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ALGEMEEN REGLEMENT VAN ETHIEK EN DISCIPLINE 

TITEL I : DEFINITIES EN VOORWERP VAN HET REGLEMENT 

Artikel 1 Definities 

In de betekenis van het huidige reglement, verstaat men onder 

• KBBF : de Koninklijke Belgische Bridge Federatie; 

• VBL : de Vlaamse Bridge Liga; 

• LBF : de Ligue des cercles de Bridge de la Communauté Française ; 

• EBL : de Europese Bridge Liga; 

• WBF : de Wereld Bridge Federatie; 

• CED : de Commissie voor Ethiek en Discipline; 

• BCED : de Beroepscommissie voor Ethiek en Discipline. 

• LID : zowel het effectieve lid als het toegetreden lid of de geregistreerde speler. 

• DE AANKLAGENDE PARTIJ (of AANKLAGER) : iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, lid of niet van een hierboven vermelde liga of federatie, die aan de 
disciplinaire organen ingesteld door het huidige reglement een feit ter kennis brengt 
dat ten laste wordt gelegd van de aangeklaagde partij. 

• AANGEKLAAGDE PARTIJ : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, lid van de 
KBBF, de VBL of de LBF, met naam en toenaam genoemd door de aanklagende 
partij die hem een feit ten laste legt dat tegenstrijdig is met het huidige reglement. 

• ETHIEK : algemene gedragsnorm in overeenstemming met wat gewoonlijk verwacht 
wordt van een lid van een hierboven vermelde liga of federatie. 

• DISCIPLINE : geheel van gemeenschappelijke gedragsregels opgelegd aan de 
leden van een hierboven vermelde liga of federatie. 

Artikel 2 Toepassingsgebied 

Het huidig reglement is van toepassing op iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, 
lid van de KBBF, de VBL of de LBF, wat feiten betreft die indruisen tegen de ethiek 
en/of de discipline tijdens het beoefenen van het bridgespel of ter gelegenheid ervan 
en die hem ten laste worden gelegd. 

Worden aldus bedoeld, zonder beperkende opsomming, de KBBF, de VBL, de LBF, de 
clubs en hun bestuurders, de spelers en de toeschouwers, de organisatoren, de 
wedstrijdleiders en de bridgedocenten. 

Het huidig reglement is echter enkel van toepassing op het beoefenen van het 
bridgespel in het kader van een organisatie behorende tot een hierboven vermelde liga 
of federatie en niet op het beoefenen van het spel in de privésfeer. 

Artikel 3 Tegenstelbaarheid – Bindende kracht 

Het huidig reglement wordt ter kennis gebracht van alle leden van de KBBF, de VBL en 
de LBF door middel van een bekendmaking in hun officiële publicaties en/of op hun 
internetsite waar het te allen tijde geraadpleegd kan worden. 
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Door hun toetreding en/of hun aansluiting bij de KBBF, bij de VBL, of bij de LBF, 
erkennen de leden kennisgenomen te hebben van het huidig reglement en beamen ze 
de bindende kracht ervan ten opzichte van zichzelf. 

Ze aanvaarden het gezag van de organen ingesteld door het huidig reglement met het 
oog op het onderzoek van en het oordelen over hun eventuele ethische of disciplinaire 
inbreuken.  Ze verbinden er zich toe om met deze samen te werken, met eerbiediging 
van de hierna omschreven procedures. 

Tenslotte verbinden ze zich ertoe om de beslissingen uit te voeren na uitputting van de 
beroepsmiddelen. 

Artikel 4 Algemene gedragsnorm 

Alle leden van de KBBF, van de VBL of van de LBF hebben als plicht om strikt hun 
statuten en reglementen na te leven, om te allen tijde een houding aan te nemen in 
overeenstemming met de ethiek, om hun beslissingen en vonnissen op het gebied van 
ethiek en discipline te aanvaarden en om zich te onthouden van iedere handeling die 
schadelijk is voor de bovenvermelde liga’s en federaties of voor hun leden, en meer in 
het algemeen voor het beoefenen van het bridgespel. 

