Artikel 1 Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
SNSPS:
de stichting Nederlandse Sport Pers Service, statutair gevestigd te Amsterdam en bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam geregistreerd onder nummer S 203647.
De Commissie:
de Commissie van Beroep zoals ingesteld bij artikel 5 van het hierna vermelde Reglement.
Reglement:
Het Reglement opgesteld krachtens artikel twee lid drie van statuten van de stichting
Nederlandse Sport Pers Service en regelende de procedure en voorwaarden voor het
aanvragen en de toewijzing van perskaarten, niet zijnde de NSP-perskaart, aan
(sport)journalisten bij sportevenementen in en buiten Nederland; accreditatie; communicatie
en overige serviceverlening door de SNSPS, alsmede de gronden van weigering voor het
verlenen van deze faciliteiten.
Klager:
Een ieder die op grond van het Reglement schriftelijk een klacht heeft ingediend bij de
Commissie van Beroep.
Artikel 2 Taak van de Commissie
2.1.

De Commissie van Beroep heeft tot taak alle aan haar voorgelegde geschillen welke
voortvloeien uit de toepassing van het Reglement te behandelen en houdt daarbij toezicht op
de getrouwde naleving van dit Reglement en beoordeelt voorts de vraag of SNSPS naar
redelijkheid overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement heeft besloten.

Artikel 3 De samenstelling van de Commissie
3.1.

De Commissie is samengesteld en wordt benoemd zoals voorzien in artikel 5 van het
Reglement.

3.2.

Voor het eerst wordt de Commissie benoemd in 1991. De dan benoemde leden van de
Commissie bepalen in onderling overleg een schema van aftreden, waarbij voor het eerst een
lid zal aftreden per 1 januari 1994, gevolgd door een lid per 1 januari van ieder volgend jaar.
Ook deze leden zijn tweemaal terstond herbenoembaar.

3.3.

De leden van de Commissie wijzen in onderling overleg zelf een niet uit hun midden
afkomstige secretaris van de Commissie aan. De secretaris wordt voor een periode van drie
jaren benoemd.

3.4.

De secretaris van de Commissie woont de zittingen van de Commissie bij met adviserende
stem.

3.5.

De leden van de Commissie genieten als zodanig geen bezoldiging, doch hebben recht op
vergoeding door SNSPS van reis- en verblijfkosten.
De secretaris ontvangt naast een vergoeding voor de ten behoeve van de Commissie van
Beroep gemaakte reis-en verblijfkosten een door het bestuur van SNSPS vast te stellen
vergoeding per behandelde zaak.

3.6.

De Commissie van Beroep komt ten minste eenmaal per jaar bijeen in een besloten
vergadering waartoe de leden door de secretaris worden opgeroepen.

3.7.

De Commissie van Beroep bespreekt in deze vergadering de algemene gang van zaken en
stelt een door de secretaris opgesteld jaarverslag vast dat het aan het bestuur van SNSPS
toezendt.

Artikel 4 Het indienen van een klacht
4.1.

Het klaagschrift dient in viervoud te worden ingediend bij de secretaris van de Commissie en
vermeldt naam en adres van de klager, alsmede de klacht en de feiten en de gronden waarop
deze rust.

4.2.

Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het eerste lid van dit artikel gestelde eisen, zal
de secretaris de klager onverwijld mededelen in hoeverre het onvolledig is en hem uitnodigen
het verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen, na verstrijken van welke termijn een
eventueel niet aangevuld klaagschrift door de secretaris, na overleg met de voorzitter van de
Commissie terzijde kan worden gelegd.

Artikel 5 Afdoening door de voorzitter
5. 1.

De voorzitter van de Commissie zal een klacht die hem naar zijn oordeel kennelijk ongegrond
dan wel te onbetekenend van aard voorkomt, afwijzen.

5.2.

Indien de voorzitter tot een dergelijk afwijzen besluit wordt zulks onverwijld door de secretaris
van de Commissie schriftelijk aan de klager medegedeeld, onder vermelding dat de klager
binnen veertien dagen na kennisgeving schriftelijk beroep tegen het besluit van de voorzitter
der Commissie kan instellen bij de voltallige Commissie.

5.3.

De klager wiens klacht kennelijk ongegrond dan wel te onbetekenend van aard is gebleken
kan door de voorzitter van de Commissie respectievelijk de Commissie worden veroordeeld in
de kosten door de indiening van zijn klaagschrift veroorzaakt. Deze kosten bedragen minimaal
FL 250,--.

Artikel 6 De behandeling van klachten
6.1.

Wanneer de voorzitter van de Commissie van oordeel is dat de klacht door de Commissie in
behandeling dient te worden genomen, dan wel indien tijdig beroep tegen het besluit van de
voorzitter als bedoeld in artikel 5.1., is ingesteld, zendt de secretaris een afschrift van het
klaagschrift aan SNSPS onder vermelding dat deze binnen veertien dagen na ontvangst een
gemotiveerd verweerschrift in viervoud kan indienen; desgewenst kan de secretaris deze
termijn op verzoek van SNSPS verlengen.

6.2.

