondelinge toelichting van gedaagde behoeft, dan kan de zaak schriftelijk worden 

afgehandeld. Op verzoek van gedaagde kan een schriftelijke zaak alsnog door de 

tuchtcommissie omgezet worden naar een zaak met een zitting. Dit kan zijn online of 

een nader door de tuchtcommissie vast te stellen locatie. 

k. De tuchtcommissie of haar voorzitter stelt plaats, dag en tijd van de zitting vast. Dit 

mag in overleg met de gedaagde, maar is niet noodzakelijk. 

l. Een gedaagde is niet verplicht aan een oproep om ter zitting te verschijnen gehoor te 

geven. Dit is niet van invloed op het doorgang vinden van de zitting. Voor gedaagde 

zelf is het wenselijk wel aanwezig te zijn, omdat hem/haar op deze manier de 

mogelijkheid geboden wordt zijn/haar visie en versie van de zaak toe toelichten. 

 

 

Artikel 5: Uitspraak en uitvoering 
a. Door aan wedstrijden die onder auspiciën van de SAS verreden worden, deel te 

nemen, erkent een rijder de legitimiteit van de SAS, de disciplineverenigingen en haar 

regels en reglementen en (uitspraken van) de tuchtcommissie. 

b. Als tijdens een zitting blijkt dat de tuchtcommissie aanvullende informatie nodig heeft 

om tot een weloverwogen objectieve uitspraak te komen, dan kan deze beslissen de 

uitspraak maximaal één keer een week aan te houden. 

c. Aan gedaagde wordt in de uitspraak kenbaar gemaakt, in geval van meerdere zaken 

die voorliggen, welke straf voor welke overtreding van toepassing is. 

d. Tegen uitspraken door de tuchtcommissie gedaan, is geen beroep mogelijk. 

e. Het SAS bestuur ziet toe op de uitvoering van het door de tuchtcommissie genomen 

besluit/de door de tuchtcommissie genomen besluiten. 

 

 

Artikel 6: Overtredingen 
a. Een overtreding in de zin van het tuchtreglement is iedere overtreding van de statuten 

van de reglementen en statuten van de SAS én de respectievelijke 

disciplineverenigingen. 

b. Er is sprake van een overtreding als deze met opzet en/of door nalatigheid is begaan. 



c. Een overtreding is aangetoond zodra deze door een SAS official als zodanig is 

gerapporteerd. 

d. Toegekende gele- en rode kaarten die middels het lik op stuk beleid zijn toegekend 

door een SAS vertegenwoordiger en/of SAS (voorzitter van de) jury, gelden als bewijs 

van de in dat geval genoemde overtreding. 

e. Het bestuur van de SAS kan een geconstateerde overtreding van een lid van één der 

disciplineverenigingen bij de tuchtcommissie aanmelden. Dit dient schriftelijk en met 

redenen onderbouwd te zijn. Beschikbaar bewijsmateriaal waarmee de overtreding 

word aangetoond, dient hierbij gevoegd te zijn. Een door het bestuur geconstateerde 

overtreding dient binnen een maand na de constatering hiervan, aan de tuchtcommissie 

voorgelegd/gerapporteerd te worden. 

f. Zij die een overtreding hebben begaan waarvan deze door de tuchtcommissie 

behandeld is, kunnen een straf opgelegd krijgen in de vorm van een tijdelijke tot 

maximaal levenslange schorsing. Tevens kan de tuchtcommissie een boete opleggen 

bij een veroordeling. De maximaal op te leggen boete bedraagt € 10.000,- per 

overtreding, dit bedrag komt bovenop een mogelijk mede veroordeling tot betaling 

van de proceskosten. 

g. Geïnde boetes die zijn opgelegd na een geconstateerde overtredingen, dienen ten 

goede te komen aan de sport.  

h. Bij een naar de mening van de tuchtcommissie lichte overtreding, kan een 

voorwaardelijke straf opgelegd worden voor de duur van maximaal twee jaar. Gaat de 

overtreder binnen deze twee jaar opnieuw in de fout, dan wordt de voorlopige straf 

direct omgezet naar onvoorwaardelijk. Behelst de voorlopige veroordeling een 

schorsing, dan dient deze pas dan gestalte gegeven te worden gedurende de periode 

dat er daadwerkelijk wedstrijden verreden worden. 

i. Vraagt een overtreding meer tijd ter volledige beoordeling, maar is de ernst voldoende 

duidelijk, dan kan de tuchtcommissie een voorlopige schorsing/straf opleggen en de 

precieze strafmaat op een later moment vaststellen. Dit laatste dient binnen een maand 

na de oplegging van de voorlopige maatregel/straf te gebeuren. 

j. Het door een rijder/eigenaar niet mee willen werken aan een dopingcontrole resulteert 

automatisch in een rode kaart en daarmee samenhangend een oproep om voor de 

tuchtcommissie te verschijnen. 

 

 

Artikel 7: Slotbepalingen 

a. Calamiteiten, situaties, overtredingen en/of gevallen waarin dit tuchtreglement niet 

(volledig) voorziet, daarin dient als eerste gehandeld te worden in het belang van het 

dierenwelzijn, daarna in het algemeen belang van de sport. 

b. Iedere zaak die ter behandeling aan de tuchtcommissie wordt aangeboden en welke 

direct betrekking heeft op het dierenwelzijn, daarin dient bij de afweging altijd het 

dierenwelzijn leidend te zijn. 
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