
REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE 
12 september 2007 

 
Dit reglement regelt de samenstelling, afbakening werkterrein, taak en werkwijze van de Ge-
schillencommissie van de Rotterdamse Schaakbond, alsmede de uitvoering van haar beslis-
singen. 
 
1. Samenstelling 
1.1 Door de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 12 september 2007 is overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 14 van het Huishoudelijk reglement ingesteld een Geschillencommis-
sie,welke hierna als "Commissie" wordt aangeduid. 
1.2 Alle bepalingen genoemd in artikel 14 van het Huishoudelijk reglement maken onveran-
derd deel uit van dit reglement. 
 
2. Afbakening werkterrein 
2.1 De Commissie is bevoegd een beroep te behandelen van competities en 
schaaktoernooien welke door of namens de RSB worden georganiseerd en voor zover het 
desbetreffende reglement daarin voorziet, alsook  bezwaren als bedoeld in art.12 lid 4 van het 
Huishoudelijk reglement. 
 
3. Taak 
3.1 De Commissie heeft tot taak om overeenkomstig de bepalingen van dit reglement zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, doch in elk geval met inachtneming van de in de desbetreffende 
reglementen genoemde termijn, een uitspraak te doen. 
3.2 Indien de uitspraak van de Commissie luidt, dat de beslissing van het RSB-bestuur, de 
competitieleider of wedstrijdleider waartegen het beroep is ingesteld, vernietigd dient te wor-
den, dan neemt de Commissie tevens een beslissing zoals deze naar haar oordeel in feite had 
dienen te zijnen/of een beslissing die naar haar oordeel noodzakelijk is om de gewraakte be-
slissing ongedaan te maken. 
3.3 De Commissie neemt haar beslissingen met inachtneming van de bepalingen van het re-
glement dat geldt voor het desbetreffende evenement. Indien dat reglement niet duidelijk is of 
niet in het betreffende geschil voorziet, beslist de Commissie in overeenstemming met de ei-
sen van sportiviteit, redelijkheid en billijkheid. 
3.4 De beslissingen van de Commissie zijn bindend. Tegen de beslissingen van de 
Commissie staat geen verder beroep open. 
 
4. Werkwijze 
4.1 De eerste secretaris van de RSB, of diens plaatsvervanger, zendt een schriftelijk ontvan-
gen beroep onverwijld naar de leden van de Commissie. Tevens controleert hij of de betrok-
kenen een afschrift van het beroep hebben ontvangen; in ontkennend geval stelt hij de Com-
missie hiervan op de hoogte. 
4.2 De secretaris van de Commissie benadert de leden der Commissie teneinde plaats, datum 
en tijdstip vast te stellen ter behandeling van het ingestelde beroep. De behandeling dient 
steeds door tenminste 3 (drie) leden van de Commissie te geschieden. 
4.3 Een commissielid dat persoonlijk, of wiens vereniging of één of meerdere leden van die 
vereniging  direct of indirect betrokken is bij een te behandelen beroep, dient zich van deel-
neming aan de beraadslagingen en de beslissing te verschonen. 
4.4 De Commissie is bevoegd een ieder voor nadere informatie met betrekking tot een inge-
steld beroep te benaderen of te horen, wanneer zij dat voor haar oordeelsvorming noodzake-
lijk acht. 



4.5 De Commissie neemt haar beslissingen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de 
stemmen, dan wordt het beroep geacht te zijn verworpen. 
4.6 De Commissie stelt haar uitspraak op schrift, daarbij aangevend haar uitspraak, de feiten 
waarvan de commissie kennis heeft genomen en de motieven die aan haar uitspraak ten 
grondslag liggen. De in deze paragraaf bedoelde uitspraak wordt onverwijld verzonden naar 
de eerste secretaris van de RSB of diens plaatsvervanger. 
4.7 In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Commissie, kan de uitspraak mon-
deling aan de betrokkenen kenbaar worden gemaakt. Dit laat echter onverlet het gestelde in 
punt 4.6. 
4.8 De secretaris van de Commissie verzoekt steeds, wanneer hij meer dan 1 (één) week niet 
beschikbaar is, een ander lid van de Commissie zijn taak waar te nemen en stelt het RSB- 
bestuur daarvan op de hoogte. 
4.9 De Commissie regelt zelf haar werkwijze voor zover dit reglement de werkwijze niet 
voorschrijft. 
 
5. Uitvoering 
5.1 Het RSB-bestuur draagt terstond zorg voor toezending van afschriften van de uitspraak 
van de Commissie aan de insteller van het beroep alsmede aan alle andere betrokkenen. 
5.2 Het RSB-bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de beslissingen van de Commissie 
indien en voor zover de beslissingen van de Commissie uitvoering vereisen. 
 
6. Slotbepalingen 
6.1 Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Geschillencommissie". 
6.2 Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering gehouden op 12 september 
2007 te Rotterdam en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende reglement van de com-
missie van beroep wedstrijdgeschillen. 
6.3 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene ver-
gadering van de RSB; echter alleen wanneer de woordelijke tekst van de wijzigingen bij de 
oproep voor de vergadering is gevoegd. 
 


