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De Tucht- en Geschillencommissie wijst betrokkenen erop dat een straf thans 

veelal is gekoppeld aan het begrip wedstrijd als bedoeld in het 

Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Nederlands kampioenschap 3x3 

basketball van de Nederlandse Basketball Bond. 

 

Wedstrijden, die niet door of namens het bondsbestuur zijn georganiseerd tellen 

bij het ondergaan van een straf niet mee, ook niet als door of namens de 

Werkgroep Arbitrage de scheidsrechters zijn toegewezen. 

 

Ingevolge art. C.28.5 van het Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak 

publiceert de Tucht- en Geschillencommissie onderstaand de normen, die zij bij 

straftoemeting hanteert. Aangezien deze normen niet meer zijn dan interne 

richtlijnen voor de commissie kunnen gedaagden, gestraften en/of andere 

betrokkenen aan deze richtlijnen geen rechten ontlenen. De Tucht- en 

Geschillencommissie heeft binnen de reglementaire grenzen de vrijheid van deze 

normen af te wijken in geval van recidive of indien de aard van het delict 

hiertoe aanleiding geeft. 

Straffen kunnen cumulatief worden opgelegd; d.w.z. dat bij meerdere overtredingen 

een optelling van straffen kan plaatsvinden. 

 

De op grond van het reglement in te dienen zienswijze en/of verklaringen moeten 

worden gezonden aan: tgc@basketball.nl. 

 

Niet, respectievelijk niet tijdig indienen van reglementair vereiste zienswijzen 

en/of verklaringen wordt in overeenstemming met het reglement beboet, waarbij 

onbekendheid met dit reglement niet als excuus wordt aanvaard. 

 

Bij de vaststelling van de strafmaat houdt de TGC geen rekening met mogelijk door 

de vereniging reeds getroffen dan wel te treffen disciplinaire maatregelen. 

 

mailto:tgc@basketball.nl
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  Schorsing Normaal Schorsing 

Maximaal 

1a. Ruw spel(geen letsel) 2 wedstrijden voorwaardelijk 

tot  

2 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

6 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

1b. Ruw spel(wel letsel) 2 voorwaardelijk tot  

3 onvoorwaardelijk 

12 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

2a. Trappende, slaande, 

schoppende beweging enz. 

(niet raken) 

2 wedstrijden voorwaardelijk 

tot  

2 wedstrijden 

onvoorwaardelijk  

8 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

 

2b. Wegduwen 

 

2 wedstrijden voorwaardelijk 

tot  

3 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

8 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

 

2c. Slaan, trappen,  

stompen, schoppen enz. 

van een tegenstander 

(geen letsel) 

4-6 wedstrijden 

onvoorwaardelijk  

 

12 maanden 

2d. Slaan, trappen, 

stompen, schoppen enz. 

(wel letsel) 

6 of meer wedstrijden 

onvoorwaardelijk afhankelijk 

van letsel 

royement 

3a. Lichamelijk contact met 

scheidsrechter 

4 tot 6 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

12 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

3b. Trappende, slaande, 

schoppende beweging enz. 

(niet raken) naar  

scheidsrechter 

8 tot 10 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

12 maanden 

3c. Slaan, trappen, stompen, 

schoppen enz. van 

scheidsrechter/official 

(geen letsel) 

12-24 maanden royement 

3d. Slaan, trappen, stompen, 

schoppen enz. van 

scheidsrechter/official 

(wel letsel)  

24-36 maanden royement 
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  Schorsing Normaal Schorsing Maximaal 

1a. Uiten van dreigementen (in 

woord) t.o. van tegenstander 

1 wedstrijd voorwaardelijk tot 

2 wedstrijden onvoorwaardelijk 

4 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

1b. Aannemen van dreigende  

houding (in gebaar) t.o. van 

tegenstander 

2 wedstrijden voorwaardelijk 

tot 3 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

6 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

1c. Ongepast taalgebruik of 

uitingen (schelden, 

beledigen) t.o. tegenstander 

1 wedstrijd voorwaardelijk tot 

1 wedstrijd onvoorwaardelijk 

4 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

2. Aanmerkingen maken op de 

leiding (bij herhaling) 

