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Nederlandse Basketball Bond
als bedoeld in artikel 3.2. van de statuten van de NBB
Tucht- en Geschillen Commissie van de NBB.
Commissie van Beroep van de NBB.
het bestuur van de NBB.
als bedoeld in artikel 5.1.b.,c.,d. en e. van de statuten van de NBB
als bedoeld in artikel 5.1.a. van de statuten van de NBB.
enige activiteit ten behoeve van de NBB of een vereniging, welke van
andere aard is dan het spelen van wedstrijden.
een natuurlijk persoon die ten behoeve van de NBB of een vereniging een functie vervult.
als bedoeld in artikel 17 van de statuten van de NBB.
behandelen van overtredingen als bedoeld in artikel A.11.
een gedrag als bedoeld in artikel A.11.
met een wedstrijd worden alle wedstrijden bedoeld waarop het Wedstrijdreglement van de
NBB van toepassing is.
meerdere wedstrijden op één dag bij bekercompetities
verval van rechten, verbonden aan het lidmaatschap met uitzondering van het
recht zich te verweren.
een lid en/of vereniging van de NBB tegen wie een zaak aanhangig is gemaakt.
een lid en/of vereniging van de NBB of het bestuur die, nadat de TGC een
uitspraak heeft gedaan, in beroep gaat bij de CvB, voor zover dit reglementair is
toegestaan.
een lid en/of vereniging waaraan de TGC en/of CvB een tuchtrechtelijke sanctie
heeft opgelegd.
alle stukken welke voor de behandeling van een zaak volgens het reglement moeten worden
toegezonden dan wel naar het oordeel van de TGC en/of CvB geacht worden daarvoor van
belang te zijn.

A. TUCHTRECHTSPRAAK
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
A.1.
Toepasselijkheid reglement
1. De tuchtrechtspraak van de NBB geschiedt afhankelijk van het onderwerp door zowel de TGC en de CvB van de
NBB als door de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak, op de wijze
zoals is vermeld in artikel 16.a. respectievelijk 16.b. van de statuten.
2. In dit reglement worden alleen de tuchtrechtspraak en de arbitrage- en geschillenrechtspraak door de TGC en
CvB van de NBB geregeld.
3. Dit reglement is niet van toepassing op de tuchtrechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak.
4. Aan de tuchtrechtspraak en de arbitrage- en geschillenrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen de
leden en verenigingen van de NBB alsmede de NBB organen (niet zijnde de commissies met een
rechtsprekende taak).
5. De TGC en de CvB zijn tevens bevoegd de tuchtrechtspraak uit te oefenen over leden van de NBB voor
overtredingen als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak indien die
overtreding is begaan in de periode dat de betrokken persoon nog geen lid van de NBB was.
A.2.
Reglementswijziging
De bepalingen van dit reglement kunnen uitsluitend worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering
van de NBB.
A.3.
Bevoegdheid
1. De bevoegdheid tot het uitoefenen van de tuchtrechtspraak met betrekking tot overtredingen zoals vermeld in
artikel 16.a. van de statuten en van arbitrage- en geschillenrechtspraak is met uitsluiting van andere organen
voorbehouden aan de TGC en aan de CvB.
2. De TGC en de CvB vervullen hun taak onafhankelijk van elkaar en van de overige NBB organen.
A.4.
Inzenden bescheiden
1. Bescheiden kunnen aan TGC en CvB per brief, fax of e-mail worden toegezonden.
2. De verantwoordelijkheid voor de tijdige ontvangst door de TGC en CvB berust bij de afzender.
3. Het al dan niet voldoen aan de in het reglement vermelde termijnen wordt beoordeeld aan de hand van de datum
van ontvangst.
4. Is aan het gestelde in dit artikel niet voldaan, dan kunnen de TGC of de CvB oordelen dat de bescheiden niet zijn
ontvangen dan wel dat de in de reglementen genoemde termijnen zijn overschreden.
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HOOFDSTUK 2 TUCHTRECHTELIJKE ORGANISATIE
A.5.
Tucht- en Geschillen Commissie (TGC)
1. De TGC bestaat uit kernleden en gewone leden. Het aantal kernleden bedraagt minimaal 5.
2. a. De kernleden van de TGC worden, uit een door het bestuur op te maken voordracht,
gekozen door de Algemene Vergadering, die op basis van artikel 11. van de statuten van de NBB wordt
gehouden, voor een periode van drie jaar. De Algemene Vergadering kan tegenkandidaten stellen.
b. Elk kernlid kan door een besluit van de kernleden – na overleg met betrokkene, indien mogelijk – worden
geschorst in een bijeenkomst waarin, eventueel op het desbetreffende kernlid na, alle kernleden aanwezig
zijn en het besluit wordt genomen met algemene stemmen, behoudens de stem van het desbetreffende
commissielid, indien die aanwezig is. Dit kernlid is met onmiddellijke ingang als lid geschorst, maar is
bevoegd tegen dit besluit in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering die dit beroep in haar
eerstvolgende vergadering in behandeling neemt.
Indien de Algemene Vergadering niet besluit tot ontslag, dan eindigt de schorsing.
c. Ieder jaar treedt een aantal kernleden af volgens een door de voorzitter en de secretaris van de TGC op te
stellen rooster. Een aftredend kernlid is terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd of nieuw gekozen
kernlid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het kernlid in wiens plaats hij is gekozen.
d. De gewone leden van de TGC worden, gehoord de overige kernleden, benoemd door de voorzitter en de
secretaris van de TGC.
Indien een gewoon lid naar het oordeel van de voorzitter en secretaris van de TGC en gehoord de overige
kernleden, niet voldoende functioneert, kunnen de voorzitter en secretaris beslissen tot het met onmiddellijke
ingang aftreden van dit gewone lid.
e. De voorzitter en de secretaris van de TGC zijn q.q. kernlid en worden in functie gekozen.
f. Ingeval van een tussentijdse vacature bij de kernleden van de TGC zal de eerstvolgende Algemene
Vergadering in de vacature voorzien. Mocht door het tussentijdse ontstaan van een vacature het aantal
kernleden van de TGC beneden de 5 dalen, dan blijft de TGC niettemin bevoegd, voor zover het aantal
kernleden niet beneden de 3 daalt.
Indien het aantal kernleden beneden de 3 daalt, zullen de overgebleven kernleden een voordracht doen aan
het bestuur tot benoeming van nieuwe kernleden. Deze benoeming geschiedt slechts tot de eerstvolgende
Algemene Vergadering alwaar deze nieuwe kernleden gekozen moeten worden.
g. Bij tussentijds aftreden van de voorzitter of de secretaris benoemen de overige (kern-) leden een
waarnemend voorzitter respectievelijk een waarnemend secretaris. De plaatsvervanging geschiedt slechts
tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering, alwaar een voorzitter respectievelijk een secretaris
gekozen moet worden.
A.6.
Commissie van Beroep (CvB)
1. De CvB bestaat uit minimaal 5 leden.
2. a. De leden van de CvB worden, uit een door het bestuur op te maken voordracht, gekozen door de Algemene
Vergadering, die op basis van artikel 11. van de statuten van de NBB wordt gehouden, voor een periode van
drie jaar. De Algemene Vergadering kan tegenkandidaten stellen.
b. Een commissielid kan door de overige leden – na overleg met betrokkende, indien mogelijk – worden
geschorst. Dit lid is met onmiddellijke ingang als lid geschorst, maar is bevoegd deze kwestie voor
besluitvorming voor te leggen aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Indien de Algemene Vergadering niet besluit tot ontslag, dan eindigt de schorsing.
c. Ieder jaar treedt een aantal leden van de CvB af volgens een door de voorzitter en de secretaris van de CvB
op te stellen rooster. Een aftredend lid van de CvB is terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd of
nieuw gekozen lid van de CvB neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het lid van de CvB in wiens
plaats hij is gekozen.
d. De voorzitter en de secretaris van de CvB worden in functie gekozen.
e. Ingeval van een tussentijdse vacature bij de leden van de CvB zal de eerstvolgende Algemene Vergadering
in de vacature voorzien. Mocht door het tussentijdse ontstaan van een vacature het aantal leden van de CvB
beneden de 5 dalen, dan blijft de CvB niettemin bevoegd, voor zover het aantal leden niet beneden de 3
daalt.
Indien het aantal leden beneden de 3 daalt, zullen de overgebleven leden van de CvB een voordracht doen
aan het bestuur tot benoeming van nieuwe leden van de CvB. Deze benoeming geschiedt slechts tot aan de
eerstvolgende Algemene Vergadering alwaar deze nieuwe leden van de CvB gekozen moeten worden.
f. Bij tussentijds aftreden van de voorzitter of de secretaris benoemen de overige leden van de CvB een
plaatsvervangend voorzitter respectievelijk een plaatsvervangend secretaris. Een plaatsvervanging geschiedt
slechts tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering, alwaar een voorzitter respectievelijk een secretaris
gekozen moet worden.
A.7.
Onverenigbaarheden
1. Het lidmaatschap van de CvB is onverenigbaar met:
a. De functie van bestuurslid van de NBB of lid van een andere commissie van de Algemene Vergadering van
de NBB.
b. De functie van lid van een commissie of werkgroep van het bestuur .
c. De functie van afgevaardigde naar de Algemene Vergadering van de NBB.
d. De positie van werknemer bij de NBB.
e. Het lidmaatschap van een ander orgaan belast met tuchtrechtspraak of arbitrage- en geschillenrechtspraak
binnen de NBB.
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f. Het lidmaatschap van een ander door de Algemene Vergadering ingesteld orgaan.
