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REGLEMENT BESCHIKBAARHEID NATIONALE SELECTIES 
 
 
 
INHOUD VOORSTEL: 
 
1 DEFINITIES 
 
1.1 FIBA:     Internationale Basketball Federatie 
 
1.2 IWBF:    Internationale Rolstoel Basketball Federatie 
 
1.3 NBB:    Nederlandse Basketball Bond 
 
1.4 Nationale selectie:  verzameling van Nederlandse spelers in een bepaalde 

leeftijdscategorie, zowel in 3x3- als in 5-5-selecties 
 
1.5 Vereniging:    door de NBB erkende organisatie, zoals bedoeld onder  

artikel 5.1.a en artikel 7 van de Statuten van de NBB 
 
1.6 Speler:  persoon die geregistreerd lid is van de NBB en voor een 

vereniging uitkomt in competities onder 
verantwoordelijkheid van de NBB, óf speler met de 
Nederlandse nationaliteit die uitkomt in een andere 
competitie van een nationale bond onder de 
verantwoordelijkheid van FIBA/IWBF. 
Daar waar speler (hij) staat genoemd, wordt ook 
speelster (zij) bedoeld. 

 
1.7 Nationaal teamperiode:  door het Bestuur van FIBA, IWBF of NBB vastgestelde  

periode voor 3x3- of 5-5-competities, waarin trainingen 
van nationale selecties en competities van nationale 
teams gehouden worden. 

 
2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 
 
2.1 Beschikbaarstelling door vereniging 

Een vereniging, die een geregistreerde speler als lid heeft, welke wordt opgeroepen 
voor een nationale selectie, is verplicht die speler zonder voorbehoud beschikbaar te 
stellen. Dit geldt voor spelers in alle leeftijdscategorieën voor de nationaal 
teamperiodes van de desbetreffende leeftijdscategorieën.  

 
2.2 Beschikbaarstelling door speler 

Indien een speler wordt opgeroepen voor de nationaal selectie, is deze speler 
verplicht zich beschikbaar te stellen.  

 
2.3 Nederlandse speler in buitenlandse competities 

Indien een speler, die actief is in een buitenlandse competitie die wordt 
georganiseerd door een andere nationale bond onder de verantwoordelijkheid van 
FIBA, wordt opgeroepen voor de nationale selectie, is deze speler verplicht zich 
beschikbaar te stellen. 
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3 PROCEDURES 
 
3.1 Informatie over nationaal teamperiodes 

De NBB publiceert (wijzigingen in) nationaal teamperiodes, in de eerste plaats de 
gereserveerde trainingsperiode en in de tweede plaats de periode van de door FIBA 
of IWBF vastgestelde competitie, binnen 4 weken na bekendmaking door de 
betreffende internationale bond aan haar verenigingen via de Basketball Info. 

 
3.2 Feitelijke beschikbaarstelling 

De vereniging is verplicht de speler beschikbaar te stellen voor de nationale selectie 
tijdens de nationaal teamperiode. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën, zowel voor 
de trainings- als de competitieperiode. De NBB kan akkoord gaan met een kortere 
voorbereidingsperiode dan de door FIBA/IWBF gehanteerde periode van dertig 
dagen.  

 
3.3 Beschikbaarstelling buitenlandse speler 

Indien een buitenlandse speler, die uitkomt in de Nederlandse competitie, door zijn 
eigen nationale bond wordt opgeroepen, neemt de NBB haar verantwoordelijkheid 
voor het naleven van de beschikbaarstelling van de speler volgens de richtlijnen van 
FIBA/IWBF. Indien de Nederlandse vereniging weigert de desbetreffende speler 
beschikbaar te stellen, worden eventuele door FIBA/IWBF opgelegde boetes aan de 
NBB verhaald op de desbetreffende vereniging, eventueel verhoogd met een door de 
NBB opgelegde boete. 

 
3.4.1 Vergoeding 

De vereniging, die een speler beschikbaar stelt voor deelname aan het programma 
van de nationale selectie, ontvangt geen financiële schadeloosstelling gedurende de 
periode. 

