
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangenomen op:   21 juni 2014  

    Gewijzigd op:   25 maart 2015 

11 mei 2015 

10 juni 2015 

20 januari 2016 

3 september 2016 

25 januari 2017 

12 juni 2018 

14 mei 2019  

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 
LIJST VAN 
HEFFINGEN EN 
BOETES 
als bijlage van het WEDSTRIJDREGLEMENT 
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Administratieve Heffingen 
    

 Wedstrijdwijziging   

D.8 Aanvraag wedstrijdwijziging (m.u.v. D.13), per 

wedstrijd voor competities met door de NBB 

aangeschreven scheidsrechters  

 

Aanvraag wedstrijdwijziging (m.u.v. D.13), per 

wedstrijd voor competities met 

verenigingsscheidsrechters 

 

In gevallen van overmacht wordt geen heffing 

opgelegd. Dit is ter beoordeling aan de 

competitie-organiserende instantie. 

€ 10,00 

 

 

 

€ 5,00 

 

 

    

 Indienen administratief protest   

D.29 Deze heffing wordt bij een protest in rekening 

gebracht bij de vereniging, die namens een team 

het protest heeft ingediend. Wanneer het protest 

wordt toegewezen, kan het bedrag worden 

gecrediteerd 

€ 25,00  

    

 Dubbele licentie   

E.9 Kosten voor inschrijven speler met TFL of TL € 5,00  

    

 Overschrijving   

F.24 Kosten overschrijven speler naar andere 

vereniging. 

€ 5,00  

    

 Beroep tegen classificatie (rolstoelbasketbal)   

L.14 In beroep tegen eigen classificatie € 50,00  

L.15 In beroep tegen classificatie van een ander € 75,00  
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Boetes 
    

 Niet opkomen (bekercompetitie)   

C.23 Niet opkomen bij een wedstrijd of toernooi € 100,00  

    

 Wedstrijdmateriaal   

D.7 Het niet voldoen aan de eisen voor de 

wedstrijdmaterialen, zoals omschreven in het 

spelregelboekje. 

€ 15,00  

    

 Uit de competitie nemen   

D.18 Het uit de competitie nemen van een team 

(voorbeeld: bij derde keer niet opkomen, bij niet 

meer voldoen aan leveringseisen van de 

scheidsrechters) 

  

    

 Leeftijdsgroep Afdeling Landelijk   

 U8/U10/U12  €    5,00 €   60,00   

 U14/U16/U18 €   10,00 €   90,00   

 U20/U22 en Sen €   20,00 €  120,00   

 + zaalhuren tegenstanders van resterende 

thuiswedstrijden tegen uit de competitie genomen 

team  

(à € 35 per wedstrijd) 

  

    

 Niet opkomen (reguliere competitie)   

D.14 / 

D.16 

• verlies met 20-0 c.q. 0-20 

• extra 2 punten in mindering 

• bij een thuiswedstrijd: reiskosten 

tegenstander (op basis van 3 auto’s) + 

reiskosten scheidsrechter(s) 

• bij een uitwedstrijd: zaalhuur tegenstander 

à €35 + reiskosten scheidsrechter(s) 

  

    

 1e keer Afdeling Landelijk   

 U8/U10/U12  €   20,00 €   40,00   

 U14/U16/U18 €   30,00 €   60,00   

 U20/U22 en Sen €   40,00 €   80,00   

      

 2e keer Afdeling Landelijk   

 U8/U10/U12  €   40,00 €   60,00   

 U14/U16/U18 €   60,00 €   80,00   

 U20/U22 en Sen €   80,00 €  100,00   

      

 3e keer Afdeling Landelijk   

 U8/U10/U12  €   60,00 €   90,00   

 U14/U16/U18 €   80,00 €  120,00   

 U20/U22 en Sen €  100,00 €  180,00   

 + zaalhuren tegenstanders van resterende 

thuiswedstrijden tegen uit de competitie genomen 

team (à € 35 per wedstrijd) 
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 Staken van wedstrijden   

D.20 Niet of niet op tijd insturen verklaring € 20,00  

    

D.21 Veroorzaken staking   

 # keer Afdeling Landelijk   

 1e keer  €   25,00 €   50,00 STAA1  

 2e keer €   50,00 €  100,00 STAA2  

    

 mDWF   

D.22 Niet gebruiken mDWF (per wedstrijd) € 5,00  

    

D.25 Te kwader trouw onjuist in- of herinvullen mDWF € 150,00  

    