2. Het lidmaatschap van de TGC is onverenigbaar met:
a. De functie van bestuurslid van de NBB of lid van een andere commissie van de Algemene Vergadering van
de NBB
b. De functie van lid van een commissie of werkgroep van het bestuur.
c. De functie van afgevaardigde naar de Algemene Vergadering van de NBB.
d. De positie van werknemer bij de NBB.
e. Het lidmaatschap van een ander orgaan belast met de tuchtrechtspraak of arbitrage- en
geschillenrechtspraak binnen de NBB.
3. Er mogen geen leden van dezelfde vereniging of samenwerkende verenigingen zitting hebben in een kamer van
de TGC of lid zijn van de CvB.
4. De leden van de TGC en de CvB mogen niet aan de behandeling van een zaak deelnemen, indien zij bij de zaak
betrokken zijn, hetzij persoonlijk, hetzij als functionaris, hetzij als lid van een vereniging die bij de zaak betrokken
is.
A.8.
Werkwijze
1. Tucht- en Geschillencommissie
1.1.De voorzitter en de secretaris van de TGC stellen kamers in voor de behandeling van zaken, regelen de
samenstelling daarvan, de verdeling van de werkzaamheden over de kamers en de frequentie van de zittingen,
met inachtneming van het in dit reglement bepaalde. Voor de behandeling van een zaak wordt een kamer
aangemerkt als de TGC.
1.2.Een kamer bestaat ofwel uit één lid, alsdan genoemd enkelvoudige kamer, ofwel uit ten minste drie leden,
alsdan genoemd meervoudige kamer. Een enkelvoudige kamer bestaat uit een kernlid. De voorzitter van een
meervoudige kamer is een kernlid.
1.3.Een kamer is vrij in het bepalen van de te volgen procesgang, met inachtneming van de bij dit reglement
bepaalde en de door de voorzitter van de TGC in overleg met de overige kernleden uitgevaardigde richtlijnen.
1.4.Zaken worden in beginsel behandeld door een enkelvoudige kamer, tenzij naar het oordeel van de voorzitter van
de TGC de zaak ongeschikt is voor behandeling en beslissing door één kernlid.
Indien de voorzitter van de TGC tot het oordeel komt dat een zaak ongeschikt is voor behandeling door een
enkelvoudige kamer, verwijst hij deze zaak naar een meervoudige kamer.
Indien de enkelvoudige kamer bij de behandeling van een zaak tot het oordeel komt dat de zaak naar zijn
oordeel ongeschikt is voor verdere behandeling en beslissing door één kernlid, verwijst hij de zaak door naar een
meervoudige kamer. De verwijzing kan geschieden in elke stand van de zaak. De verwezen zaak wordt
voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt.
1.5.Tegen de beslissing van de voorzitter van de TGC om de zaak door een enkel- of meervoudige kamer te laten
behandelen, of tegen de beslissing van het kernlid van een enkelvoudige kamer om de zaak te laten behandelen
en beslissen door een meervoudige kamer staat geen beroep open.
2. Commissie van Beroep
2.1.De CvB is vrij in het bepalen van de te volgen procesgang, met inachtneming van de bij dit reglement bepaalde
en de door de CvB uit te vaardigen richtlijnen.
2.2.Om tot een uitspraak te kunnen komen, dienen tenminste 3 leden van de CvB bij de besluitvorming betrokken te
zijn.
2.3.De CvB kan kamers instellen, in welk geval het bepaalde bij A.8.1 van overeenkomstige toepassing wordt
verklaard.
A.9.
Taken
1. De voorzitters van de TGC en de CvB zijn belast met de algehele leiding.
2. De secretarissen van de TGC en CvB zijn verantwoordelijk voor het verzenden van afschriften van de
uitspraken, het publiceren van de uitspraken en het bijhouden van een register van uitspraken.
3. De secretarissen van de TGC en de CvB kunnen de administratieve verwerking van zaken delegeren aan het
bondsbureau. Deze verwerking geschiedt in overleg met de directeur van de NBB.
A.10. Bevoegdheden van TGC en CvB
1. De TGC is bevoegd kennis te nemen van alle overtredingen als bedoeld in artikel A.11 en van zaken met
betrekking tot arbitragerechtspraak als bedoeld in de artikelen B.1. tot en met B.5..
2. a. De CvB is bevoegd om in beroep kennis te nemen van alle zaken welke in eerste aanleg door de TGC zijn
behandeld.
b. De CvB is tevens bevoegd om in beroep kennis te nemen van zaken, welke overeenkomstig het bepaalde bij
A.50.5. niet door de TGC in behandeling zijn genomen.
c. De CvB is tevens bevoegd kennis te nemen van zaken met betrekking tot geschillenrechtspraak als bedoeld
in de artikelen B.6. en B.7.
HOOFDSTUK 3 OVERTREDINGEN
A.11. Begripsomschrijving
1. Als overtreding in de zin van dit reglement wordt beschouwd:
a. elk handelen of nalaten dat een schending oplevert van de vastgestelde wedstrijdbepalingen;
b. laakbaar gedrag door een lid voor, tijdens of na, maar in direct verband met een wedstrijd, in de meest
ruime zin van het woord;
c. elk handelen of nalaten dat een schending oplevert van een bepaling in de statuten of in een reglement van
de NBB, dit reglement daaronder begrepen; en van een besluit van een orgaan van de NBB;
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d.

elk handelen of nalaten waarbij een lid en/of vereniging zich jegens een ander lid en/of vereniging of een
orgaan van de NBB niet gedraagt naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt verlangd;
e. elk handelen of nalaten waardoor de goede gang van zaken binnen de NBB wordt belemmerd of waardoor
de belangen van de NBB worden geschaad, in de meest ruime zin van het woord;
f.
het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate nakomen van verplichtingen alsmede het gelegenheid bieden of
aansporen tot, het vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het plegen van een in dit artikel
bedoelde overtreding.
2. Iedere aangifte van een overtreding levert een aparte tuchtzaak op.
3. In het kader van dit reglement wordt niet als een overtreding beschouwd een overtreding van een
Dopingreglement, een overtreding betreffende seksuele intimidatie of een overtreding betreffende matchfixing,
welke overtredingen worden berecht door het Instituut Sportrechtspraak.
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A.12. Voorafgaande bepalingen
1. Overtredingen in de zin van dit reglement kunnen alleen worden gestraft krachtens een voorafgaande, daartoe
strekkende bepaling in de statuten, reglementen of wedstrijdbepalingen van de NBB, dan wel in een daartoe
strekkend besluit van het bestuur, of van de TGC of de CvB.
2. Indien de in A.12.1 bedoelde bepalingen worden gewijzigd na het tijdstip waarop het feit is gedaan, worden de
voor de gedaagde, appellant of gestrafte gunstigste bepalingen toegepast.
A.13. Strafbaarheid
1. Voor strafbaarheid van de in A.11 bedoelde overtredingen is opzet of schuld en/of nalatigheid en/of
onzorgvuldigheid van de gedaagde of appellant vereist.
2. Een vereniging of bestuursleden van een vereniging kunnen zelfstandig of mede tuchtrechtelijk verantwoordelijk
worden gesteld voor een overtreding, die is begaan door een of meer van haar leden, individueel of in
gezamenlijkheid.
3. Tevens kan een vereniging, of kunnen bestuursleden van een vereniging of kan de aanvoerder van de
desbetreffende ploeg tuchtrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld indien een persoon van die vereniging die
geen lid is van de NBB, toch aan NBB-activiteiten deelneemt en daarbij handelingen pleegt die volgens dit
reglement grond opleveren voor het aanhangig maken van een zaak.
De TGC en CvB kunnen de in de vorige zin bedoelde personen voor de behandeling van de zaak als bondslid
beschouwen. Het in dit lid bepaalde vloeit voort uit het feit dat het aan door de NBB erkende verenigingen niet is
toegestaan personen die geen lid zijn van de NBB, op enigerlei wijze te laten deelnemen aan activiteiten van de
NBB, tenzij het bestuur hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
4. Indien een vereniging toeschouwers toelaat tot een wedstrijd, zijn de bestuursleden van de vereniging evenals
de vereniging tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de volgens dit reglement strafbare handelingen van de
toeschouwers indien de vereniging niet voldoende maatregelen heeft genomen om deze handelingen te
voorkomen. De bestuursleden van een bezoekende vereniging zijn evenals hun vereniging tuchtrechtelijk
verantwoordelijk voor de in de vorige volzin bedoelde handelingen indien het supporters van hun vereniging
betreft en zij niet voldoende maatregelen hebben genomen om deze handelingen te voorkomen.
5. Er kan geen aangifte worden gedaan van een overtreding indien deze is begaan door een speler uitkomend in
U8, U10, U12 leeftijdsgroepen in de zin van het Wedstrijdreglement van de NBB.
HOOFDSTUK 4 BIJZONDERE BEPALINGEN HEREN EREDIVISIE
Paragraaf I (competities)
A.14. Voor tuchtzaken die hun grondslag vinden in wedstrijden in de competities van de heren eredivisie (= de hoogste
landelijke klasse) vinden de volgende, aanvullende bijzondere bepalingen mede toepassing.
A.15. Een tuchtzaak tegen een speler, vervanger, coach, assistent-coach of ploegbegeleider wordt automatisch
aanhangig gemaakt door de diskwalificatie van de betrokkene tijdens de wedstrijd of door de aangifte van de
scheidsrechter of NBB-commissaris ingeval van een overtreding in de zin van dit reglement welke overtreding in
direct verband staat met de wedstrijd. De betrokkene is alsdan gedaagde.
A.16. Een tuchtzaak tegen het bestuur van een vereniging wordt aanhangig gemaakt door de aangifte van de
scheidsrechter, de NBB-commissaris of de organiserende instantie. Het bestuur is alsdan gedaagde.