TITEL II : DISCIPLINAIRE ORGANEN 

Artikel 5 De clubs 

De clubs zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken van en het oordelen over 
eventuele inbreuken op de ethische of disciplinaire regels die zich hebben voorgedaan 
in het kader van hun organisaties. 

Ze stellen schriftelijk het rapport op van de ten laste gelegde feiten en hun behandeling 
door de wedstrijdleider en/of het organiserend comité, alsook hun definitieve 
beslissingen. 

Op verzoek van de aanklagende en/of aangeklaagde partijen, zullen hun definitieve 
beslissingen worden overgemaakt aan de voorzitter van de liga waarbij de club is 
aangesloten.  Deze zal oordelen of er al dan niet een reden is om de zaak aanhangig 
te maken bij de CED.  Enkel in geval van weigering is zijn beslissing vatbaar voor 
beroep bij de voorzitter van de KBBF volgens de bepalingen van artikel 12.6 hierna. 

Artikel 6 De CED en de BCED 

Er wordt een disciplinair orgaan van eerste aanleg en een disciplinair beroepsorgaan 
ingesteld, bekleed met disciplinaire bevoegdheid ten opzichte van de KBBF en de 
hierbij aangesloten verenigingen, alsook ten opzichte van de VBL en de LBF en de 
leden die bij hen zijn aangesloten. 

De disciplinaire bevoegdheden worden uitgeoefend : 
- in eerste aanleg : door de Commissie voor Ethiek en Discipline (CED); 
- in beroep : door de Beroepscommissie voor Ethiek en Discipline (BCED). 
Binnen de CED en de BCED, worden twee Kamers ingesteld, de ene Nederlandstalig 
en de andere Franstalig, respectievelijk bevoegd naargelang van de taal van de 
procedure, zoals bepaald in artikel 14 hierna. 
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Artikel 7 Samenstelling van de CED en van de BCED 

Elke Kamer van de CED of van de BCED is samengesteld uit een voorzitter, vier 
effectieve leden en drie plaatsvervangende leden. 

Deze leden en de voorzitter van elke Kamer worden aangeduid respectievelijk door de 
VBL voor de Nederlandstalige Kamers en door de LBF voor de Franstalige Kamers. 

De duur van hun mandaat is twee jaar, hernieuwbaar voor een of meerdere termijnen. 

Bij de uitvoering van hun opdracht, geven de leden van de CED en van de BCED blijk 
van de grootste gestrengheid en van een totale onafhankelijkheid ten opzichte van de 
KBBF, van de VBL of van de LBF, alsook van de leden. 

Daarom mogen de leden van de disciplinaire organen niet behoren tot de Raad van 
Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de KBBF, van de VBL of van de LBF, noch met 
hen verbonden zijn door eender welke contractuele band tenzij diegene die eventueel 
het resultaat is van hun aansluiting. 

De leden van de disciplinaire organen mogen niet deelnemen aan de beraadslagingen 
indien ze een direct of indirect belang hebben bij de te onderzoeken of te beoordelen 
zaak. 

Voor eenzelfde zaak mag niemand zetelen in het disciplinair beroepsorgaan indien hij 
gezeteld heeft in het disciplinair orgaan van eerste aanleg. 

In geval van definitief beletsel van een lid of van de voorzitter, wordt er in zijn 
vervanging voorzien onder dezelfde voorwaarden als die van zijn voorganger van wie 
hij het mandaat overneemt voor de nog overblijvende tijdsduur. 

Artikel 8 Werking van de CED en van de BCED 

De disciplinaire organen in eerste aanleg en in beroep komen bijeen na oproeping door 
hun Kamervoorzitter. 

Een Kamer kan maar rechtsgeldig beraadslagen als ze samengesteld is uit minstens 
vijf van haar leden, effectief of plaatsvervangend. 

In voorkomend geval, duidt de voorzitter van de Kamer een vicevoorzitter aan onder de 
leden van de Kamer, teneinde hem te vervangen in geval van beletsel. 

De functies van secretaris worden verzekerd door een willekeurig persoon, al dan niet 
lid van de Kamer en hiervoor aangeduid door de voorzitter. 