De voorzitter kan vervolgens besluiten de klager zowel als SNSPS ieder nog eenmaal in de
gelegenheid te stellen schriftelijk stelling te nemen.

6.3.

De voorzitter besluit na overleg met de secretaris na de schriftelijke behandeling of er een
mondelinge behandeling plaatsvindt.

6.4.

In gevallen waarvan het spoedeisende karakter aannemelijk is, is de voorzitter bevoegd, op
verzoek van de meest gerede partij, de secretaris op te dragen om in afwijking van het
hiervoor bepaalde, partijen direct voor mondelinge behandeling op te roepen.

Artikel 7
7.1.

De datum en de plaats van de mondelinge behandeling der klacht worden door de voorzitter
van de Commissie bepaald in overleg met de secretaris die ten spoedigste, doch tenminste
veertien dagen voor de zittingsdatum, zowel de klager als SNSPS oproept alsdan aldaar te
verschijnen.

7.2.

In de oproep wordt tevens vermeld dat beide partijen zich desgewenst ter zitting door een
daartoe gevolmachtigde raadsman kunnen doen bijstaan.

7.3.

Indien een der partijen tijdig aan de secretaris schriftelijk meedeelt op het vastgestelde
tijdstip wegens zeer dringende redenen verhinderd te zullen zijn de zitting bij te wonen, kan
de voorzitter in overleg met de secretaris een nieuwe in beginsel bindende datum bepalen
waarvan zowel klager als SNSPS onverwijld in kennis dienen te worden gesteld. Nog verder
uitstel der mondelinge behandeling zal alleen kunnen plaatsvinden indien sprake is van zeer
bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling aan de voorzitter.

7.4.

De leden van de Commissie van Beroep en de secretaris zijn behoudens het in artikel 9.4.
bepaalde tot geheimhouding gehouden met betrekking tot aanhangige of behandelde zaken.

7.5.

Zij mogen zich over klaagschriften die bij de Commissie van Beroep aanhangig zijn, dan wel
naar zij weten of vermoeden aanhangig zullen worden, niet inlaten in enig bijzonder
onderhoud of gesprek met klager of SNSPS dan wel hun raadslieden of andere betrokkenen,
noch van hen enig geschrift aannemen anders dan ten behoeve van de Commissie van
Beroep.

7.6.

De voorzitter is bevoegd, al dan niet op grond van een daartoe strekkend verzoek van klager
of SNSPS, getuigen en deskundigen ter zitting uit te nodigen.
De voorzitter willigt een dergelijk verzoek van klager of SNSPS in, wanneer het hem voor een
goede behandeling van de zaak nuttig voorkomt. Indien hij meent dat dit laatste niet het
geval is, legt hij het verzoek aan de Commissie van Beroep voor. De secretaris draagt zorg
voor de verschijning van getuigen en deskundigen.

Artikel 8
8.1.

De zitting is niet openbaar.

8.2.

De voorzitter bepaalt de orde ter zitting. Van het verhandelde ter zitting wordt door de
secretaris een beknopt verslag gemaakt.

8.3.

Zowel klager als SNSPS worden ter zitting in de gelegenheid gesteld hun standpunt terzake
nader toe te lichten.

Artikel 9 De beslissing
9.1.

Nadat de Commissie het onderzoek naar aanleiding van de klacht heeft voltooid, zal, tenzij
nader onderzoek nodig wordt geacht, zij zo spoedig mogelijk een beslissing nemen die met
redenen omkleed, schriftelijk dient te worden vastgelegd.

9.2.

Een beslissing van de Commissie van Beroep dient in ieder geval te bevatten:
- naam en woonplaats van partijen;
- naam en woonplaats van het betrokken medium;
- een omschrijving van de feiten en omstandigheden die tot het klaagschrift aanleiding
hebben gegeven en naar aanleiding daarvan zijn onderzocht;
- de overwegingen van de Commissie van Beroep;
- de beslissing van de Commissie van Beroep;
- de namen van de leden van de Commissie van Beroep;
- de ondertekening door voorzitter en secretaris.

9.2.

Het door voorzitter en secretaris getekend afschrift van deze beslissing zendt de secretaris
door middel van een aangetekend schrijven onverwijld aan zowel klager als SNSPS.

9.4.

Klager, SNSPS, getuigen, deskundigen, raadslieden zijn tot geheimhouding gehouden voor
zover de beslissing van de Commissie van Beroep niet voor publicatie wordt vrijgegeven.

Artikel 10 Wijzigingen
10.1

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan het bestuur van SNSPS dit Reglement wijzigen bij
gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

10.2.

De Commissie van Beroep is bevoegd eigener beweging voorstellen tot wijziging van dit
Reglement bij het bestuur van SNSPS in te dienen.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen
11.1.

In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Commissie.

Dit Reglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Nederlandse Sport Pers Service SNSPS
ter vergadering van 28 november 1991 waarmee voldaan is aan artikel twee lid drie van de statuten
van de stichting.
Bij dit besluit werden als eerste leden van de commissie benoemd:
Als leden:

nog nader te bepalen

Als voorzitter:

nog nader te bepalen

Amsterdam, opnieuw vast te stellen