A.17. De in artikel A.15 genoemde gedaagde is automatisch geschorst om deel te nemen aan de eerste wedstrijd van
de ploeg waarvoor hij uitkomt, volgend op de wedstrijd waarin de diskwalificatie plaatsvond of waarmee het
aanhangig maken van de tuchtzaak in direct verband stond. De voorzitter van de TGC is bevoegd om de
schorsing voormeld op te heffen indien hem daarvoor voldoende termen zijn gebleken. Alvorens een beslissing
tot opheffing van de schorsing te nemen, raadpleegt de voorzitter van de TGC tenminste één ander kernlid van
de TGC. Hij verwijst ingeval van opheffing de tuchtzaak naar een meervoudige kamer ter mondelinge
behandeling.
A.18. De scheidsrechters en de NBB-commissaris zijn verplicht uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag
waarop de wedstrijd, waarin of in direct verband waarmee de gedaagde is gediskwalificeerd, is gespeeld, voor
12:00 uur hun rapportage houdende de aanklacht te hebben gedeponeerd bij de secretaris van de TGC, per
adres het bondsbureau. Indien de rapportages voormeld niet tijdig zijn ingediend staat zulks een behandeling
van de zaak door de TGC niet in de weg.
A.19. Indien een scheidsrechter of een commissaris niet voldoet om de rapportage in te sturen, dan kan de TGC
besluiten om de scheidsrechter of de commissaris zijn functie gedurende een bepaald aantal wedstrijden of een
bepaalde periode niet langer te laten uitvoeren en/of hem een boete op te leggen waarvan de hoogte door de
Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgelegd.
A.20. De in artikel A.16 bedoelde aangifte houdende de aanklacht dient binnen 3x 24 uur na afloop van de wedstrijd
waarop de aangifte doelt, te zijn ingediend bij de secretaris van de TGC, per adres het bondsbureau. Een latere
aangifte leidt tot kennelijke niet-ontvankelijkheid die door de voorzitter van de TGC wordt bepaald.
A.21. De rapportages van de scheidsrechters en de NBB-commissaris als bedoeld in artikel A.18, danwel de aangifte
als bedoeld in artikel A.20., worden op de dag van ontvangst door de secretaris van de TGC ter kennis gebracht
van het secretariaat van de vereniging waartoe de gedaagde behoort. Het ter kennis brengen aan het
secretariaat van de vereniging waartoe de gedaagde behoort van de rapportage(s) en/of aangifte geschiedt in
beginsel per telefax of e-mail, of indien zulks onmogelijk is, door verzending per expresse- of koerierspost of
door het ter hand stellen daarvan aan de secretaris van de vereniging.
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A.22. Ingeval van een tuchtzaak als bedoeld in artikel A.15 en/of als bedoeld in artikel A.16, is het secretariaat van de
betrokken vereniging verantwoordelijk voor de doorgeleiding van de rapportage(s) respectievelijk de aangifte aan
de gedaagde. De doorgeleiding voornoemd dient terstond na ontvangst door het secretariaat van de vereniging
te geschieden.
A.23. De gedaagde dient binnen 18 uren na ontvangst door het secretariaat van de club van de rapportage(s) en/of de
aangifte voormeld, zijn zienswijze te deponeren bij de secretaris van de TGC, per adres het bondsbureau. De
zienswijze wordt in beginsel per telefax of e-mail ingediend, of, indien zulks onmogelijk is, per expresse- of
koerierspost ingezonden danwel ter hand gesteld van de secretaris van de TGC.
A.24. Een gedaagde die in gebreke blijft een zienswijze als bedoeld in het vorige lid in te zenden, wordt gestraft met
een boete waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
A.25. Een zaak wordt mondeling behandeld in een meervoudige kamer, tenzij de gedaagde afziet van een
mondelinge behandeling; alsdan vindt een schriftelijke behandeling, eveneens in een meervoudige kamer,
plaats. Ingeval van een mondelinge behandeling stelt de voorzitter van de TGC dag, datum en uur vast waarop
de mondelinge behandeling plaatsvindt. Deze vindt niet later plaats dan 7 dagen na de ontvangst van de
rapportage(s) van de scheidsrechters en de commissaris, respectievelijk de aangifte.
A.26. Ingeval een tuchtzaak tegen een speler, vervanger, coach, assistent-coach of ploegbegeleider aanhangig is
gemaakt en de ploeg van de vereniging waarvoor de gedaagde uitkomt meer dan één wedstrijd moet spelen
binnen 7 dagen na de diskwalificatie danwel aanzegging van de tuchtzaak, vindt de mondelinge behandeling
plaats uiterlijk te 14:00 uur op de dag waarop de ploeg voormeld de tweede wedstrijd na de diskwalificatie speelt.
Indien het de TGC onmogelijk is om aan dit vormvereiste te voldoen, staat zulks een behandeling van de zaak
niet in de weg. De gedaagde is alsdan wel gerechtigd uit te komen in de tweede wedstrijd voormeld, tenzij hij
voorlopig is geschorst overeenkomstig artikel A.53.1., van dit reglement.
A.27. Ingeval een tuchtzaak aanhangig is gemaakt tegen het bestuur van een vereniging vindt de mondelinge
behandeling in principe plaats voordat de eerste wedstrijd is gespeeld volgend op de dag waarop de aangifte
door de secretaris van de TGC is ontvangen.
A.28. De TGC bepaalt na sluiting van de beraadslagingen het moment waarop zij uitspraak zal doen. De gedaagde is
verantwoordelijk voor het kennis kunnen nemen van de uitspraak, ook ingeval de gedaagde de mondelinge
behandeling niet heeft bijgewoond.
A.29. Een eventueel beroep tegen de uitspraak van de TGC schort de opgelegde straf niet op, tenzij de TGC anders
bepaalt.
A.30. De bijdrage in de kosten van de behandeling van de tuchtzaak wordt opgelegd aan de vereniging van de
gedaagde. De hoogte van de bijdrage in de kosten wordt door de Algemene Vergadering op voorstel van het
bestuur vastgesteld, tenzij de TGC aannemelijk kan maken dat de kosten hoger zijn als gevolg van de
complexiteit van de zaak, de gemaakte (bureau)kosten en de door de TGC bestede tijd.
A.31. Voor zover niet strijdig of afwijkend van de voorgaande bepalingen zijn de overige bepalingen van het
Reglement Tucht- & Geschillenrechtspraak van overeenkomstige toepassing. Indien een bepaling uit deze
paragraaf strijdig of afwijkend is met een bepaling uit de overige hoofdstukken van dit reglement, dan prevaleert
de desbetreffende bepaling uit deze paragraaf boven de bepaling(en) uit een ander hoofdstuk van dit reglement.
Paragraaf II. (Final-four, play off of enig andere als zodanig door de organiserende instantie benoemde
bijzondere competitievorm of kampioenschap).
A.32. Voor tuchtzaken die hun grondslag vinden in wedstrijden die in de vorm van een final-four, play off of enig
andere als zodanig door de organiserende instantie benoemde bijzondere competitievorm of kampioenschap
worden gespeeld in de competities van de heren eredivisie (= de hoogste landelijke klasse) vinden de volgende,
aanvullende bijzondere bepalingen mede toepassing.
A.33. Een tuchtzaak tegen een speler, vervanger, coach, assistent-coach of ploegbegeleider wordt automatisch
aanhangig gemaakt door de diskwalificatie van de betrokkene tijdens de wedstrijd of door de aangifte van de
scheidsrechter of NBB-commissaris ingeval van een overtreding in de zin van dit reglement welke overtreding in
direct verband staat met de wedstrijd. De betrokkene is alsdan gedaagde.
A.34. Een tuchtzaak tegen het bestuur van een vereniging wordt aanhangig gemaakt door de aangifte van de
scheidsrechter, de NBB-commissaris of de organiserende instantie. Het bestuur is alsdan gedaagde.
A.35. De aangifte als bedoeld in artikel A.33 en A.34 moet binnen 60 minuten na afloop van een wedstrijd aanhangig
worden gemaakt bij de voorzitter van de kamer. Een later ingediende aangifte leidt tot niet-ontvankelijkheid.
A.36. De voorzitter van de TGC is bevoegd een meervoudige kamer in te stellen welke uiterlijk 3 uren na afloop van de
wedstrijd waarbij een tuchtzaak aanhangig is gemaakt een aanvang zal nemen met de mondelinge behandeling
van de zaak.
A.37. De voorzitter en zo mogelijk de leden van de kamer zullen de wedstrijd waartoe zij zijn benoemd in beginsel
bijwonen. Zij zullen zich melden bij de ontvangende vereniging en/of commissaris. Aan de voorzitter van de
kamer en indien aanwezig de overige leden van de kamer dient door de ontvangende vereniging, of indien de
wedstrijd op neutraal terrein gespeeld wordt door de organiserende instantie, een zitplaats beschikbaar te
worden gesteld in de nabijheid van de jurytafel.
A.38. De scheidsrechters en de NBB-commissaris, respectievelijk de aangever, moeten aan de voorzitter van de
kamer binnen 60 minuten na afloop van de wedstrijd hun rapportages, respectievelijk de aangifte, houdende de
aanklacht, op schrift ter hand te stellen.
A.39. Indien een scheidsrechter of een commissaris niet voldoet aan de eis om een rapportage in te sturen, dan kan
de TGC besluiten om de scheidsrechter of de commissaris zijn functie gedurende een bepaald aantal
wedstrijden of een bepaalde periode niet langer te laten uitvoeren en/of hem een boete op te leggen waarvan de
hoogte door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgelegd.
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A.40. De voorzitter van de kamer zal kopieën van de door hem ontvangen rapportages respectievelijk aangifte,
terstond ter hand stellen van de daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de vereniging waartoe de
gedaagde behoort. De aangewezen vertegenwoordiger van de vereniging is verantwoordelijk dat de gedaagde
terstond in kennis wordt gesteld van de rapportages respectievelijk de aangifte.
A.41. De gedaagde dient binnen 60 minuten na afgifte door de voorzitter van de kamer van de rapportages
respectievelijk de aangifte zijn zienswijze ter hand te stellen van de voorzitter van de kamer.