Artikel 9 Geheimhoudingsplicht 

De leden van de disciplinaire organen en de secretaris van de zitting zijn gebonden 
door een geheimhoudingsplicht voor de feiten, aktes en informatie waarvan ze kennis 
konden genomen hebben door hun functie. 

Iedere inbreuk op deze bepaling stelt hen bloot aan de intrekking van hun mandaat, na 
beslissing van de VBL of de LBF, respectievelijk voor de Nederlandstalige en 
Franstalige Kamer. 
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Artikel 10 Plaats van de zitting van de CED en van de BCED 

Behalve afwijkende beslissing genomen door de voorzitter van de Kamer waarvoor de 
zaak aanhangig werd gemaakt, heeft de zitting plaats in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest op de plaats aangeduid door de voornoemde voorzitter in zijn oproeping. 

TITEL III : DE KLACHTEN – HET AANHANGIG MAKEN VAN D E ZAAK BIJ DE CED 

Artikel 11 De verplichting van de voorafgaande meld ing aan de wedstrijdleider 

Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht, moet ieder ten laste gelegd feit dat 
zich heeft voorgedaan gedurende een wedstrijd of competitie georganiseerd onder 
toezicht van een wedstijdleider aan hem voorafgaandelijk worden bekendgemaakt met 
verzoek (1) het in een geschreven verslag op te nemen en (2) onmiddellijk iedere 
reglementaire maatregel te nemen. 

Artikel 12 Bestemmelingen van de klachten : de voor zitters van de KBBF, VBL of LBF 

12.1 Monopolie voor het aanhangig maken van een zaak bij de CED 

Alleen de voorzitters van de KBBF, van de VBL, of van de LBF, handelend in het kader 
van hun hierna vernoemde bevoegdheden mogen een zaak aanhangig maken bij de 
CED. 

Zij handelen op eigen initiatief of na klacht van één van hun leden. 

12.2 Respectievelijke bevoegdheden van de voorzitters 

Iedere klacht met betrekking tot een feit dat zich heeft voorgedaan tijdens een 
organisatie die valt onder de bevoegdheid van de VBL of de LBF, zal voorgelegd 
worden aan de respectievelijke voorzitter. 

Iedere klacht met betrekking tot een definitieve beslissing uitgesproken door een club 
op gebied van ethiek of discipline, in overeenstemming met hierboven vermeld artikel 
5, zal voorgelegd worden aan de voorzitter van de liga waarbij deze is aangesloten. 

Iedere klacht met betrekking tot een feit dat zich heeft voorgedaan tijdens een 
organisatie die valt onder de bevoegdheid van de KBBF, de EBL, of de WBF, of ieder 
feit dat zich heeft voorgedaan buiten België, zal ter kennis worden gebracht van de 
voorzitter van de KBBF. 

In geval van meerdere aangeklaagde partijen die zowel onder de bevoegdheid vallen 
van de VBL als van de LBF, zullen de betrokken voorzitters elkaar raadplegen.  Hun 
eventuele onenigheid zal beslecht worden door de voorzitter van de KBBF, zoals 
verder bepaald. 

De voorzitter aan wie een klacht wordt overgemaakt waarvoor hij niet bevoegd is, zal 
deze onverwijld doorsturen naar de bevoegde voorzitter.  Deze zal de ontvangst ervan 
melden aan de aanklagende partij. 

De eventuele betwistingen over de respectievelijke bevoegdheden van de voorzitters 
van de VBL en de LBF worden in laatste aanleg beslecht door de voorzitter van de 
KBBF. 



 

Versie 1.0 5 01 oktober 2016 

12.3 Het belang van de aanklager om te handelen 

Op straffe van onontvankelijkheid, dient de klacht afkomstig te zijn van een partij die 
een schade aantoont ten gevolge van het ten laste gelegde feit of een gerechtvaardigd 
belang heeft om dit feit bekend te maken. 

