Toelichting: Behandelingskosten Strafzaken en Beroepszaken
Conform artikel 20 lid i van het Algemeen Reglement worden alle bedragen ter zake van heffingen elk jaar
automatisch aangepast op basis van het indexcijfer voor de prijzen, zoals deze wordt vastgesteld door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor deze bedragen
verschuldigd zijn.
Ten aanzien van de behandelingskosten Strafzaken steunt het KNBSB Bestuur het voorstel om voor 2021 van af te
wijken en een substantiële verhoging van 100% door te voeren. Dat betekent voor een Behandeling strafzaak dat
de kosten naar € 110,00 gaan en voor een Behandeling strafzaak met hoorzitting de kosten naar € 165,00 gaan.
Motivatie
De hoeveelheid strafzaken is de afgelopen jaren substantieel gestegen. Het gevolg is een volle agenda voor de
Commissie strafzaken, veel tijd van deze groep vrijwilligers en extra kosten ter dekking van ruimte en catering.
De professionele coördinatie en ondersteuning voor het behandelen en administreren van straf- en beroepszaken
vanuit het Bondsbureau is noodzakelijk. Dit is ingericht op basis van 0,2 fte (8 uur p/w). In de praktijk blijken de
coördinerende en ondersteunende taken toe te nemen met gemiddeld 4 tot 6 uur per week. Additionele personele
kosten die de KNBSB organisatie niet kan én niet wil dragen vanuit algemene middelen.
Positieve Sportcultuur
Het project Positieve Sportcultuur is gestart vanuit NOC*NSF en heeft als doel een verandering van gedrag op de
velden en binnen verenigingen. De KNBSB heeft in 2020 succesvol een projectsubsidie aangevraagd om hier ook
binnen onze verenigingen en naar onze leden actiematig aandacht voor te vragen. De noodzaak voor dit project is
niet uit de lucht komen vallen. In algemene zin lijkt het gedrag binnen onze community te verharden,
verdraagzaamheid te verminderen en respect voor elkaar en de officials af te nemen. Dit wordt onder andere
zichtbaar in de vorm van verbale agressie op de velden en verbaal geweld via (social) media. Ondanks de positieve
sportbeleving van velen, staat het op een positieve manier onze sporten beleven en met elkaar omgaan onder
druk.
Voorstel
1. 100% verhoging van de kosten die berekend worden voor een Behandeling strafzaak; € 110,00
50% verhoging van de kosten die berekend worden voor een Behandeling strafzaak met hoorzitting; €
165,00
 Demotiveren van gedrag dat leidt tot incidenten die een strafzaak tot gevolg hebben.
 Benchmark: kosten Strafzaak NBB (basketbal) betreft € 149,00.
2. Extra inkomsten als gevolg van deze verhoging toevoegen aan het subsidiebedrag ter verbetering van de
Positieve Sportcultuur.
Het KNBSB Bondsbestuur vraagt de leden om met dit voorstel in te stemmen.