A.42. Een gedaagde die in gebreke blijft een zienswijze als bedoeld in het vorige lid in te zenden, wordt gestraft met
een boete waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
A.43. Zo mogelijk zal binnen 30 minuten, na ontvangst van de zienswijze, door de voorzitter van de kamer een
aanvang worden gemaakt met de mondelinge behandeling. Het ontbreken van een rapportage of zienswijze
staat de behandeling van de zaak niet in de weg.
A.44. Aan de voorzitter en de leden van de kamer zullen alle benodigde faciliteiten worden verstrekt welke voor een
adequate behandeling van de zaak noodzakelijk zijn.
A.45. Na sluiting van de mondelinge behandeling doet de TGC uiterlijk na 18 uren uitspraak. Indien het team waarvoor
de gedaagde uitkomt of waarover de gedaagde het bestuur vormt eerder dan 18 uren na de sluiting van de
mondelinge behandeling zijn volgende wedstrijd speelt, zal de uitspraak uiterlijk 2 uren voor aanvang van die
wedstrijd worden gedaan.
A.46. De gedaagde is verantwoordelijk voor het kennis kunnen nemen van de uitspraak, ook ingeval de gedaagde de
mondelinge behandeling niet heeft bijgewoond.
A.47. Een eventueel beroep tegen de uitspraak van de TGC schort de opgelegde straf niet op, tenzij de TGC anders
bepaalt.
A.48. De bijdrage in de kosten van de mondelinge behandeling van de tuchtzaak wordt opgelegd aan de vereniging
van de gedaagde. De hoogte van de bijdrage in de kosten wordt door de Algemene Vergadering op voorstel van
het bestuur vastgesteld, tenzij de TGC aannemelijk kan maken dat de kosten hoger zijn als gevolg van de
complexiteit van de zaak, de gemaakte (bureau)kosten en de door de TGC bestede tijd.
A.49. Voor zover niet strijdig of afwijkend van de voorgaande bepalingen zijn de overige bepalingen van het
Reglement Tucht- & Geschillenrechtspraak van overeenkomstige toepassing. Indien een bepaling uit deze
paragraaf strijdig of afwijkend is met een bepaling uit de overige hoofdstukken van dit reglement, dan prevaleert
de desbetreffende bepaling uit deze paragraaf boven de bepaling(en) uit een ander hoofdstuk van dit reglement.
HOOFDSTUK 5 HET AANHANGIG MAKEN VAN DE ZAAK
A.50. Het aanhangig maken van de tuchtzaak
1. Een zaak wordt aanhangig gemaakt door:
1.1.1
de aantekening op het wedstrijdformulier van een diskwalificatie als gevolg van een overtreding van de
wedstrijdbepalingen, hetgeen dient te leiden tot verwijdering uit de speelzaal; de betrokkene is alsdan
gedaagde;
1.1.2
de organiserende instantie moet in dit geval binnen 3 werkdagen na afloop van de wedstrijd een kopie van
het bedoelde wedstrijdformulier per post of e-mail opsturen naar de secretaris van de TGC, per adres het
bondsbureau;
1.1.3
de scheidsrechters moeten binnen 3 werkdagen na afloop van de wedstrijd hun rapportage omtrent het
gebeuren dat geleid heeft tot diskwalificatie per post of e-mail insturen naar de secretaris van de TGC, per
adres het bondsbureau;
1.2.1
aangifte bij de TGC door een scheidsrechter of NBB-commissaris van een overtreding zoals genoemd in
artikel 11.1 en voor zover deze overtreding plaats heeft gevonden binnen het wedstrijdverband; de
betrokkene is alsdan gedaagde;
1.2.2
de scheidsrechter of de NBB-commissaris dient in dit geval, voor zover dat mogelijk is, de gedaagde mee
te delen wat de reden is van het doen van de aangifte;
1.2.3
het gestelde in artikel A.50.1.1.3 is voor het doen van deze aangifte van overeenkomstige toepassing;
1.3.1
aangifte door het bestuur van een overtreding zoals genoemd in artikel A.11.1;
1.3.2
de aangifte dient binnen 2 maanden nadat de beweerde overtreding heeft plaatsgevonden, per post of email te worden gedaan bij de secretaris van de TGC, per adres het bondsbureau;
1.3.3
alvorens de aangifte te doen dient het bestuur zelf vooronderzoek te doen en informatie te verzamelen
omtrent de beweerde overtreding en dit tezamen met een motivatie tegen welk lid of leden van de NBB en
om welk feit of feiten een zaak aanhangig wordt gemaakt, aan de TGC te doen toekomen;
1.3.4
een eenmaal bij de TGC ingediende aangifte kan niet meer worden ingetrokken;
1.3.5
de aangifte geldt als tenlastelegging;
1.4
de voorzitter van de TGC of de voorzitter van een behandelende kamer indien hem in samenhang met een
aanhangig gemaakte tuchtzaak genoegzaam is gebleken dat een lid van de NBB zich schuldig heeft
gemaakt aan een overtreding in de zin van dit reglement;
2. De voorzitter van de TGC bepaalt of de TGC bevoegd is van de zaak kennis te nemen en of de zaak ontvankelijk
is. Desgewenst kan hij beoordeling van de vraag of de TGC bevoegd is van de zaak kennis te nemen danwel of
de zaak ontvankelijk is, verwijzen naar een kamer.
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3. De TGC neemt een zaak niet in behandeling indien:
a. de beweerde overtreding niet krachtens dit reglement strafbaar is gesteld; alsdan is het aanhangig maken
ongegrond;
b. de beweerde overtreding niet binnen de vereiste termijn aanhangig is gemaakt, behoudens het bepaalde in
A.50.4, of anderszins niet voldaan wordt aan de vormvereisten; alsdan is het aanhangig maken niet
ontvankelijk;
c. de overtreding wordt behandeld door het Instituut Sportrechtspraak.
4. Ingeval de voorzitter meent dat de zaak niet tijdig aanhangig kon worden gemaakt, bepaalt hij dat de zaak
alsnog in behandeling kan worden genomen.
5. Ingeval van onbevoegdheid deelt de voorzitter de organiserende instantie of degene die aangifte heeft gedaan,
zo spoedig mogelijk mee, dat de TGC niet bevoegd is de zaak in behandeling te nemen, alsmede dat van deze
beslissing beroep openstaat bij de CvB.
6. Indien de geringe ernst van het feit daartoe aanleiding geeft, is de voorzitter van de TGC bevoegd de zaak te
seponeren. Indien binnen een jaar opnieuw een zaak aanhangig wordt gemaakt tegen dezelfde gedaagde zal de
seponering kunnen gelden als strafverzwarende omstandigheid in de tweede zaak, onverminderd de
bevoegdheid van de voorzitter ook de tweede zaak te seponeren.
A.51. Overige bepalingen
1. Door de aantekening van een diskwalificatie op het wedstrijdformulier of door de aangifte is de betrokkene in
staat van beschuldiging gesteld. De aantekening op het wedstrijdformulier of de aangifte geldt als
tenlastelegging.
2.1 De gedaagde of de vereniging wanneer deze zelf gedaagde is, als bedoeld bij artikel A.50 dient per post of email binnen 3 werkdagen na afloop van de wedstrijd zijn zienswijze op het gebeurde te sturen naar de secretaris
van de TGC, per adres het bondsbureau.
2.2.De vereniging van de gedaagde, indien de vereniging niet zelf gedaagde is, heeft het recht, of de plicht indien zij
daartoe wordt verzocht door de TGC, een zienswijze in te zenden binnen 3 werkdagen na afloop van de
wedstrijd respectievelijk na ontvangst van het schrijven van de TGC, bij de secretaris van de TGC, per adres van
het bondsbureau van de NBB.
2.3.Indien blijkens de gedane aangifte de gedaagde niet door de scheidsrechter of NBB-commissaris in kennis is
gesteld van de reden van het doen van een aangifte, dan stelt de secretaris van de TGC gedaagde zo snel
mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen de gedaagde in kennis van het tegen hem ten laste gelegde feit.
De gedaagde heeft tot 7 werkdagen na dagtekening van het begeleidend schrijven de tijd om zijn zienswijze op
te sturen naar de secretaris van de TGC, per adres het bondsbureau.
3. Het niet of niet tijdig indienen van de rapportages door de scheidsrechters en commissaris respectievelijk de
zienswijze door de gedaagde staat behandeling van de zaak niet in de weg.
4. Ingeval van twijfel over het tijdig indienen van de in dit artikel bedoelde bescheiden is artikel A.4 van toepassing.
5. Een gedaagde of de vereniging waarvan gedaagde lid is, indien de vereniging daartoe verzocht is door de TGC,
die in gebreke blijft een zienswijze als bedoeld in dit artikel in te zenden, wordt gestraft met een boete waarvan
de hoogte door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
6.1 Indien een scheidsrechter of commissaris zijn rapportage omtrent het gebeuren met betrekking tot een wedstrijd
niet instuurt naar de TGC, kan de TGC besluiten dat de scheidsrechter of commissaris zijn functie gedurende
een bepaald aantal wedstrijden of een bepaalde periode niet langer zal mogen uitvoeren en/of hem een boete
opleggen waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur, wordt vastgesteld;
6.2 Artikel 51.6.1. is niet van toepassing indien de TGC de rapportage dusdanig van belang vindt om tot een goed
oordeel in de betreffende tuchtzaak te kunnen komen. Alsdan verzoekt de TGC de scheidsrechter of
commissaris om alsnog diens rapportage in te sturen. Bij het blijven weigeren om een rapportage in te sturen ,
zal de voorzitter van de TGC vervolgens een tuchtzaak aanhangig maken tegen de bewuste scheidsrechter of
commissaris op grond van het geen medewerking verlenen aan c.q. het belemmeren van de rechtsgang binnen
de NBB.
