
 
 
Gemotiveerde uitspraak van de Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse 
Cricketbond (KNCB) 
 
op het beroepschrift van de Haagse Cricket Club - hierna: HCC - tegen de beslissing van het 
bestuur van de KNCB - hierna: de Bond - van 18 augustus 2021 16:39 uur in welke beslissing de 
Bond inzake het incident in de Topklassewedstrijd HCC - VOC  op 15 augustus 2021 het besluit 
heeft genomen VOC formeel aan te wijzen als winnaar en HCC als verliezer.    
 
I Bevoegdheid van de Commissie en ontvankelijkheid van het beroep 
 
De Commissie overweegt, gelet op artikel 19 lid 1 van de Statuten van de Bond, dat zij bevoegd 
is van het beroepschrift kennis te nemen aangezien het hier een geschil tussen de Bond en een 
lid van de Bond betreft. De Commissie overweegt voorts dat het beroep ontvankelijk is, nu 
HCC het beroep bij beroepschrift van 20 augustus 2021 en dus tijdig heeft ingesteld en op 19 
augustus 2021 al het verschuldigde griffierecht, zoals in artikel 13 lid 9 van het Huishoudelijk 
Reglement van de Bond bepaald, heeft voldaan. 
 
II De procedure 
 
De voorzitter van de Commissie heeft nadat het beroepschrift was ingekomen de behandeling 
van het beroep opgedragen aan mr A.A.M. Hesseling, fungerend voorzitter, mr J. Kneppelhout 
en mr G.J. Kemper.  
 
Vanwege het (uiterst) spoedeisend karakter van de zaak heeft de fungerend voorzitter op 
grond van de aanwezige stukken, en zonder partijen te kunnen horen, op vrijdag 20 augustus 
2021 om 22:36 uur per e-mail uitspraak gedaan. Die uitspraak luidde: 
 
De Voorzitter van de kamer van de Commissie van Beroep verklaart het beroep van HCC 
ingesteld bij beroepschrift van 20-08-2021 gegrond en vernietigt de beslissing van de Bond van 
18-08-2021 ten aanzien van de uitslag van de wedstrijd. 
De Voorzitter bepaalt verder dat de wedstrijd zo spoedig mogelijk dient te worden 
overgespeeld, en houdt voor het overige iedere beslissing aan. 
 
In die uitspraak heeft de fungerend voorzitter partijen laten weten dat de motivering later zal 
volgen en dat in die gemotiveerde uitspraak de aanwezige stukken, de overwegingen en 
beslissingen over kosten en dergelijke zullen worden vermeld en genomen. 
 
De fungerend voorzitter heeft bij het overwegen en beslissen op het beroep acht geslagen op 
de navolgende stukken 
 

1 de e-mail van de Bond aan HCC van 18 augustus 2021 16:39 uur waarin de Bond HCC 
       over de besluiten van de Bond inzake het incident in de wedstrijd HCC 1 – VOC 1 van  
       zondag 15 augustus 2021 informeert 
2 het beroepschrift van HCC van 20 augustus 2021 11:15 uur met twee bijlagen 
2.1 het rapport van de KNCB Match Referee 
2.2 het umpire rapport 
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3 een cc aan de Bond verstuurde e-mail van HCC aan de Commissie van 20 augustus 
       2021 12:24 uur, waarin HCC ingaat op de voorgenomen spoedprocedure 
4 het korte verweer van de Bond bij e-mail van 20 augustus 2021 12:55 uur   
5 de reactie van HCC op het verweer van de Bond bij e-mail van 20 augustus 2021 13:33 
       uur  

 
III De feiten 
 
Kort samengevat komen de feiten neer op het volgende:  
 
In de Topklassewedstrijd HCC - VOC van 15 augustus 2021 heeft zich een ingrijpend incident 
voorgedaan. In de 17e over van de innings van VOC heeft een speler (batsman) van VOC een 
opmerking gemaakt aan het adres van een speler (de wicketkeeper) van HCC die de speler van 
HCC als racistisch heeft ervaren. De speler van HCC raakte hierdoor hevig geëmotioneerd en 
weigerde verder te spelen. Ondanks pogingen tot bemiddeling bleef hij bij zijn weigering, 
waarmee zijn teamgenoten zich solidair verklaarden. Omdat het team van HCC weigerde 
verder te spelen is de wedstrijd vervolgens gestaakt.  
 
