
 

 
Waarom een eigen sanctiebeleid?  

De NBB handhaaft de spelregels en bestraft individuele leden die deze overtreden. Maar er 

zijn misdragingen waartegen de NBB niet kan optreden. 

 

Waarom een eigen sanc-

tiebeleid?  

Voorbeelden van misdragin-

gen waartegen de NBB niet 

kan optreden zijn: 

 

•  Misdragingen van doel-

groepen die geen lid zijn 

van de NBB (toeschou-

wers/ouders); 

•  Misdragingen buiten wed-

strijden om;  

•  Overtredingen die niet 

bij de NBB terechtkomen. 

 
De ene vereniging wordt 

hiermee meer geconfronteerd 

dan de andere. Zeker is dat 

deze misdragingen een nega-

tieve invloed op de sfeer 

en het gedrag binnen de 

vereniging hebben. Vereni-

gingen staan niet machte-

loos. Ze kunnen een eigen 

sanctiebeleid opstellen, 

zodat ze zelf kunnen optre-

den. Dit is niet eenvoudig, 

maar zorgt wel voor duide-

lijkheid binnen de vereni-

ging. Ook kan het bijdragen 

aan een sportief, plezierig 

en veilig basketbalklimaat 

voor alle betrokkenen. 

Hoe kom je tot een eigen 

sanctiebeleid 

De NBB moedigt een eigen 

sanctiebeleid aan, maar 

elke vereniging bepaald 

zelf of het wenselijk is om 

het ook daadwerkelijk in te 

voeren. Om tot een eigen 

sanctiebeleid te komen, is 

een aantal stappen nodig.   

  
Zorg voor draagvlak binnen 

de vereniging  

Een vereniging die wange-

drag binnen de eigen ver-

eniging aanpakt, kan op 

weerstand stuiten. Deze 

maatregel werkt dan ook al-

leen als er breed draagvlak 

is binnen de vereniging. 

 

  

Bepaal misdragingen en 

sancties 

 Het belangrijkste is te 

bepalen welke misdragingen 

je als vereniging wilt aan-

pakken en welke sanctie je 

eraan wilt koppelen. Leg 

dit beleid vast. Een aantal 

voorbeelden van misdragin-

gen en van mogelijke sanc-

ties:  

 

Soorten misdragingen 

•  Wangedrag tijdens wed-

strijden door spelers/coa-

ches dat niet geleid heeft 

tot een wedstrijdstraf; 

•  Wangedrag langs de lijn 

door ouders/toeschouwers; 

•  Frequent wangedrag tij-

dens wedstrijden; 

•  Spelers die meerdere 

diskwalificerende fouten 

per seizoen krijgen; 

•  Coaches die meerdere ke-

ren worden weggestuurd door 

de scheidsrechter; 

•  Plegen van vernieling of 

diefstal op de accommodatie 

•  Geven van overlast op de 

sportaccommodatie; 

•  Overmatig alcoholge-

bruik, pesten, beledigen, 

discrimineren.  

 

Voorbeelden van sancties 

•  Een gesprek met bestuur, 

coach of commissie; 

•  Een alternatieve straf; 

•  (Tijdelijke) uitsluiting 

van deelname aan vereni-

gingsactiviteiten; 

•  (Tijdelijke) ontzegging 

van de toegang tot de ac-

commodatie; 

•  Royement. 

  

Stel een onafhankelijke 

commissie in 

Het is van groot belang dat 

de beoordeling van wange-

drag binnen de eigen ver-

eniging overgelaten wordt 

aan een onafhankelijke com-

missie. Deze commissie 

heeft als taak het wange-

drag te inventariseren, 

hoor en wederhoor toe te 

passen, een uitspraak te 

doen over het wangedrag en 

eventueel een sanctie op te 

leggen.  Stel deze commis-

sie liefst samen uit leden 

afkomstig uit alle geledin-

gen van de vereniging. 

 

 

 