7. Indien het een aangifte betreft die gedaan is door het bestuur zoals vermeld in artikel A.50.1.3, zendt de
secretaris van de TGC zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen een exemplaar van de aangifte,
met eventuele bijlagen, naar de gedaagde. Deze heeft tot 7 werkdagen na dagtekening van het begeleidend
schrijven de tijd om een verweerschrift in te zenden naar de secretaris van de TGC, per adres het bondsbureau;
8. Bij het aanhangig maken door de voorzitter van de TGC of de voorzitter van een behandelende kamer zoals
vermeld in artikel A.50.1.4 stelt de secretaris van de TGC zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 10
werkdagen de gedaagde in kennis van het tegen hem ten laste gelegde feit. De gedaagde heeft tot 7 werkdagen
na dagtekening van het begeleidend schrijven de tijd om zijn zienswijze op te sturen naar de secretaris van de
TGC, per adres het bondsbureau.
A.52. Diskwalificatie bij wedstrijden tijdens de Nederlandse kampioenschappen en bekertoernooien.
1. Voor tuchtzaken die hun grondslag vinden in wedstrijden tijdens de Nederlandse jeugdkampioenschappen of
een bekertoernooi vinden de volgende bijzondere bepalingen mede toepassing.
2. Een tuchtzaak tegen een speler, vervanger, coach, assistent-coach of ploegbegeleider wordt automatisch
aanhangig gemaakt door de diskwalificatie van de betrokkene tijdens de wedstrijd of door de aangifte van de
scheidsrechter ingeval van een overtreding in de zin van het reglement welke overtreding in direct verband staat
met de wedstrijd. De betrokkene is alsdan gedaagde.
3. De in artikel A.52.2 genoemde gedaagde is automatisch geschorst om deel te nemen aan de eerste wedstrijd
van de ploeg waarvoor hij uitkomt, volgend op de wedstrijd waarin de diskwalificatie plaatsvond of waarmee het
aanhangig maken van de zaak in direct verband stond.
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A.53. Bijzondere maatregelen (voorlopige schorsing/opschortende werking)
1. Indien de ernst van de zaak daartoe aanleiding geeft, is de voorzitter van de TGC bevoegd om voor de
behandeling van de zaak een voorlopige schorsing op te leggen, behalve wanneer de gedaagde een vereniging
is. Deze voorlopige schorsing blijft van kracht tot en met het tijdstip waarop in de desbetreffende zaak uitspraak
wordt gedaan, maar vervalt in ieder geval vier weken nadat ze is opgelegd.
2. Indien tegen een uitspraak in een zaak, waarin voor de behandeling een voorlopige schorsing is opgelegd,
beroep wordt ingesteld, heeft dat beroep geen opschortende werking, tenzij de TGC anders bepaalt en
onverminderd het recht tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de CvB.
3. Naast de in lid 1en 2 genoemde gevallen kan de TGC een opschortende werking aangeven, indien de ernst van
de zaak daartoe aanleiding geeft, ook als er geen voorlopige schorsing is geweest.
4. Indien tegen een uitspraak van een meervoudige kamer in een zaak beroep wordt aangetekend, heeft dat
beroep geen opschortende werking, tenzij de TGC anders bepaalt. Indien tegen een uitspraak van een
enkelvoudige kamer in een zaak beroep wordt aangetekend, heeft dat beroep opschortende werking tenzij de
TGC anders beslist.
HOOFDSTUK 6 BEHANDELING
A.54. Behandeling van de zaak
1. Een zaak wordt schriftelijk of mondeling behandeld.
2. Schriftelijke behandeling (zowel in enkelvoudige als meervoudige kamer) vindt plaats indien de voorzitter van de
TGC van oordeel is dat er voldoende bescheiden zijn om tot een afgewogen oordeel te komen en de gedaagde
geen verzoek tot mondelinge behandeling heeft gedaan.
3. Mondelinge behandeling vindt plaats:
a. op verzoek van de gedaagde; een dergelijk verzoek dient te worden gedaan tegelijk met het indienen van
een zienswijze ;
b. op last van de voorzitter.
4. De voorzitter bepaalt datum, plaats en tijd van de mondelinge behandeling. Termijnoverschrijding door de TGC
maakt haar niet onbevoegd de zaak in behandeling te nemen. De secretaris stelt de gedaagde en degene die
aangifte heeft gedaan per post of e-mail hiervan in kennis en zendt een afschrift naar de vereniging waarvan de
gedaagde lid is.
5. Indien tegen meer gedaagden terzake van de zelfde overtreding of samenhangende overtredingen tuchtzaken
aanhangig zijn gemaakt, beslist de voorzitter of die zaken gezamenlijk of afzonderlijk zullen worden behandeld.
6. Ter uitvoering van haar taak kan de TGC de medewerking vragen van alle NBB organen, NBB-leden en door de
NBB erkende verenigingen die verplicht zijn die medewerking te verlenen, hieronder wordt ook begrepen het
optreden als getuige.
7. Gedaagde heeft het recht om een kwartier voorafgaand aan de mondelinge behandeling van zijn zaak, inzage te
krijgen in alle relevante stukken met betrekking tot zijn zaak.
8. a. Indien de gedaagde niet verschenen is, gaat de TGC na of hij behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen
behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent de TGC om een andere reden dat uitstel van behandeling
wenselijk is, dan stelt zij de behandeling uit, waarvan de gedaagde schriftelijk in kennis wordt gesteld, terwijl
de gedaagde vervolgens opnieuw zal worden opgeroepen.
b. Indien een door de TGC belangrijk geachte getuige niet is verschenen kan de TGC bepalen dat de
behandeling geheel of gedeeltelijk zal worden uitgesteld, in welk geval de gedaagde opnieuw zal worden
opgeroepen.
9. De TGC kan getuigen oproepen. Deze zijn verplicht te verschijnen tenzij zij van de voorzitter van de TGC dan
wel de voorzitter van de kamer die de zaak behandelt, toestemming hebben verkregen op andere wijze een
verklaring af te leggen. Een getuige die zonder toestemming niet verschijnt, kan door de TGC worden gestraft
conform artikel A.57.1 van dit reglement.
10. Tijdens de mondelinge behandeling kan de gedaagde zich voor eigen rekening laten vergezellen door getuigen
en zich doen bijstaan door een wettelijk vertegenwoordiger indien het een minderjarige betreft, en door een
raadgever. De raadgever zal in de gelegenheid worden gesteld het woord te voeren, nadat de gedaagde en
eventuele getuigen zijn gehoord. De gedaagde mag niet de beantwoording van bepaalde vragen overlaten aan
zijn raadgever, noch de beantwoording laten afhangen van zijn toestemming. Indien de raadgever een advocaat
is dan gelden hier de procedures die voor deze raadgever in Nederland gebruikelijk zijn.
11. Gedurende de mondelinge behandeling van de zaak worden de gedaagde en zijn raadgever in kennis gesteld
van de zakelijke inhoud van alle bescheiden, zienswijze en dergelijke, die op de zaak betrekking hebben tenzij
naar het oordeel van de voorzitter van de kamer gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Dit oordeel dient
te worden gemotiveerd en kan grond opleveren voor een beroep tegen de eindbeslissing.
12. De TGC is vrij in het accepteren van bewijsmiddelen.
13. De gedaagde heeft het recht de voorzitter van de kamer te verzoeken aan een getuige vragen te stellen met
betrekking tot de zaak.
14. De gedaagde behoeft niet te antwoorden op de aan hem gestelde vragen. Het staat de kamer vrij een dergelijke
weigering uit te leggen zo zij wil.
15. Gedaagde zowel als getuigen worden alleen tijdens de mondelinge behandeling ondervraagd.
16. Behandeling van een zaak geschiedt in de Nederlandse taal tenzij de voorzitter anders beslist. Gedaagde kan op
eigen initiatief en op eigen kosten een tolk inschakelen.
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A.55. Schorsing c.q. sluiting van de behandeling
1. Indien de TGC meent hetzij ten tijde van de behandeling hetzij na de sluiting daarvan (doch voor de uitspraak)
nadere gegevens nodig te hebben, kan zij in afwachting daarvan de behandeling schorsen, dan wel indien de
behandeling al is gesloten, heropenen.
2. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de CvB verwezen heeft overeenkomstig
het bepaalde bij A.61.
3. Indien de TGC meent ter beoordeling van de zaak alle benodigde gegevens te hebben verkregen sluit zij de
behandeling, behoudens het bepaalde bij A.55.1.
A.56. Uitspraak
1. Na de sluiting van de behandeling en na afloop van de beraadslagingen wordt de summiere inhoud van de
uitspraak bekend gemaakt, tenzij de TGC besluit de behandeling op een volgende zitting voort te zetten of de
uitspraak tot een later tijdstip te verdagen. De voorzitter van de kamer deelt in dat geval de gedaagde mee op
welke wijze hij de uitspraak dient te vernemen. Alle termijnen beginnen te lopen vanaf het moment dat de
gedaagde in de gelegenheid is geweest de uitspraak te vernemen, ongeacht of hij daadwerkelijk van deze
gelegenheid heeft gebruik gemaakt.
2. De uitspraak is met redenen omkleed en geeft aan of sprake is van strafoplegging overeenkomstig artikel A.57 of
van vrijspraak of van niet ontvankelijkheid of van sepot. Zij wordt door de kamer, die de zaak heeft behandeld,
op schrift gesteld en door de voorzitter van de kamer ondertekend. Tevens wordt in de uitspraak de
samenstelling van de kamer omschreven. Daarna wordt de uitspraak zo spoedig mogelijk doorgezonden naar de
secretaris van de TGC, die zorgdraagt voor medeondertekening door hem of de voorzitter van de TGC. De
secretaris zorgt voor toezending van de uitspraak per post of e-mail overeenkomstig A.9.2 en voor publicatie van
een uittreksel van de uitspraak in de Basketball Info.