De umpires hebben vervolgens de Match Referee op de hoogte gesteld en hebben een 
schriftelijk rapport over het incident uitgebracht. De Match Referee heeft op verzoek van de 
Bond een onderzoek ingesteld en daarbij de umpires, de captains van beide teams en de twee 
betrokken spelers gehoord. Van zijn bevindingen heeft de Match Referee een schriftelijk 
rapport opgesteld. De rapporten zijn niet voor het besluit aan de betrokkenen om eventueel 
commentaar voorgelegd en zijn pas na het genomen besluit van de Bond en pas na aandringen 
van HCC aan HCC “vertrouwelijk” ter beschikking gesteld. 
 
Uit de rapporten volgt dat alle betrokkenen (inclusief de speler van VOC) het erover eens zijn 
dat de gewraakte opmerking in elk geval inhield: “Shut the fuck up you fucking Indian”, 
alsmede dat alle betrokkenen dit een ongepaste opmerking vinden. Volgens de speler van HCC 
(die van Indiase afkomst is) voegde de speler van VOC hier nog aan toe “go back to India your 
own country”, maar deze toevoeging wordt door de speler van VOC ontkend. 
 
Op basis van het rapport van de Match Referee heeft de Bond een tweeledig besluit genomen: 
ten eerste het besluit ten aanzien van de uitslag van de wedstrijd (het besluit waarvan HCC in 
beroep is gekomen); ten tweede het besluit om aangifte te doen bij de Tuchtcommissie van de 
KNCB tegen de speler van VOC met het verzoek aan de voorzitter van de Tuchtcommissie een 
voorlopige maatregel te treffen inhoudende dat de speler van VOC tot aan de zitting geschorst 
zal blijven. 
  
IV Standpunten van partijen  
 
De samengevatte overwegingen van de Bond, waarop het besluit is gebaseerd: 
 
- de Bond veroordeelt iedere vorm van racisme en discriminatie; 
- cricket is een sport, die er juist om bekend staat mensen van verschillende culturen bij 

elkaar te brengen en te verenigen; 
- de Match Referee is voorafgaand aan het staken van de wedstrijd geconsulteerd door 

de umpires en heeft telefonisch contact gehad met de captain van HCC over de 
reglementaire gevolgen, waarbij is aangegeven dat, door het staken van de wedstrijd, 
HCC volgens de reglementen de wedstrijd zou verliezen; 

- de Match Referee is naar aanleiding van het incident een onderzoek gestart, heeft 
daarbij alle betrokkenen gehoord en heeft zijn conclusies en advies in een rapport 
medegedeeld aan de Bond: 

- “alles overwegende” heeft de Bond het advies van de Match Referee gevolgd, als de 
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meest correcte beslissing, en op grond van artikel 8 lid 2 van het KNCB Competitie 
Reglement Regulier 2021 (hierna: “Competitie Reglement”) besloten VOC formeel aan 
te wijzen als winnaar en HCC als verliezer, maar niet dan nadat de Bond, daarin 
geadviseerd door het Bondsbureau, ook het opnieuw vaststellen van de wedstrijd als 
mogelijke beslissing de revue had laten passeren.  

 
Het samengevatte standpunt van HCC, zoals blijkt uit het beroepschrift: 
 
- er is hier sprake van een uniek incident, waarbij het toepassen van een 

standaardoplossing (zoals de Bond heeft gedaan) niet past; 
- de Bond baseert het besluit ten onrechte op artikel 8 lid 2 van het Competitie 

Reglement; de Bond had zich moeten baseren op artikel 8 lid 1 en/of lid 3 van dat 
reglement en het incident daarbij moeten aanmerken als een “bijzonder geval” in de 
zin van lid 1; 

