
 

 

Reglement besluitvorming incidenten op en rond de velden. 

 

Inleiding: met enige regelmaat vinden op en rond de velden incidenten plaats waarover een 

commissie van het bestuur van Rayon Zuid een besluit moet nemen. 

De besluitvorming wordt, doordat betrokkenen niet of niet tijdig hun verklaring omtrent het 

gebeurde inzenden, soms [ernstig] vertraagd. Teneinde de besluitvorming in de tijd te 

bespoedigen stelt het bestuur van Rayon Zuid onderstaand reglement vast. 

 

Artikel 1 (definities) 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Bestuur : het bestuur van de vereniging Rayon Zuid van de Nederlandse Basketball 

Bond; 

b. Incident : een gebeurtenis op of rond de velden strijdig met regelgeving [waaronder 

begrepen sportiviteit en respect] waarvoor geen één-éénduidige sanctie is vastgesteld; 

c. Commissie : de persoon of personen die in eerste aanleg onderzoek doet of doen naar 

en een uitspraak doet of doen over het incident; 

d. Betrokkene(n) : het lid c.q. de leden van de Nederlandse Basketball Bond, en hun 

vereniging(en) die bij het incident zijn betrokken zijn; 

e. Belanghebbende : degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van de Commissie 

is betrokken. Een belanghebbende is tevens betrokkene; 

f. Beslissing: Bindende uitspraak van de commissie over een incident; 

g. Besluit: Bindende uitspraak van het bestuur over een incident na beroep 

 

Artikel 2 (onderzoek door Commissie) 
Lid 1 De Commissie onderzoekt een incident, indien en voor zover het incident onder de 

aandacht van de Commissie komt of wordt gebracht, een en ander onder de 

navolgende beperkingen: 

a. het incident moet een directe samenhang hebben met een door Rayon Zuid 

georganiseerde basketballwedstrijd, of 

b. het incident moet een directe samenhang hebben met een door Rayon Zuid 

georganiseerde competitie waarvan de basketballwedstrijd deel uit maakt;  

c. het incident moet een directe samenhang hebben met een basketball-

wedstrijd waaraan een team van een vereniging van Rayon Zuid 

deelneemt. 

Lid 2 Indien het incident door een ander orgaan van de Nederlandse basketball Bond 

(NBB) moet, of beter kan worden beoordeeld, stuurt de Commissie de gegevens 

van het incident naar dit orgaan door, met het verzoek de behandeling over te 

nemen. 

Lid 3 

 

 

Lid 4 

De commissie verzoekt de haar bekende betrokkene(n) binnen een door de 

Commissie vast te stellen termijn van tenminste 14 dagen en ten hoogste 30 

dagen), om overlegging aan de Commissie van de benodigde bescheiden en / of 

verklaringen 

Elke betrokkene heeft de mogelijkheid een verklaring in te dienen aangaande het 

incident. Betrokkenen die daartoe van de Commissie geen uitnodiging ontvangen 

kunnen dit doen tot 21 dagen na het incident. Verklaringen die na deze datum door 

de Commissie worden ontvangen zullen aan het dossier worden toegevoegd. De 

Commissie neemt haar beslissing zo veel mogelijk met in achtneming van de 

ingezonden verklaringen. 



Lid 5 Indien belanghebbende geen verklaring instuurt vervalt daarmee zijn/haar recht op 

beroep, tenzij belanghebbende kan aantonen dat het niet inzenden van een 

verklaring belanghebbende niet aan te rekenen is. Dit aantonen dient schriftelijk te 

gebeuren  binnen de gestelde beroepstermijn. (zie artikel 3 en 4). De commissie 

bepaalt of de opgegeven reden geldig is en de verklaring alsnog meegenomen 

wordt in de besluitvorming 

 

Artikel 3 (besluit en publicatie door Commissie) 
Lid 1 Na afloop van de in artikel 2 lid 3 genoemde termijn neemt de Commissie op basis 

van de dan ontvangen bescheiden en / of verklaringen zo mogelijk binnen 30 

dagen een beslissing over het incident; 

Lid 2 De beslissing wordt aan belanghebbende(n) medegedeeld op het binnen ISS 

vastgelegde e-mailadres; 

Lid 3 Indien de beslissing leidt tot het opleggen van een boete en / of tot een wijziging in 

de eindstand van een wedstrijd, dan wordt de beslissing daarnaast tevens 

gepubliceerd in het Mededelingenblad van Rayon Zuid. 