3. a. Voor zover de uitspraak van de TGC strafoplegging inhoudt, wordt aan de gedaagde een bijdrage in de
kosten van de behandeling opgelegd, waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering op voorstel van
het Bondsbestuur wordt vastgesteld, tenzij de TGC aannemelijk kan maken dat de kosten hoger zijn als
gevolg van de complexiteit van de zaak, de gemaakte (bureau)kosten en de door de TGC bestede tijd.
b. Indien een oorspronkelijk gedaagde in beroep komt bij de burgerlijke rechter van een uitspraak van de TGC,
de CvB, het bestuur of de Algemene Vergadering, is de oorspronkelijk gedaagde, ingeval de burgerlijke
rechter de gevraagde voorziening of veroordeling weigert of afwijst, gehouden de door de NBB gemaakte
kosten, naast een eventuele proceskostenveroordeling, geheel te vergoeden. Wordt de gevraagde
voorziening of veroordeling gedeeltelijk toegewezen, dan is de oorspronkelijk gedaagde gehouden 50% van
de door de NBB gemaakte kosten te vergoeden.
HOOFDSTUK 7 STRAFFEN
A.57. Straffen
1. Als straf kan worden opgelegd:
a. aan natuurlijke personen die lid zijn van de NBB
1. berisping;
2. geldboetes;
3. schuldigverklaring zonder strafoplegging;
4. verlies van het recht tot deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode, respectievelijk tot
deelname aan bepaalde wedstrijden;
5. verbod tot het bekleden van bepaalde functies in de NBB of bij de door de NBB erkende verenigingen
voor een bepaalde periode;
6. schorsing als lid van de NBB voor een bepaalde periodes;
7. ontzetting (=royement)uit het lidmaatschap van de NBB, overeenkomstig artikel 6.4.van de statuten
8. gebod iets te doen of na te laten;
b. aan alle overige leden en verenigingen
1. berisping;
2. geldboetes;
3. schuldigverklaring zonder strafoplegging;
4. de verplichting een aantal wedstrijden zonder publiek te (doen) spelen, eventueel voor een bepaalde
periode;
5. verlies van wedstrijdpunten
6. verlies van het recht tot deelname aan bepaalde wedstrijden eventueel voor een bepaalde periode;
7. verbod tot het laten bekleden van bepaalde functies door bepaalde personen voor een bepaalde
periode;
8. het voor een bepaalde periode ontnemen van rechten, welke een vereniging toekomen op grond van de
statuten en reglementen van de NBB;
9. gebod iets te doen of na te laten.
Bij de vaststelling van boetes kunnen vaste bedragen dan wel maximum bedragen worden bepaald.
2. Straffen als bedoeld in artikel A.57.1.a. 1. tot en met 4. kunnen individueel aan een lid of aan meerdere leden
worden opgelegd en/of aan de ploeg waartoe dat lid c.q. die leden behoren.
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3. Straffen kunnen zowel in combinatie als voorwaardelijk worden opgelegd. Een combinatie van een ontzetting uit
het lidmaatschap, met een andere straf is niet mogelijk.
Bij een eerdere tuchtzaak voorwaardelijk opgelegde straffen kunnen bij een volgende tuchtzaak omgezet worden
in onvoorwaardelijke strafoplegging en opgelegd worden naast een eventuele sanctie in de nieuwe zaak.
4. Tegen de door de TGC opgelegde straffen als in dit artikel genoemd, staat beroep open bij de CvB.
5. Verenigingen zijn verplicht diegenen van haar leden die uit hoofde van een schorsing of door ontzetting geen
(volwaardig) lid van de NBB meer kunnen zijn onmiddellijk dienovereenkomstig te schorsen of uit het
lidmaatschap te ontzetten.
6. Ieder jaar, zo mogelijk voor het begin van het seizoen, worden door de TGC de normen gepubliceerd in de
Basketball Info, welke zij zal hanteren bij de strafoplegging. Tevens vindt dan publicatie plaats van de hoogte
van de boetes geldend voor de periode daarna tot een nieuwe publicatie volgt.
A.58. Deelname aan wedstrijden
1. Onder deelname aan wedstrijden wordt verstaan:
a. het als speler vermeld staan op het wedstrijdformulier;
b. het functioneren als (assistent-)coach;
c. het functioneren als jurylid/tafelfunctionaris;
d. het functioneren als scheidsrechter;
e. het functioneren als commissaris;
f. het zich, in welke hoedanigheid dan ook, bevinden in de onmiddellijke omgeving van spelersbanken en
jurytafel en/of in contact staan met een ploeg/speler.
2. Het in A.57.1.a.4 genoemde verlies van het recht tot deelname aan wedstrijden kan worden opgelegd voor een
of meer van de in A.58.1. genoemde gevallen.
HOOFDSTUK 8 RECHTSMIDDELEN
A.59. Beroep (Appel), Voorwaarden
1.1.Met inachtneming van het bepaalde in A.50 kan van elke uitspraak van de TGC in tuchtzaken, door hetzij de
gedaagde bij die zaak, hetzij degene die aangifte heeft gedaan (met uitzondering van de scheidsrechter(s) en
commissaris) met inachtneming van het bepaalde in artikel A.59.1.3., beroep worden ingesteld bij de CvB,
binnen zeven werkdagen nadat hij daarvan kennis heeft genomen of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen
1.2.Met inachtneming van het vorenstaande is het mogelijk dat de vereniging waarvan de appellant lid is, beroep
aantekent, mits de appellant hiermee door medeondertekening van het beroepsschrift of via afzonderlijk
schrijven, heeft ingestemd.
1.3.Indien degene die aangifte heeft gedaan de scheidsrechter is, kan -wanneer er in de uitspraak van de TGC een
vergrijp is vastgesteld tegen de persoon van die scheidsrechter- beroep worden aangetekend door het bestuur.
1.4.In geval van twijfel over het tijdig indienen van de in dit artikel bedoelde bescheiden is artikel A.4. van
toepassing.
2. Het beroep door een gedaagde schort de werking van de beslissing van de TGC op tenzij de TGC bij de
beslissing heeft bepaald dat een eventueel beroep geen opschortende werking heeft of dat dit voortvloeit uit het
bepaalde bij A.53. Een beroep als bedoeld in artikel A.59. 1 3. schort de werking van de beslissing van de TGC
niet op.
3. Een eenmaal ingesteld beroep kan niet meer worden ingetrokken indien en zodra degene waartegen een zaak
aanhangig is gemaakt handelingen heeft gepleegd of heeft kunnen plegen die volgens de beslissing van de TGC
niet mogelijk zouden zijn geweest.
4. Het beroep dient aanhangig gemaakt te worden door middel van een schrijven aan de CvB, per adres het
bondsbureau. Het beroepsschrift dient in te houden de bezwaren tegen de beslissing van de TGC en dient
zoveel mogelijk vergezeld te gaan van de op de zaak betrekking hebbende stukken. Indien het beroepsschrift
niet binnen de gestelde termijn op het bondsbureau is ontvangen kan de CvB besluiten het beroep niet
ontvankelijk te verklaren.
5. Gelijktijdig met het instellen van het beroep wordt een waarborgsom verschuldigd, welke door de Algemene
Vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. Deze waarborgsom wordt automatisch met het
instellen van het beroep in debet gesteld bij de vereniging waarvan de appellant lid is. Indien appellant geen lid is
van een vereniging wordt de waarborgsom automatisch in debet gesteld bij de NBB. Indien appellant een
vereniging is wordt de waarborgsom automatisch bij deze in debet gesteld.
6. Het beroep wordt niet in behandeling genomen, en de waarborgsom blijft verschuldigd, indien de appellant
overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel zijn beroep niet meer kan intrekken.
7. Indien het beroep niet ontvankelijk is in verband met vormfouten van een appellant, dan houdt de opschortende
werking op en gaat de straf en proeftijd in op een door de CvB te bepalen datum.
8. Wordt het beroepsschrift niet ontvankelijk verklaard, of wordt de appellant volledig in het ongelijk gesteld, dan is
de waarborgsom verbeurd. In de overige gevallen wordt de waarborgsom niet in rekening gebracht.
9. Aan de in het ongelijk gestelde partij kan een tegemoetkoming in de kosten van de behandeling worden
opgelegd.
A.60. Beroep, behandeling
1. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het beroepsschrift vraagt de CvB bij de TGC alle op de zaak betrekking
hebbende stukken op.
2. De CvB stelt een nieuw onderzoek in.
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3. De CvB kan om moverende redenen de werking van de beslissing van de TGC opschorten. Dit wordt
onmiddellijk aan belanghebbenden meegedeeld (appellant, diens vereniging, de competitieorganiserende
instantie).
4. Een zaak wordt schriftelijk of mondeling behandeld.
5. Schriftelijke behandeling vindt plaats indien de voorzitter van oordeel is dat er voldoende bescheiden zijn om tot
een afgewogen oordeel te komen en de appellant geen verzoek tot mondelinge behandeling heeft gedaan.
6. Mondelinge behandeling vindt plaats:
a. op verzoek van de appellant; een dergelijk verzoek dient te worden gedaan tegelijk met het indienen van het
beroepsschrift.
b. op last van de voorzitter.
7. De voorzitter bepaalt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het beroepsschrift de dag van behandeling, indien
niet wordt volstaan met een schriftelijke afdoening. De secretaris stelt de appellant en degene die de aangifte bij
de TGC heeft gedaan of, indien degene die aangifte heeft gedaan bij de TGC appellant is, de gedaagde hiervan
in kennis en zendt een afschrift naar de vereniging waarvan de appellant c.q. de gedaagde lid is.
8. Ter uitvoering van haar taak kan de CvB de medewerking vragen van alle NBB organen, NBB-leden en door de
NBB erkende verenigingen, die verplicht zijn hun medewerking te verlenen, hieronder wordt ook begrepen het
optreden als getuige.