- de Bond legt de verantwoordelijkheid voor het staken van de wedstrijd eenzijdig bij 
HCC, waar een andere oplossing mogelijk was en meer recht doet aan het unieke 
incident; het was beter geweest te beslissen dat de wedstrijd overgespeeld moest 
worden, iets wat de spelers van beide teams een faire oplossing gevonden hadden; 

- de Match Referee beroept zich op artikel 16.2.1.2 van de KNCB Playing Conditions 
THEO (hierna: “Playing Conditions”), dat niet gelijkluidend is aan eerder genoemd 
artikel 8; 

- de Bond heeft procedurele fouten gemaakt door de rapporten van de umpires en van 
de Match Referee, tevens advies bij het besluit, pas ca. 24 uur later na enkele malen 
aandringen van HCC ter beschikking te stellen, terwijl de captain en wicketkeeper van 
HCC geen inzage vooraf hebben gehad in de schriftelijke weergave van hun 
verklaringen, zodat zij niet hebben kunnen verifiëren of hun verklaringen juist zijn 
verwoord: 

- de rapporten bevatten een aantal onjuistheden (onder meer in de weergave van de 
verklaring van de captain van HCC), hebben omissies en bevatten (met name in het 
rapport van de Match Referee) enkele bedenkelijke passages en conclusies; 

- het besluit van de Bond is niet consistent met de overweging van de Bond dat hij elke 
vorm van racisme en discriminatie veroordeelt en met wat hij op zijn website over het 
incident schrijft, te weten dat een incident als de onderhavige niet past bij cricket, een 
sport die er juist om bekend staat mensen van verschillende culturen bij elkaar te 
brengen en te verenigen; 

- nu is er de onbevredigende situatie ontstaan waarbij het team gestraft wordt dat een 
moedige stap neemt bij een incident dat volgens de Bond niet past bij cricket terwijl 
het andere team, waarvan een speler niet acceptabele uitspraken heeft gedaan, 
waarvoor hij ook tuchtrechtelijk wordt vervolgd, met de winst van de wedstrijd wordt 
beloond. 

 
Het verdere debat tussen partijen 
 
In zijn verweer stelt de Bond (samengevat) dat geheel conform artikelen 16.2.1 en 16.2.2 van 
de Playing Conditions is gehandeld, dat voorafgaand aan het staken van de wedstrijd 
veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden met de captain van HCC, dat hem daarbij 
herhaaldelijk is gewezen op de reglementaire gevolgen van het niet hervatten van de wedstrijd 
en dat hij die gevolgen heeft aanvaard. 
 
In reactie hierop heeft HCC (samengevat) gesteld dat het besluit is gebaseerd op artikel 8 van 
het Competitie Reglement en niet op artikel 16.2 van de Playing Conditions, dat de captain van 
HCC niet akkoord is gegaan met een opgelegd verlies, alsmede dat natuurlijk eerst een 
gedegen onderzoek moet plaatsvinden. 
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V Beoordeling van het beroep  
 
Nu het in het onderhavige geval niet gaat om een beleidsbeslissing conform artikel 19 lid 2 van 
de Statuten van de Bond, mag de fungerend voorzitter het besluit volledig toetsen. 
 
De fungerend voorzitter stelt voorop dat in deze kwestie nader gedegen onderzoek geboden 
zou zijn, maar dat dit gezien de urgentie – laatste wedstrijd in de reguliere competitie, cruciaal 
voor de plaatsing voor de play offs, enkele dagen later startend – noch vóór het besluit van de 
Bond noch vóór de beslissing in dit beroep haalbaar was. 
 
Dit betekent dat de uitspraak wordt gedaan op basis van de stukken en de daarin mede 
vervatte stellingen van HCC en de Bond, die de fungerend voorzitter niet heeft kunnen toetsen 
aan eigen feitelijke bevindingen. Zo heeft de fungerend voorzitter de betrokkenen niet kunnen 
horen en kent de fungerend voorzitter niet het standpunt van VOC. 
 
De fungerend voorzitter gaat eerst in op de procedurele argumenten van HCC. 
 
Gezien het uiterst korte tijdsbestek kon niet van de Bond verlangd worden dat een 
uitgebreider vooronderzoek verricht zou worden en volstond in dit geval het gedane 
onderzoek van de Match Referee en het verkrijgen van zijn rapport en dat van de umpires. 
 
