Reglement Commissie van Beroep
Artikel 1: Samenstelling
1. Er is een Commissie van Beroep, welke hierna als 'de Commissie' wordt aangeduid.
2. De Commissie bestaat uit tenminste vijf leden, onder wie tenminste een jurist, welke
door de Algemene Vergadering van de LiSB (hierna te noemen “Ledenvergadering”)
worden benoemd.
3. Een commissielid wordt door de Ledenvergadering benoemd voor een periode van
drie jaar en kan voor eenzelfde periode van drie jaar herbenoemd worden.
4. De Commissie kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter.
5. Leden van het Bestuur van de LiSB kunnen geen lid van de Commissie zijn.
6. Gedurende het tijdvak waarvoor een lid van de Commissie is benoemd wordt zijn
lidmaatschap slechts beëindigd door overlijden, door het aanvaarden van een
onverenigbare functie als bedoeld in het vijfde lid of door ontslag op eigen verzoek
door middel van een daartoe strekkende kennisgeving van het desbetreffende lid aan
de Ledenvergadering.
7. Tussentijds ontstane vacatures worden zo spoedig mogelijk door de
Ledenvergadering vervuld. In dat geval geschiedt de benoeming voor het resterende
gedeelte van het tijdvak gedurende welke het afgetreden lid van de Commissie lid
zou zijn geweest.
8. In geval van niet of niet goed functioneren van de Commissie van Beroep kan de
Algemene Vergadering op voorstel van het LiSB bestuur of op voorstel van vijf
verenigingen, de leden van de Commissie van Beroep ontslaan.
Artikel 2: Taak
1. De Commissie heeft de taak om overeenkomstig de bepalingen van dit reglement zo
snel als redelijkerwijs mogelijk is beslissingen te nemen op beroepen tegen
beslissingen van wedstrijd- en/of competitieleiders dan wel overige instanties, met
betrekking tot door of onder auspiciën van de LiSB gehouden wedstrijden en/of
competities, indien en voor zover de Ledenvergadering de mogelijkheid van een
dergelijk beroep heeft opengesteld voordat de beslissing waartegen het beroep wordt
ingesteld werd genomen.
2. Indien de Commissie uitspreekt dat de beslissing waartegen het beroep is ingesteld,
vernietigd dient te worden, dan neemt de Commissie tevens een beslissing zoals
deze naar het oordeel van de Commissie had behoren te zijn genomen en/of een
beslissing die naar het oordeel van de Commissie noodzakelijk is teneinde de wellicht
reeds uitgevoerde gewraakte beslissing te corrigeren.
3. De Commissie neemt haar beslissingen met inachtneming van de bepalingen van de
reglementen van de LiSB, waaronder begrepen de FIDE-reglementen, en het
desbetreffende wedstrijd- of competitiereglement. Indien dat reglement niet duidelijk
is of niet in het desbetreffende geschil voorziet dan beslist de Commissie in
overeenstemming met de eisen van sportiviteit, redelijkheid en billijkheid.
4. De beslissingen van de Commissie zijn bindend. Tegen de beslissingen van de
Commissie staat geen verder beroep open.
5. Indien in het desbetreffende wedstrijd- of competitiereglement bij het instellen van het
beroep een bedrag aan de LiSB dient te worden betaald en het beroep niet gegrond
wordt verklaard, beslist de Commissie of het bedrag of een deel daarvan wordt
terugbetaald.
Artikel 3: Werkwijze

1. Beslissingen van de Commissie worden steeds door tenminste drie leden van de
Commissie genomen. De voorzitter van de Commissie, en bij zijn ontstentenis de
plaatsvervangend voorzitter, stelt vast welke leden van de Commissie in voorkomend
geval de beslissing op het beroep nemen. Onder deze leden bevindt zich steeds een
jurist. De commissieleden die geen beslissing nemen, mogen wel steeds aan de
beraadslagingen deelnemen.
2. Indien een lid van de Commissie persoonlijk en rechtstreeks bij de beslissing
waartegen beroep wordt ingesteld is betrokken, of indien hij lid is van een vereniging
waarvan een team of een lid rechtstreeks bij de beslissing is betrokken dient dat lid
zich van deelneming aan de beraadslaging en beslissing te verschonen.
3. De Commissie geeft de rechtstreeks belanghebbende(n) steeds de gelegenheid om
zijn resp. hun standpunt met betrekking tot het ingestelde beroep schriftelijk aan de
Commissie kenbaar te maken.
4. Belanghebbenden bij de beroepsprocedure zijn de in de beslissing waartegen beroep
is ingesteld in het ongelijk gestelde vereniging en/of persoon, de wedstrijdleider /
competitieleider/instantie tegen wiens beslissing beroep is ingesteld, en de
vereniging(en) of personen die naar het oordeel van de Commissie rechtstreeks
nadelig beïnvloed kunnen worden door een beslissing over het beroep.
5. De Commissie kan besluiten om de wedstrijd- resp. competitieleider, getuigen,
deskundigen en overige belanghebbenden en/of betrokkenen te horen alvorens een
beslissing te nemen. De kosten welke daaraan zijn verbonden komen ten laste van
de LiSB.
6. De Commissie stelt haar uitspraak op het beroep op schrift. In spoedeisende
gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter resp. de plaatsvervangend voorzitter,
kan de Commissie de uitspraak mondeling kenbaar maken mits de uitspraak zo
spoedig mogelijk nadien op schrift wordt gesteld. De schriftelijke uitspraak omvat
steeds een beslissing met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 2 van dit
reglement alsmede een motivering van de genomen beslissing. De Commissie zendt
haar schriftelijke uitspraak zo spoedig mogelijk aan het Bestuur van de LiSB.
7. De Commissie regelt zelf haar werkwijze voor zover dit reglement de werkwijze van
de Commissie niet regelt.
Artikel 4: Uitvoering
1. Het Bestuur van de LiSB draagt terstond zorg voor toezending van afschriften van de
uitspraak van de Commissie aan degene die het beroep heeft ingesteld alsmede aan
de in artikel 3 lid 3 bedoelde belanghebbende(n).
2. Het Bestuur van de LiSB draagt zorg voor de uitvoering van de beslissingen van de
Commissie indien en voor zover de beslissingen van de Commissie uitvoering eisen.
3. Het Bestuur van de LiSB draagt voorts zorg voor zo spoedig mogelijke publicatie van
de beslissingen van de Commissie.
4. De kosten verbonden aan de vervulling van de taak van de Commissie worden door
de LiSB gedragen.
Artikel 5: Slotbepaling
1. Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement op de Commissie van Beroep'.
Laatste wijziging:
-

Art. 1 lid 2, art. 1 lid 3 en art. 3 lid 1 gewijzigd in de Algemene Vergadering te Roermond op
13-09-2014.