 
3.4.2 In voorkomende gevallen kunnen voorafgaand aan de nationaal teamperiode met 

betrokkenen aanvullende regelingen getroffen worden in verband met vergoedingen. 
 
3.5 Verzekering 

Zo nodig in aanvulling op een door FIBA afgesloten verzekering, is de NBB 
verantwoordelijk voor het afsluiten van een ongevallen- en ziektekostenverzekering 
van de geselecteerde speler gedurende de nationale teamperiode, en neemt zij de 
daarbij horende kosten op zich. In voorkomende gevallen draagt de NBB tevens de 
verantwoordelijkheid voor een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 
3.6 Recht tot niet-beschikbaarstelling speler 

Een speler heeft uitsluitend het recht zich niet beschikbaar te stellen, indien: 
 

3.6.1 hij om medische redenen, als gevolg van ziekte of blessure, niet kan spelen en/of 
trainen. De speler heeft de verplichting dit zo vroegtijdig mogelijk aan de NBB te 
melden. De speler is daarnaast verplicht, indien de NBB dat wenst, zich beschikbaar 
te houden voor een medisch onderzoek door een arts die hiertoe door de NBB wordt 
uitgekozen. De speler heeft het recht voor eigen kosten een tweede arts te 
raadplegen. Bij een tegenstrijdige diagnose zullen beide voornoemde artsen een 
derde arts benoemen wiens oordeel bindend voor partijen zal zijn. De kosten van de 
derde deskundige komen voor rekening van de NBB. 
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3.6.2 hij ten gevolge van studie- en/of opleidingsverplichtingen niet in staat is te 

beantwoorden aan de oproep tot beschikbaarstelling voor de gehele of gedeelte(n) 
van de nationale teamperiode. De speler heeft de verplichting dit zo vroegtijdig 
mogelijk aan de NBB te melden. Daarnaast heeft hij de verplichting om dit met een 
officiële verklaring van de directie van school of opleidingsinstituut te bevestigen. 

 
3.6.3 hij een verzoek tot dispensatie indient bij de NBB om andere redenen dan de 

hierboven genoemde. De NBB dient, indien het verzoek van de speler wordt 
afgewezen, de beslissing te motiveren. 

 
3.6.4 De speler kan tegen de beslissing van de NBB om geen dispensatie te verlenen, als 

onder 3.6.3 bedoeld, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep van de NBB. 
 
 
4 SANCTIES 
 
4.1 Weigering geselecteerde 

Indien een speler wordt opgeroepen uit te komen voor een nationale selectie voor 
(een deel van) de nationaal teamperiode en hij geen beroep heeft gedaan op het 
recht tot niet-beschikbaarstelling conform artikel 3.6, en deze speler weigert zich 
beschikbaar te stellen voor het programma van de nationale selectie, om welke reden 
dan ook, dan kan deze speler niet spelen voor de vereniging, waarvoor hij een 
licentie heeft of zal krijgen in zowel nationale als internationale competitie-, oefen- 
en/of bekerwedstrijden gedurende de gehele duur van de nationaal teamperiode. 

 
4.2 Verdere toepassing sancties bij weigering geselecteerde 

Aan het gestelde in artikel 4.1 kan door het Bondsbestuur van de NBB gemotiveerd 
nog een periode worden toegevoegd van maximaal dertig (30) dagen, ingaande bij 
aanvang van de competitie. 

 
4.3.1 Weigering beschikbaarstelling door vereniging 

Indien een vereniging weigert een geselecteerde speler beschikbaar te stellen, wordt 
aan de vereniging een boete opgelegd van minimaal EUR 1.000,00 (duizend euro) en 
maximaal EUR 10.000,00 (tien duizend euro). 

 
4.3.2 Bovendien is het de speler niet toegestaan uit te komen voor de vereniging, waarvoor 

hij een licentie heeft, in competitie-, oefen-  en/of bekerwedstrijden gedurende de 
gehele duur van de nationale teamperiode. In het geval de vereniging de speler 
niettemin deel laat nemen aan wedstrijden gedurende voornoemde periode, zal de 
speler beschouwd worden als een ongerechtige speler overeenkomstig artikel F.11 
van het Wedstrijdreglement van de NBB.  

 
 
 