Wel had de Bond de gelegenheid om de rapporten onmiddellijk na ontvangst aan HCC en VOC 
voor commentaar – te geven binnen zeer korte tijd, van bijvoorbeeld maximaal 24 uur - voor 
te leggen, hetgeen ook aan te bevelen was geweest. Door dit niet te doen kon de Bond niet 
zonder meer uitgaan van de juistheid van de inhoud en in het bijzonder van de – niet op 
correcte weergave geverifieerde – erin opgenomen verklaringen. 
 
In elk geval had de Bond de rapporten uiterlijk tegelijk met het op basis daarvan genomen 
besluit aan HCC en (de speler van) VOC moeten toezenden. Aan de Commissie van Beroep is 
niet duidelijk geworden waarom deze rapporten vertrouwelijk – in die zin dat zij aan de 
betrokken partijen onthouden zouden moeten worden – moesten blijven. 
 
Voormelde procedurele overwegingen brengen evenwel niet met zich mee dat reeds daarom 
het besluit vernietigd zou moeten worden. Zij hebben echter wel betekenis voor de 
waardering van de feiten waarop de Bond zich beroept, mede nu die feiten gedeeltelijk door 
HCC worden betwist, mede onder verwijzing naar een in het beroepschrift aangehaalde e-mail 
van de captain van HCC ter ondersteuning van die betwisting. 
 
Aldus heeft de fungerend voorzitter de feiten vastgesteld zoals hiervoor onder “De feiten” 
vermeld, maar kan de fungerend voorzitter niet vaststellen wat er wel of niet met de captain 
van HCC is besproken, noch of hij zich bewust was van en/of akkoord ging met de 
“reglementaire consequenties” volgens de Bond en de Match Referee. Met de hierop 
gebaseerde argumenten van de Bond, wat er verder ook van zij, zal de fungerend voorzitter 
dan ook geen rekening houden. 
 
In de onderhavige procedure staat mitsdien in het bijzonder vast dat een speler van VOC een 
opmerking heeft gemaakt aan het adres van een speler van HCC (te weten: “Shut the fuck up 
you fucking Indian”) die de speler van HCC als racistisch heeft ervaren, waardoor de speler van 
HCC hevig geëmotioneerd raakte en weigerde verder te spelen, waarmee zijn teamgenoten 
zich solidair verklaarden, waarna de wedstrijd is gestaakt; volgens de rapporten vonden alle 
betrokkenen de opmerking ongepast en erkent de speler van VOC de opmerking gemaakt te 
hebben. Ook de fungerend voorzitter acht de inhoud van een dergelijke opmerking racistisch. 
 
 
 



 -5- 

NB: deze bevinding is beperkt tot de onderhavige spoedprocedure en is gedaan op basis van de 
beperkte toetsingsmogelijkheden daarin, zoals hiervoor uiteengezet. Deze bevinding kan niet 
préjudiciëren in de tuchtprocedure tegen de speler van VOC, reeds omdat het standpunt van 
VOC niet bekend is en de speler van VOC niet is gehoord (anders dan door de Match Referee) 

 
De vraag die voorligt is of de Bond, onder voormelde omstandigheden, zijn reglementen 
correct heeft toegepast en/of mocht toepassen. 
 
De Bond baseert zijn besluit op artikel 8 lid 2 van het Competitie Reglement en op het advies 
van de Match Referee. De Match Referee baseert zijn conclusie (door de Bond betiteld als 
“advies”) op artikel 16.2.12 (bedoeld zal zijn 16.2.1 en/of 16.2.2) van de Playing Conditions. In 
zijn reactie op het beroep noemt de Bond, onder verwijzing naar het “advies” van de Match 
Referee,  de artikelen 16.2.1 en 16.2.2 van de Playing Conditions als basis, en niet meer artikel 
8 van het Competitie Reglement. 
 