9. a. Indien de appellant niet verschenen is, gaat de CvB na of hij behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen
behoorlijke oproeping plaats gevonden of meent de CvB om een andere reden dat uitstel van behandeling
wenselijk is, dan stelt zij de behandeling uit, waarvan de appellant en degene die aangifte bij de TGC heeft
gedaan of, indien degene die aangifte heeft gedaan bij de TGC appellant is, de gedaagde schriftelijk in
kennis worden gesteld terwijl de appellant vervolgens opnieuw zal worden opgeroepen.
b. Indien een door de CvB belangrijk geachte getuige niet is verschenen kan de CvB bepalen dat de
behandeling geheel of gedeeltelijk zal worden uitgesteld, in welk geval de appellant en degene die aangifte
heeft gedaan of, indien degene die aangifte heeft gedaan bij de TGC appellant is, de gedaagde opnieuw
zullen worden opgeroepen.
10. De CvB kan getuigen oproepen. Deze zijn verplicht te verschijnen tenzij zij van de voorzitter van de CvB
toestemming hebben verkregen op een andere wijze een verklaring af te leggen. Een getuige die zonder
toestemming niet verschijnt, kan door de CvB worden gestraft conform artikel A.57.1 van dit reglement..
11. Tijdens de mondelinge behandeling kan de appellant zich voor eigen rekening laten vergezellen door getuigen
en zich doen bijstaan door een wettelijk vertegenwoordiger indien het een minderjarige appellant betreft, en door
een raadgever. De raadgever zal in de gelegenheid worden gesteld het woord te voeren, nadat de appellant en
eventuele getuigen zijn gehoord. De betrokkene mag niet de beantwoording van bepaalde vragen overlaten aan
zijn raadgever, noch de beantwoording laten afhangen van zijn toestemming. Indien de raadgever een advocaat
is dan gelden hier de procedures die voor deze raadgever in Nederland gebruikelijk zijn.
12. Gedurende de mondelinge behandeling van de zaak worden de appellant en zijn raadgever in kennis gesteld
van de zakelijke inhoud van alle bescheiden, zienswijzen en dergelijke, die op de zaak betrekking hebben tenzij
naar het oordeel van de voorzitter gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Dit oordeel dient te worden
gemotiveerd.
13. De CvB is vrij in het accepteren van bewijsmiddelen. Het toelaten van een middel tot bewijs is een beslissing,
waarop in andere hiervan losstaande zaken geen beroep kan worden gedaan.
14. De appellant heeft het recht de voorzitter te verzoeken aan een getuige vragen te stellen met betrekking tot de
zaak. Een dergelijk verzoek kan niet worden geweigerd.
15. Een appellant behoeft niet te antwoorden op de aan hem gestelde vragen. Het staat de CvB vrij een dergelijke
weigering uit te leggen zo zij wil.
16. Appellant zowel als getuigen worden alleen tijdens de zitting ondervraagd.
17. Behandeling van een zaak geschiedt in de Nederlandse taal tenzij de voorzitter anders beslist. Appellant kan op
eigen initiatief en op eigen kosten een tolk inschakelen.
A.61. Beroep, verwijzing
De CvB is bevoegd een zaak terug te verwijzen naar de TGC, indien de CvB meent dat de stukken welke op de
zaak betrekking hebben niet volledig zijn of niet volledig bij de behandeling door de TGC in eerste aanleg
beschikbaar waren, alsmede wanneer bij de behandeling in beroep nieuwe feiten naar voren komen.
A.62. Beroep, schorsing c.q. sluiting van de behandeling
1. Indien de CvB meent hetzij ten tijde van de behandeling, hetzij na de sluiting daarvan, nadere gegevens nodig te
hebben, kan zij in afwachting daarvan de behandeling schorsen, danwel indien de behandeling al gesloten is,
heropenen.
2. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de CvB verwezen heeft overeenkomstig
A.61.
3. Indien de CvB meent ter beoordeling van de zaak alle benodigde gegevens te hebben verkregen sluit zij de
behandeling.
A.63. Beroep, uitspraak
1. Na de sluiting van de zitting en na afloop van de beraadslagingen wordt de summiere inhoud van de uitspraak
bekend gemaakt, tenzij de CvB besluit de behandeling op een volgende zitting voort te zetten of de uitspraak tot
een later tijdstip te verdagen. De voorzitter deelt in dat geval de appellant mee op welke wijze hij de uitspraak
dient te vernemen. Alle termijnen beginnen te lopen vanaf het moment dat de appellant in de gelegenheid is
geweest de uitspraak te vernemen, ongeacht of hij daadwerkelijk van deze gelegenheid heeft gebruik gemaakt.
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2. De uitspraak is met redenen omkleed. Zij wordt door de CvB op schrift gesteld en door de voorzitter
ondertekend. Tevens worden in de uitspraak vermeld de namen van de leden van de CVB die tot de uitspraak
zijn gekomen. Daarna wordt de uitspraak toegezonden overeenkomstig A.9.2. en wordt voor publicatie gezorgd
van een uittreksel van de uitspraak in de Basketball Info.
3. Voor zover de uitspraak strafoplegging inhoudt, kan aan de gedaagde een tegemoetkoming in de kosten van de
behandeling worden opgelegd, waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering op voorstel van het
Bondsbestuur wordt vastgesteld, tenzij de CvB aannemelijk kan maken dat de kosten hoger zijn als gevolg van
de complexiteit van de zaak, de gemaakte (bureau)kosten en de door de CvB bestede tijd.
4. De CvB kan de uitspraak van de TGC bekrachtigen, vernietigen of gedeeltelijk vernietigen en wijzigen, al dan
niet met instandhouding van de gronden waarop de beslissing in eerste aanleg steunde. Ingeval van
(gedeeltelijke) vernietiging doet de CvB zelf in hoogste instantie uitspraak, behoudens het bepaalde bij A.61.
5. Een uitspraak van de CvB waarbij een uitspraak van de TGC geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, casu quo
wordt gewijzigd, geeft op zich noch de appellant, noch degene die aangifte heeft gedaan, noch derden recht op
schadevergoeding.
A.64. Herziening (Revisie)
1. Herziening van een uitspraak waarbij een straf door de CvB of de TGC is opgelegd, kan uitsluitend worden
aangevraagd op grond van enige omstandigheid, die bij de behandeling van de zaak niet was gebleken om
redenen die niet aan de indiener van het verzoek tot herziening kunnen worden toegerekend, en die ernstig het
vermoeden doet ontstaan, dat ware zij bekend geweest zij tot vrijspraak of een minder zware straf of maatregel
zou hebben geleid.
2. a. De aanvraag tot herziening wordt ingediend door degene die op grond van A.59.1 bevoegd is om een beroep
in te stellen bij de CvB, door brief, fax of e-mail, per adres bondsbureau.
b. De aanvraag vermeldt de omstandigheid waarop zij steunt met opgave van de bewijsmiddelen, waaruit van
die omstandigheid kan blijken, alsmede de reden dat die omstandigheid bij de behandeling van het feit dat
tot de straf of maatregel heeft geleid, niet aan de orde is gesteld.
c. Gelijktijdig met het indienen van de aanvraag tot herziening wordt een waarborgsom verschuldigd, welke
door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. Deze waarborgsom wordt
automatisch in debet gesteld bij de aanvrager of de vereniging waarvan de aanvrager lid is.
3. Bij de beslissing over de ontvankelijkheid van een aanvraag om herziening kan door de CvB in bijzondere
gevallen worden besloten, dat hangende het nieuwe onderzoek, de straf of maatregel niet (verder) ten uitvoer
wordt gelegd.
4. Is de CvB van oordeel, dat de aanvraag om een herziening tot een nieuwe behandeling dient te leiden, dan
verwijst zij de zaak naar de commissie die destijds de aangevochten uitspraak heeft gedaan.
A.65. Gratie
1. Het Bondsbestuur heeft het recht gehele of gedeeltelijke gratie te verlenen van opgelegde straffen en
maatregelen.
2. Verzoekschriften om vermindering, omzetting of kwijtschelding van straffen en maatregelen moeten, met
redenen omkleed, worden ingediend bij het bestuur.
3. Een verzoek tot gratie wordt niet eerder in behandeling genomen, dan nadat:
a. geen beroepsmogelijkheid meer openstaat;
b. de helft van de opgelegde straf of maatregel is ondergaan;
c. de uitspraak niet vatbaar is voor herziening.
4. In gevallen waarin de gestrafte uit het lidmaatschap is ontzet, wordt een verzoek om gratie niet eerder in
behandeling genomen dan na verloop van een termijn van tien jaar na de desbetreffende uitspraak.
5. Een verzoek tot gratie schort de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf of maatregel niet op.
6. Alvorens over een verzoekschrift te beslissen wint het bestuur het advies in van de commissie die de
desbetreffende uitspraak heeft gedaan.
7. Indien gratie wordt verleend kan het bestuur het restant van de straf geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk
opleggen of anderszins voorwaarden stellen.
8. Een besluit tot gratie wordt gepubliceerd in de Basketball Info
A.66. Court of Arbitration for Sport (CAS), gevestigd te Lausanne (Zwitserland)
Het staat gestraften vrij om, na uitputting van de rechtsmiddelen van de NBB, beroep aan te tekenen bij het
CAS.
HOOFDSTUK 9 TENUITVOERLEGGING
A.67.
1. De besturen van de NBB en van de verenigingen zijn ieder binnen het kader van hun bevoegdheden, belast met
de tenuitvoerlegging van de in het kader van dit reglement opgelegde straffen en maatregelen, alsmede met de
controle op de naleving. Hierbij is elk bestuur met name verantwoordelijk voor diegenen die specifiek onder zijn
organisatie-eenheid vallen. Daarnaast blijft het bestuur volledig bevoegd. Indien door een desbetreffend bestuur
in onvoldoende mate wordt gereageerd, kan er sprake zijn van omstandigheden op grond waarvan een
tuchtzaak kan worden ingesteld.