12.4 De termijn om te handelen 

Op straffe van verval, dient iedere klacht van een betrokken partij te worden 
voorgelegd aan de bevoegde voorzitter binnen de twee maanden na het ogenblik 
waarop het ten laste gelegde feit zich heeft voorgedaan, of van de laatste ervan in 
geval er zich meerdere hebben voorgedaan. 

In geval van een persoonlijk initiatief van één der voorzitters om de zaak bij de CED 
aanhangig te maken, zal deze eveneens binnen dezelfde termijn moeten handelen; die 
termijn vangt aan op het ogenblik waarop hij kennis heeft gekregen van het ten laste 
gelegde feit. 

12.5 De vorm van de klacht 

Op straffe van onontvankelijkheid, wordt de klacht schriftelijk verzonden naar de 
bevoegde voorzitter op een manier die toelaat om de ontvangst ervan door de 
bestemmeling te bewijzen, binnen de termijn bepaald in artikel 12.4 hierboven. 

De klacht bevat: 
- de na(a)m(en), voorna(a)m(en) en woonplaats(en) van de aanklagende partij(en); 
- elk element dat toelaat om de aangeklaagde partij(en) te identificeren zoals 

na(a)m(en), voorna(a)m(en) en lidnummer(s); 
- het voorwerp van de klacht en een omstandige uiteenzetting van de feiten die haar 

rechtvaardigen; 
- de identiteit van de wedstrijdleider aan wie het (de) ten laste gelegde feit(en) 

werd(en) meegedeeld; 
- de identiteit van de eventuele getuige(n) van het (de) ten laste gelegde feit(en); 
- ieder stuk of document dat de aanklagende partij(en) nuttig acht(en). 

Binnen de 8 dagen na de ontvangst ervan, geeft de betrokken voorzitter ontvangst-
bevestiging en vermeldt hij het gevolg dat eraan wordt gegeven of de bindende termijn 
waarbinnen hij een beslissing zal nemen. 

12.6 De beslissing van de voorzitter 

De betrokken voorzitter dient te beslissen of de klacht al dan niet wordt overgemaakt 
aan de CED en dit binnen de maand na de ontvangst ervan.  Bij gebrek aan een 
beslissing of in geval van weigering van de voorzitter van de VBL of van de LBF, mag 
de aanklager zijn klacht overmaken aan de voorzitter van de KBBF.  Binnen de 15 
dagen neemt deze een beslissing om de klacht al dan niet over te maken aan de CED.  
Bij gebrek aan een beslissing geldt dit als weigering om de zaak bij de CED aanhangig 
te maken. 
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TITEL IV : DE PROCEDURE VOOR DE CED 

Artikel 13 Het aanhangig maken van de zaak bij de C ED 

De voorzitter van de KBBF, de VBL of de LBF brengt de voorzitter van de bevoegde 
kamer van de CED op de hoogte van zijn beslissing om de zaak bij hem aanhangig te 
maken voor onderzoek en beslissing inzake het (de) ten laste gelegde feit(en) en 
overhandigt hem het volledige dossier. 

Artikel 14 Taal van de procedure 

De taal van de procedure is die van de liga waarbij de aangeklaagde partij is 
aangesloten.  Indien de aangeklaagde partij aangesloten is bij beide liga’s, dan heeft zij 
de vrije keuze van de taal van de procedure. 

Indien leden van beide liga’s samen vervolgd worden, mogen de aangeklaagde partijen 
de taal van de procedure kiezen.  In geval van onenigheid tussen hen, zal de 
procedure tweetalig zijn en heeft iedere partij het recht om de taal van haar liga te 
gebruiken, zich te laten bijstaan door een vertaler van haar keuze en een beslissing te 
bekomen opgesteld in de taal van haar liga. 

Artikel 15 Verdeling van de zaken 

Naargelang van de taal van de procedure, zal de klacht worden onderzocht en 
beslecht door de Nederlandstalige of Franstalige Kamer van de CED. 

Indien de procedure tweetalig is, zal een paritaire en tweetalige Kamer worden 
samengesteld.  De aangeklaagde partijen beslissen samen van welke liga de voorzitter 
afkomstig zal zijn.  In geval van onenigheid tussen de aangeklaagde partijen, zal de 
voorzitter van de KBBF de voorzitter van de CED aanduiden. 