 Scoutinggegevens   

D.32 Niet of niet op tijd aanleveren scoutinggegevens 

per wedstrijd, wanneer dit is voorgeschreven 

€ 15,00  

    

 Terugtrekken team   

E.4 Terugtrekken van een team uit de competitie   

    

 Tot 1 september Afdeling Landelijk   

 U8/U10/U12  €   15,00 €   40,00   

 U14/U16/U18 €   30,00 €   60,00   

 U20/U22 en Sen €   45,00 €   80,00   

 Let op: 

het inschrijfgeld blijft verschuldigd 

  

      

 Vanaf 1 september Afdeling Landelijk   

 U8/U10/U12  €   30,00 €   60,00   

 U14/U16/U18 €   45,00 €   80,00   

 U20/U22 en Sen €   60,00 €  100,00   

 + zaalhuren tegenstanders van resterende 

thuiswedstrijden tegen uit de competitie genomen 

team  

(à € 35 per wedstrijd) 

  

    

 Kleding   

E.16 Geen uniforme kleding, per speler   

    

 Leeftijdsgroep Afdeling Landelijk   

 alle  €    5,00 €   10,00 SPTENA  

    

 Lidmaatschap   

F.1 Geen lid van de NBB   

    

 Leeftijdsgroep Afdeling Landelijk   

 U8/U10/U12  €   25,00 €   90,00   

 U14/U16/U18 €   35,00 €  120,00   

 U20/U22 en Sen €   45,00 €  150,00   
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 Speler speelt per vergissing zonder lidmaatschap 

mee: dit ter beoordeling aan de competitie-

organiserende instantie. 

€ 10,00 

 

 

    

 Spelregelbewijs   

F.2 Wedstrijddeelname zonder spelregelbewijs, per 

speler 

Deze boete wordt niet gehandhaafd in 2019-2020 

€ 5,00  

    

 Legitimatie   

F.10 Niet kunnen tonen van legitimatie, per speler   

    

 Leeftijdsgroep Afdeling Landelijk   

 alle €    5,00 €   10,00 SPGIDA  

    

 Frauderen met legitimeren € 150,00  

    

 Ongerechtigde speler   

F.18 Speler speelt per vergissing ongerechtigd mee: 

dit ter beoordeling aan de competitie-

organiserende instantie 

€ 10,00  

    

 Speler speelt ongerechtigd mee (voorbeeld: te 

laag team, spelen tijdens schorsing) 

  

    

 Leeftijdsgroep Afdeling Landelijk   

 U8/U10/U12  €   25,00 €   90,00   

 U14/U16/U18 €   35,00 €  120,00   

 U20/U22 en Sen €   45,00 €  150,00   

    

 Geen coach of coach die geen lid is   

G.1 / 

G.2 

Een coach die geen lid is (G.1) of geen (playing) 

coach op mDWF (G.2), of geen diploma, 

per wedstrijd 

  

    

 Leeftijdsgroep Afdeling Landelijk   

 U8/U10/U12  €    5,00 €   15,00   

 U14/U16/U18 €   15,00 €   30,00   

 U20/U22 en Sen €   20,00 €   40,00   

    

 Ongerechtigde of ongelicenceerde coach   

G.7 Ongerechtigde coach op mDWF (voorbeeld: 

onvoldoende licentie, verlopen licentie, coachen 

met schorsing),  

per wedstrijd 

  

    

 Leeftijdsgroep Afdeling Landelijk   

 U8/U10/U12  €    5,00 €   10,00   

 U14/U16/U18 €   10,00 €   20,00   

 U20/U22 en Sen €   15,00 €   30,00   
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 Scheidsrechter verenigingsniveau   

H.6 Geen diploma scheidsrechter, per wedstrijd € 2,50  

    

H.22 Geen scheidsrechter bij verenigingswedstrijd, per 

wedstrijd 

  

    

 Leeftijdsgroep Boete    

 U8/U10/U12  €    5,00    

 U14/U16/U18 €    5,00    

 U20/U22 en Sen €    7,50    

    

H.22 Niet opkomen aangeschreven scheidsrechters   

 Niet opkomen van een scheidsrechter,  

per wedstrijd 

  

    

 Leeftijdsgroep 1e keer 2e keer 3e keer   

 Alle € 20,00 € 40,00 € 60,00 SNO  

    

 Tafelfunctionaris   

I.2 Niet vermelden tafelfunctionaris, per 

functionaris  

Deze boete wordt niet gehandhaafd in 2019-2020 

voor afdelingscompetities 

€ 2,50  

 


