Wat te doen bij een diskwalificerende fout (D-fout)?
Wanneer in een wedstrijd een diskwalificerende fout (D-fout) uitgedeeld is, is de persoon(speler/
coach) die de D-fout gekregen heeft (de gedaagde) verplicht een verklaring te sturen naar de Tuchten Geschillencommissie (TGC). Deze verplichting geldt tevens voor de scheidsrechters die de
wedstrijd geleid hebben.
Hiervoor bestaat het Meldingsformulier Tuchtzaak.
De verklaring dienst gestuurd te worden naar tgc@nbb.basketball.nl
Of per adres:
Tucht-en Geschillencommissie
p/a NBB
Postbus 2651
3430 GB Nieuwegein
De gedaagde kan daarnaast verzoeken een mondelinge toelichting te mogen geven tijdens de
zitting van de TGC. De vereniging waar de gedaagde lid van is, is niet verplicht een verklaring in te
dienen. Dit mag wel.
Voor meer informatie kan gemaild worden naar tgc@nbb.basketball.nl
bron: http://www.basketball.nl/algemeen/competities/formulieren/tgcformulier

Daarnaast het volgende:
Wanneer je tijdens een basketballwedstrijd een diskwalificerende fout hebt gekregen heeft dit
automatisch enige consequenties. De scheidsrechter zal een strafzaak aanhangig maken bij de
tucht- en geschillencommissie van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB).
Om deze commissie van alle informatie te voorzien is het o.a. nodig dat jij een verslag maakt over
de gebeurtenissen die ertoe geleid hebben dat de scheidsrechter aan jou een D-fout heeft gegeven.
Dit doe je via het meldingsformulier Tuchtzaak zoals bovenstaand is vermeld.
Dit document zal je helpen om de belangrijkste zaken op papier te zetten zodat een en ander zo
duidelijk mogelijk aan de tucht- en geschillencommissie van de NBB aangeboden kan worden. Let
erop dat deze zaken binnen 48 uur geregeld moeten zijn. De kosten van een D-fout zijn al erg hoog
en het niet insturen van een verslag maakt alles nog duurder en uiteraard minder prettig.

1. Bestuur inlichten
Van groot belang is dat je binnen 24 uur het secretariaat in kennis stelt van het feit dat je een D-fout
hebt gekregen. Is het secretariaat onbereikbaar dan dien je een van de andere bestuursleden in te
lichten. Het bestuur dient in overleg met jou namelijk ook een verslag naar de NBB op te sturen.
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2. Verslag versturen
Je dient je verslag in ieder geval naar het bovenstaande adres van de bond op te sturen.
Daarbij een kopie sturen aan het secretariaat van Silvertrown Lions:
Secretariaat Silvertrown Lions
T.a.v.: Ellen Vermeij
Vlierstraat 23
2871 RS Schoonhoven
Tip: bewaar ook een kopie van je verslag voor jezelf

3. Vervolg
Wanneer je alle zaken hebt opgeschreven en verstuurd, is het wachten op de zitting van de tuchten geschillencommissie van de NBB. Nadat deze uitspraak heeft gedaan zullen jij, de vereniging en
de scheidsrechters de uitspraak schriftelijk ontvangen. Het is mogelijk tegen deze uitspraak bezwaar
aan te tekenen.
In de periode tussen de dag waarop je de D-fout hebt gekregen en de dag waarop de
uitspraak gedagtekend is verstuurd kun je (in ieder geval) blijven deelnemen aan
wedstrijden.
Het ontvangen van een D-fout is voor niemand goed en het schaadt ook de goede naam van de
vereniging. Ook aan de vereniging kan de tucht- en geschillencommissie een straf opleggen. Alle
kosten voorvloeiend uit het krijgen van een D-fout zullen door de vereniging verhaald worden op de
betreffende speler/coach.
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