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Door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van 

artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement. 

 

De taak van de Bondsreglementencommissie (BRC) is het bewaken van de 

kwaliteit en het waarborgen van onderlinge consistentie van de NBB 

reglementen. De BRC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het 

bondsbestuur op het gebied van reglementen. 
De commissie beoordeelt de reglementsvoorstellen van bondsbestuur/ 

afgevaardigden op reglementaire kwaliteit, strijdigheid met andere 

reglementen en of de voorgestelde wijzigingen in reglementaire zin 

voldoen aan het beoogde. Tot de taken van deze commissie behoort ook het 

volgen van ontwikkelingen in wetgeving, reglementering van NOC*NSF, FIBA 

en IWBF met het oog op consequenties voor NBB reglementen. 

 

Door het bondsbestuur wordt de voorzitter voor de BRC in functie 

benoemd. Het bestuurslid met de portefeuille Juridische Zaken is 

contactpersoon vanuit bestuur en heeft het recht vergaderingen van de 

commissie bij te wonen. Vanuit het bondsbureau is de Coördinator 

Competitie contactpersoon en deze vervult de taak van secretaris van 

deze commissie. 

Leden van de BRC kunnen geen afgevaardigde zijn naar de Algemene 

Vergadering van de NBB.  

Personeelsleden en bestuursleden van de NBB kunnen niet worden benoemd 

tot lid van de BRC. 

 

Leden van de BRC worden telkens voor een periode van drie jaar benoemd 

door het bondsbestuur. De leden zijn ten hoogste tweemaal aansluitend 

herbenoembaar. Herbenoeming van een lid van de BRC is geen automatisme 

en wordt steeds zorgvuldig en in samenspraak met het bestuur overwogen.  

De BRC stelt een rooster van aftreden op. Bij het vaststellen van het 

rooster van aftreden wordt met name gelet op de continuïteit van de 

commissie. 

Een lid van de commissie kan tussentijds aftreden op eigen verzoek en in 

geval van onvoldoende functioneren, onverenigbaarheid van belangen, of 

wanneer dit anderszins naar het oordeel van het bestuur is geboden. 
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De BRC komt jaarlijks een keer fysiek bijeen, maar zal daarnaast 

veelvuldig elektronisch communiceren. De commissie rapporteert minstens 

één maal schriftelijk per jaar aan het bondsbestuur. 

 

 

De leden van de BRC zullen alle informatie en documentatie die zij in 

het kader van hun rol als lid van de commissie verkrijgen en waarvan zij 

redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijk is, als strikt 

vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden. 

 

De leden van de BRC kunnen gebruikmaken van de Onkostenregeling 

Vrijwilligers Nederlandse Basketball Bond. 
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