 

 

Artikel 4 (beroep tegen het besluit) 
Lid 1 Belanghebbenden kunnen binnen 30 dagen nadat zij van de beslissing op de 

hoogte zijn gebracht tegen de beslissing in beroep gaan bij het bestuur; 

Lid 2 Na het verstrijken van de termijn is het niet meer mogelijk in beroep te gaan tegen 

het besluit, tenzij belanghebbende kan aantonen dat de overschrijding van de 

termijn hem niet aan te rekenen is. Dit dient schriftelijk te zijn aangetoond binnen 

14 dagen na het verstrijken van de beroepstermijn. Daarna vervallen alle rechten 

op beroep. Het bestuur bepaalt of de opgegeven reden geldig is en het beroep 

alsnog meegenomen wordt inde besluitvorming 

  

Lid 3 De leden van het bestuur, voor zover niet betrokken bij de besluitvorming in eerste 

aanleg, buigen zich over het beroep en komen tot een besluit  

Lid 4 De leden van het bestuur, betrokken bij de besluitvorming over een beroep, 

kunnen belanghebbende(n) en betrokkene(n), die in een eerder stadium een 

verklaring hebben ingezonden, horen alvorens tot het besluit over het incident te 

komen;  

Lid 5 Leden van het bestuur die zelf betrokkene of belanghebbende zijn, of die lid zijn 

van een vereniging die betrokkene of belanghebbende is nemen geen deel aan de 

discussie en/of besluitvorming in beroep. 

Lid 6 Leden van het bestuur die zitting hebben in de Commissie nemen geen deel aan de 

besluitvorming in beroep. 

Lid 7 Tegen het besluit van het bestuur staat geen verder beroep meer open, tenzij dat 

het besluit aantoonbaar in strijd met de regelgeving van de NBB is. In het laatste 

geval dient binnen 30 dagen nadat het besluit is genomen een beroep bij de 

Commissie van Beroep van de NBB te worden ingesteld. 

 

 

Artikel 5 (inwerkingtreding, slot- en overgangsbepalingen) 

Lid 1 Dit reglement treedt in werking op de dag van publicatie van dit reglement in het 

Mededelingenblad van Rayon Zuid; 

Lid 2 Incidenten die op de datum van inwerkingtreding van dit reglement aanhangig 

zijn, zullen in overeenstemming met dit reglement worden afgehandeld. 



 

  



Toelichting 
Een incident waarvoor een vaste boete geldt valt niet onder dit reglement, indien de boete 

wordt vastgesteld door de Commissie dan valt het incident wel onder dit reglement. 

 

In principe is elk lid van de NBB die kennis heeft van het incident een betrokkene (derhalve 

inclusief de onafhankelijke scheidsrechter, beoordelaar, toevallig aanwezige bondscoach), 

maar daarmee is niet elke betrokkene een belanghebbende. Indien aan een vereniging een 

boete wordt opgelegd, is alleen de vereniging belanghebbende. Indien een wedstrijd verloren 

wordt verklaard zijn de beide verenigingen belanghebbende, en de overige verenigingen met 

teams in dezelfde poule dus niet! 

 

Artikel 2 lid 1 beperkt de incidenten welke in behandeling zijn genomen, terwijl lid 2 er voor 

zorgt dat bijv. strafzaken niet door de Commissie behandeld behoeven te worden, maar 

doorgezonden kunnen worden, ter behandeling, naar de TGC. 

Lid 3 verzekert betrokkenen van een minimale reactietermijn, en verzekert de 

belanghebbenden van een maximale besluitvormingstermijn. De Commissie bepaalt per geval 

de termijn die gelegen dient te zijn tussen de 14 en 30 dagen.  

 

Artikel 3 lid 1: Na afloop van de indieningstermijn heeft de Commissie 30 dagen om tot 

een besluit te komen. Mocht de termijn van 30 dagen onvoldoende zijn zal de Commissie 

de belanghebbenden daarover moeten informeren, onder vermelding van de reden, 

alsmede onder vermelding van de termijn die voor het uitstel noodzakelijk is. 

Artikel 3 lid 2: mededelen kan door de omschrijving schriftelijk, via e-mail en/of mondeling, 

e.e.a. tenzij lid 3 van toepassing is. 

 

Artikel 4 lid 1 zorgt er voor dat belanghebbenden niet, afhankelijk van overige 

gebeurtenissen, kunnen besluiten om al of niet in beroep te gaan. Lid 2 verzekert 

belanghebbenden dat zij, mits aantoonbaar buiten hun schuld, ook na de termijn van 30 dagen 

in beroep kunnen gaan. De beroepstermijn begint te lopen vanaf het moment dat 

belanghebbenden op de hoogte kunnen zijn van de uitspraak van de Commissie. 

Lid 3 zorgt er voor dat het bestuur inhoudelijk naar het beroep moeten kijken en over het 

incident zelf een besluit moeten nemen, terwijl lid 4 een beroep op inhoudelijke gronden 

tegenhoudt. Belanghebbenden kunnen alleen nog naar de CvB indien het besluit in beroep in 

strijd is met de regelgeving [formeel beroep]. 

 

Artikel 5 regelt de inwerkingtreding en de overgangsbepalingen van lopende zaken. Omdat dit 

reglement bescherming biedt aan alle betrokkenen [meer rechtszekerheid] kunnen lopende 

zaken volgens het nieuwe systeem worden afgehandeld, uiteraard tenzij dat belangen van 

betrokkenen en/of belanghebbenden zich hier tegen verzetten. 