Het gaat in dit geval om een bestuursbesluit en niet om een beslissing van de Match Referee. 
De Match Referee heeft weliswaar een eigen beslissingsbevoegdheid (krachtens artikel 16.2 
van de Playing Conditions), maar in dit geval heeft hij geen beslissing genomen maar een 
advies aan het bestuur uitgebracht, althans zo zijn de conclusies in zijn rapport door de Bond 
geïnterpreteerd. 
 
De formele basis voor een zodanig bestuursbesluit ligt in het Competitie Reglement, in het 
bijzonder artikel 8 daarvan, en niet in (artikel 16.2) van de Playing Conditions. Het besluit moet 
dan ook aan (artikel 8 van) het Competitie Reglement worden getoetst. 
 
De Bond diende allereerst het incident te beoordelen op basis van de criteria van artikel 8 lid 1, 
te weten: (a) door toedoen van welke vereniging (welk team) is de wedstrijd gestaakt, en (b) 
doet zich in casu een bijzonder geval voor. Uit het besluit blijkt niet of de Bond deze afweging 
heeft gemaakt.  
 
De fungerend voorzitter is van oordeel dat het feit dat het team van HCC geweigerd heeft om 
verder te spelen, terwijl de aanleiding daarvoor ligt in het gedrag van één speler van VOC en 
niet in het gedrag van het team van VOC, op zich de conclusie rechtvaardigt dat de wedstrijd 
door toedoen van (het team van) HCC is gestaakt. Maar de fungerend voorzitter is voorts van 
oordeel dat zich in casu een bijzonder geval voordeed als bedoeld in artikel 8 lid 1, op grond 
waarvan de Bond geen bestuurlijke sanctie had behoren op te leggen. Die bijzonderheid ligt in 
de ernst van het verwijt (racistische uitlating), de zichtbare emotie bij de speler van HCC en de 
begrijpelijke solidariteit van zijn medespelers. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de emotie niet 
oprecht was, noch dat er andere omstandigheden – zoals de stand in de wedstrijd – een rol 
hebben gespeeld. 
 
Dit oordeel brengt met zich mee dat de Bond niet artikel 8 lid 2 (de bestuurlijke sanctie: verlies 
van de wedstrijd) had moeten toepassen, maar artikel 8 lid 3 (“indien geen van de betrokken 
elftallen geacht moet worden de wedstrijd te hebben verloren, wordt deze wedstrijd, zo 
mogelijk, opnieuw vastgesteld”). 
 
Ten overvloede merkt de fungerend voorzitter nog op dat toepassing van artikel 16.2 van de 
Playing Conditions niet tot een ander oordeel zou hebben geleid. Dit artikel geeft weliswaar 
een eigen beslissingsbevoegdheid aan de Match Referee (om, indien hij oordeelt dat een team 
weigert om – door - te spelen, de winst van de wedstrijd toe te kennen aan de tegenstander), 
maar dit laat onverlet dat zo’n beslissing toetsbaar moet zijn, waarbij zowel de “Spirit of 
Cricket” (ook genoemd in de preambule van de Playing Conditions) en de criteria van artikel 8 
lid 1 Competitie Reglement leidend behoren te zijn. 
 
Deze overwegingen leiden tot de volgende uitspraak. 
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VI Uitspraak 
 
De fungerend voorzitter van de kamer van de Commissie van Beroep verklaart het beroep van 
HCC ingesteld bij beroepschrift van 20 augustus 2021 gegrond en vernietigt de beslissing van 
de Bond van 18 augustus 2021 ten aanzien van de uitslag van de wedstrijd. 
 
De fungerend voorzitter bepaalt verder dat de wedstrijd zo spoedig mogelijk dient te worden 
overgespeeld. 
 
De fungerend voorzitter beveelt de Bond tot slot het door HCC betaalde griffierecht ter zake 
dit beroep aan HCC te restitueren. 

Aldus door mr A.A.M. Hesseling, fungerend voorzitter, in Amsterdam gedaan op 20 augustus 
2021, met afgifte van de gemotiveerde uitspraak, met beslissing over kosten, op 20 september 
2021. 

Voor afschrift getekend door H.L.J. Walhain, fungerend secretaris van de Commissie 
van Beroep. 

 

 

H.L.J. Walhain 

 

 
 
 
 
 