2. Indien een gestrafte zich aan de door de TGC opgelegde maatregelen onttrekt, zal door de voorzitter van de
TGC een tuchtzaak tegen hem aanhangig gemaakt worden. Daarnaast kan de voorzitter van de TGC een
tuchtzaak aanhangig maken tegen de vereniging waarvan de gestrafte lid is.
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3. Indien een lid, een vereniging of een NBB orgaan zich aan de uitspraak van de TGC of CvB onttrekt, is het
bestuur bevoegd straffen als bedoeld in A.57.1 op te leggen, totdat het desbetreffende lid of vereniging of NBB
orgaan aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Tegen dit besluit staat geen beroep open.

B. ARBITRAGE- EN GESCHILLENRECHTSPRAAK
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
B.1.
1. Er wordt onderscheid gemaakt in arbitragerechtspraak en geschillenrechtspraak.
2. Arbitragerechtspraak vindt plaats bij verschil van mening tussen verenigingen onderling en tussen een
vereniging en haar leden.
Beslechting geschiedt in de vorm van een bindend advies waaraan partijen zich dienen te houden; beroep bij de
CvB is dan ook niet mogelijk.
3. Geschillenrechtspraak vindt plaats bij geschillen tegen NBB organen (niet zijnde de commissies met een
rechtsprekende taak).
Beslechting geschiedt door een beslissing van de CvB waaraan betrokken partijen zich dienen te houden.
4. Indien een partij zich niet houdt aan de desbetreffende uitspraak kan door de wederpartij nakoming worden
geëist bij de burgerlijke rechter, onverminderd het bepaalde bij A.67 hetgeen van overeenkomstige toepassing
wordt verklaard. De kosten van de nakoming, in de meest ruime zin des woords, komen voor rekening van de
niet-nakomende partij.
HOOFDSTUK 2 ARBITRAGERECHTSPRAAK TUSSEN VERENIGINGEN
B.2. Algemene bepalingen
1. Verschillen van mening tussen verenigingen worden in eerste en enige aanleg beslecht door de TGC.
2. De verschillen van mening zullen:
a. hetzij gebaseerd zijn op en voortvloeiend uit de statuten en reglementen van de NBB;
b. hetzij anderszins zijn ontstaan.
3. De verschillen van mening sub.2.a voormeld betreffen het niet, niet tijdig of niet voldoende voldoen aan
verplichtingen direct of indirect voortvloeiende uit de statuten en reglementen van de NBB of daarop gebaseerde
onderlinge overeenkomsten. Deze verschillen van mening kunnen alleen worden aanhangig gemaakt door de
partij(en), die rechtstreeks in zijn (hun) belangen is (zijn) getroffen, echter niet dan nadat partijen er niet in zijn
geslaagd binnen een redelijke termijn een minnelijke schikking te treffen.
4. De verschillen van mening sub.2.b betreffen de onderlinge rechten en verplichtingen van verenigingen. Deze
verschillen van mening worden beslecht bij wijze van opgedragen rechtsmacht en kunnen derhalve slechts
aanhangig worden gemaakt door beide partijen gezamenlijk, middels een schriftelijke opdracht aan de TGC om
hun verschil van mening te beslechten.
B.3.
Behandeling
1. De verschillen van mening gebaseerd op B.2.2.a
a. Deze verschillen van mening worden aanhangig gemaakt door de direct in zijn belangen getroffen partij door
middel van een verzoekschrift aan de TGC. Het verzoekschrift dient een deugdelijke omschrijving in te
houden van het verschil van mening en dient vergezeld te gaan van de nodige bescheiden. De wederpartij
van de vereniging die het verschil van mening aanhangig heeft gemaakt is verplicht mee te werken aan de
behandeling van het verschil van mening.
b. Gelijktijdig met het aanhangig maken van het verschil van mening wordt een waarborgsom verschuldigd,
welke door de Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur, wordt vastgesteld.
Deze waarborgsom wordt automatisch met het aanhangig maken van het verschil van mening in debet
gesteld bij de vereniging die het verschil van mening aanhangig heeft gemaakt.
c. Wordt de vereniging, die het verschil van mening aanhangig heeft gemaakt, in haar vordering niet
ontvankelijk verklaard, dan wel volledig in het ongelijk gesteld, dan is de waarborgsom verbeurd. In de
overige gevallen wordt de waarborgsom gerestitueerd.
d. Overigens kan aan de in het ongelijk gestelde partij een tegemoetkoming in de kosten van behandeling
worden opgelegd.
e. De uitspraak inzake het verschil van mening wordt niet gepubliceerd.
2. De verschillen van mening gebaseerd op B.2.2.b
a. Deze verschillen van mening kunnen slechts aanhangig worden gemaakt, indien beide partijen de
beslechting van hun verschillen van mening aan de TGC opdragen. Deze opdracht dient schriftelijk te zijn en
gezamenlijk te geschieden en voorzien te zijn van de nodige bescheiden, waaruit het verzoek van ieder der
partijen blijkt. Een waarborgsom is niet verschuldigd.
b. De behandeling van deze verschillen van mening vindt plaats op basis van hoor en wederhoor zoveel
mogelijk volgens de richtlijnen voor behandeling van zaken als omschreven in A.54 en volgende, met dien
verstande dat er nu geen gedaagde is.
c. De uitspraak in een dergelijk verschil van mening kan slechts strekken tot een – partijen bindende –
vaststelling van rechten en plichten en kan met name geen strafoplegging inhouden. Publicatie van de
uitspraak blijft achterwege.
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HOOFDSTUK 3 ARBITRAGERECHTSPRAAK TUSSEN EEN VERENIGING EN HAAR LEDEN
B.4.
Algemene bepalingen
1. Verschillen van mening tussen een vereniging en een of meer van zijn leden kunnen aanhangig worden gemaakt
bij de TGC door beide partijen afzonderlijk en/of gezamenlijk door middel van een schriftelijke opdracht om hun
verschil van mening te beslechten.
B.5.
Behandeling
1. De stukken strekkende tot het aanhangig maken van een verschil van mening dienen voorzien te zijn van de
nodige bescheiden, waaruit het verzoek van ieder der partijen blijkt. Een waarborgsom is niet verschuldigd.
2. De behandeling van deze verschillen van mening vindt plaats op basis van hoor en wederhoor zoveel mogelijk
volgens de richtlijnen voor behandeling van zaken als omschreven in A.54 en volgende, met dien verstande dat
er nu geen gedaagde is.
3. De uitspraak in een dergelijk verschil van mening kan slechts strekken tot een – partijen bindende – vaststelling
van rechten en plichten en kan met name geen strafoplegging inhouden. Publicatie van de uitspraak blijft
achterwege.
HOOFDSTUK 4 GESCHILLENRECHTSPRAAK TEGEN NBB ORGANEN
B.6.
Algemene bepalingen
1. Geschillen tussen NBB organen (niet zijnde de commissies met een rechtsprekende taak) en erkende
verenigingen of tussen NBB organen en leden van de NBB, welke zijn gebaseerd op de statuten en reglementen
van de NBB, worden in eerste en hoogste instantie beslecht door de CvB.
2. De geschillen betreffen, behoudens de in de wet genoemde gevallen, uitsluitend:
a. het feit, dat het besluit of de handeling van het NBB orgaan niet in overeenstemming is met de statuten, de
reglementen en/of het Nederlands recht;
b. het feit, dat het NBB orgaan bij het nemen van het besluit of bij het verrichten van de handeling zijn
bevoegdheid kennelijk voor een ander doel heeft gebruikt dan voor het doel waartoe de bevoegdheid is
gegeven;
c. het feit, dat het NBB orgaan bij afweging van de betrokken belangen kennelijk op onredelijke wijze tot het
besluit of de behandeling is gekomen.
B.7.
Behandeling
1. Voor de behandeling van de geschillen wordt verwezen naar B.3.1 met uitzondering van het hierna bepaalde.
2. De voorzitter van de CvB is bevoegd om een besluit van een NBB orgaan, waarover een geschil wordt
aangebracht, op te heffen indien hem daarvoor voldoende termen zijn gebleken. Alvorens een beslissing tot
opheffing van het besluit te nemen raadpleegt de voorzitter van de CvB tenminste één ander lid van de CvB.
Na een besluit tot opheffing van het besluit als bovengenoemd, komt de CvB binnen twee weken tot een
uitspraak in het ingediende geschil.
3. a. De uitspraak wordt gepubliceerd in de Basketball Info.
b. In spoedeisende gevallen kan de CvB met betrekking tot de in B.3.1.b bedoelde waarborgsom ontheffing
verlenen, waarbij de waarborgsom niettemin verschuldigd is.
c. Geschillen die aanhangig worden gemaakt nadat er dertig dagen verstreken zijn sedert het moment dat de
aanbrenger op de hoogte was of redelijkerwijze kon zijn van de handeling of besluit waartegen de klacht zich
richt, worden niet in behandeling genomen. In bijzondere gevallen kan het NBB orgaan die een handeling
pleegt of een besluit neemt waartegen een geschil aanhangig kan worden gemaakt daarbij bepalen, dat de
termijn ten hoogste veertien dagen bedraagt; zodanige bepaling dient deugdelijk gemotiveerd, aan de
betrokkene te worden medegedeeld.
4. Een beslissing van de CvB waarbij een handeling of een besluit van een NBB orgaan geheel of gedeeltelijk
wordt vernietigd, geeft noch de eisende partij, noch derden recht op schadevergoeding.

C. BINDENDE UITLEG
C.1.

De CvB geeft een bindende uitleg van de statuten en reglementen van de NBB op verzoek van het bestuur of
van de TGC. Het desbetreffende besluit wordt gepubliceerd in de Basketball Info.
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