2 wedstrijden voorwaardelijk 

tot 4 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

6 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

3. Ongepast taalgebruik of 

uitingen (schelden, 

beledigen) t.o. van de 

scheidsrechter 

2 wedstrijden onvoorwaardelijk 

tot 4 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

6 onvoorwaardelijk 

4a. Uiten van dreigementen (in 

woord) t.o. van de 

scheidsrechter 

2 wedstrijden onvoorwaardelijk 

tot 4 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

8 onvoorwaardelijk 

4b. Aannemen van dreigende 

houding (in gebaar) t.o. van 

scheidsrechter 

4 wedstrijden onvoorwaardelijk 

tot 6 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

12 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

5. Weigeren aanwijzingen van de 

scheidsrechter op te volgen 

2 wedstrijden onvoorwaardelijk 

tot 6 onvoorwaardelijk 

8 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

6. Ongeoorloofd van de bank het 

veld inkomen 

1 wedstrijd voorwaardelijk tot 

2 wedstrijden onvoorwaardelijk 

4 wedstrijden 

onvoorwaardelijk 

7. In diskrediet brengen van de 

NBB  

2 wedstrijden onvoorwaardelijk 

tot 8 wedstrijden 

onvoorwaardelijk; of een boete 

royement 
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  Straf 

1a. Publiek tijdens wedstrijd 

speelveld betreden  

Waarschuwing aan bestuur 

1b. Als boven, bij herhaling Vereniging boete en/of 1 of meer 

wedstrijden zonder publiek 

1c. Daders lid van NBB 1 wedstrijd voorwaardelijk tot 4 

wedstrijden onvoorwaardelijk 

2a. Publiek speelveld betreden om 

spelers te molesteren, zowel 

tijdens als na afloop van de 

wedstrijd 

Vereniging boete en/of 2 of meer 

wedstrijden zonder publiek 

2b. Daders lid van NBB  Straffen als onder A en B 

3a. Publiek speelveld betreden om 

scheidsrechters te molesteren, 

zowel tijdens als na afloop van 

de wedstrijd 

Vereniging boete en/of 2 tot 4 

wedstrijden zonder publiek 

3b. Daders lid van NBB straffen als onder A en B 

4. Het in collectief verband 

deelnemen (zowel in het veld als 

daarbuiten) aan ongeregeldheden, 

zonder dat is vast te stellen 

wie welk aandeel daarin heeft en 

in welke mate ieder afzonderlijk 

daaraan schuldig is; e.e.a. 

behoudens ieders bijzonder 

specifiek aan te duiden begane 

feiten, die verzwarend bestraft 

kunnen worden 

Schorsing normaal: 

2 of meer wedstrijden 

onvoorwaardelijk of team een boete of 

ontzeggen van spelen van een aantal 

wedstrijden 

 

Schorsing maximaal: 

royement 
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  Straf 

1. Spelen/coachen tijdens 

schorsing 

Effectueren oorspronkelijke straf, echter 

met boete van € 50 tot € 150,- en/of 

verhoging van straf met 2 tot 4 wedstrijden 

onvoorwaardelijk. 

Als verantwoordelijke vereniging ook 

gedaagde is, dan boete van max € 250,- 

2. Wangedrag/gewelddadigheden 

tijdens uitvoeren 

activiteiten van NBB, 

gepleegd door niet bondslid 

Boete van € 100,- voorwaardelijk tot  

€ 500,-onvoorwaardelijk voor 

verantwoordelijke vereniging 

 

Tarieven (seizoen 2021-2022) 

 

Wegens niet inzenden van de vereiste zienswijze en/of verklaringen: 

> Scheidsrechter € 54,-* 

> Commissaris € 54,-* 

> Gedaagde  € 64,- 

 

 indien het scheidsrechters/commissarissen betreft bij wedstrijden waarbij zij 

zijn aangewezen door de Werkgroep Arbitrage, dan wordt (indien na aanmaning 

nog geen verklaring is opgestuurd), een schorsing van een maand opgelegd en/of 

een boete van maximaal € 100,- 

 

Bijdrage in de kosten standaard tuchtzaken: € 150,- 

 

Waarborgsom voor instellen hoger beroep bij de Commissie van Beroep: € 73,- 

 

Waarborgsom voor arbitragezaak bij de Tucht- en Geschillencommissie 

- Art. D.3          € 73,- 

(verschil van mening tussen verenigingen, dat voortvloeit uit het niet, 

niet tijdig of niet volledig voldoen aan verplichtingen uit de statuten en 

reglementen van de betreffende verenigingen, of daarop gebaseerde 

overeenkomsten) 

- Art. D.4         geen waarborgsom 

(verschil van mening tussen verenigingen naar aanleiding van onderlinge 

rechten en plichten, die op een andere manier zijn ontstaan) 

- Art. D.5         geen waarborgsom 

(arbitrage tussen een vereniging en haar leden) 