Artikel 16 Verwittiging en oproeping van de partije n 

16.1 De voorzitter van de Kamer waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, betekent aan de 
aangeklaagde partij een kopie van de klacht en haar bijlagen op een manier die toelaat 
om de ontvangst ervan door de bestemmeling te bewijzen, minstens twintig dagen voor 
de zittingsdatum. 

Deze betekening geldt als oproeping om te verschijnen op het uur en de plaats die 
erop aangegeven zijn. 

Ze vermeldt de procedurele rechten van de betrokkene. 

16.2 Indien de aangeklaagde partij minderjarig is, worden de perso(o)n(en) bekleed met het 
ouderlijk gezag tegelijkertijd opgeroepen. 

Indien de aangeklaagde een rechtspersoon is, wordt de oproeping opgestuurd naar het 
statutair orgaan dat hem mag vertegenwoordigen.  Bij gebrek aan een eigen 
rechtspersoonlijkheid wordt de oproeping gestuurd naar de voorzitter of de 
verantwoordelijke van de feitelijke vereniging. 



 

Versie 1.0 7 01 oktober 2016 

16.3 De termijn om te verschijnen mag ingekort worden tot 8 dagen in dringende gevallen, 
op verzoek van de voorzitter van de KBBF, de VBL of de LBF, of eveneens op verzoek 
van de aangeklaagde partij. 

In dat geval worden de gevraagde onderzoeksdaden uitgevoerd zonder verlenging van 
deze termijn. 

Op uitsluitend verzoek van de aangeklaagde partij en in geval van hoogdringendheid 
ten gevolge van haar verdere deelname aan een competitie, kan deze termijn nog 
ingekort worden, voor zover het materieel mogelijk is om de bevoegde Kamer bijeen te 
roepen. 

16.4 De aanklagende partij wordt op de hoogte gebracht van de zittingsdatum binnen 
dezelfde termijn en volgens dezelfde vormvereisten als de aangeklaagde partij. 

Ze kan vragen om gehoord te worden op de zitting of kan haar schriftelijke 
opmerkingen overmaken aan de voorzitter van de Kamer, ten laatste 8 dagen voor de 
zitting. 

Artikel 17 Wraking 

De aanklagende partij(en) en/of aangeklaagde partij(en) mag (mogen) ieder lid van de 
Kamer waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, evenals de persoon gelast met het 
onderzoek van de zaak wraken. 

Op straffe van verval dient dit recht uitgeoefend te worden ten laatste binnen de acht 
dagen volgend op de kennisname van de personen gelast met het onderzoek en/of de 
beoordeling van de zaak. 

Op straffe van onontvankelijkheid, dient ieder verzoek tot wraking schriftelijk opgesteld 
te worden en overgemaakt te worden aan de voorzitter van de Kamer waarbij de zaak 
aanhangig is gemaakt.  Het verzoek dient gebaseerd te zijn op concrete motieven en 
gerechtvaardigd te worden door andere bewijzen dan deze die door iedereen 
beschouwd worden als algemeen bekend. 

Het (de) lid (leden) van wie de wraking wordt gevorderd, neemt (nemen) een standpunt 
in binnen de acht dagen volgend op de ontvangst van dit verzoek.  De afwezigheid van 
reactie geldt als een weigering om zich terug te trekken. 

De wrakingsprocedure wordt in eerste aanleg beslecht door de voorzitter van de liga 
waartoe de persoon van wie de wraking wordt gevorderd, behoort.  De voorzitter 
oordeelt binnen de acht dagen waarin de zaak bij hem aanhangig werd gemaakt.  De 
afwezigheid van beslissing geldt als een verwerping van het verzoek tot wraking. 

De betwistingen met betrekking tot de wraking worden in laatste aanleg beslecht door 
de voorzitter van de KBBF bij wie de zaak daartoe aanhangig werd gemaakt door de 
aanklagende of aangeklaagde partij(en), op straffe van verval, binnen de acht dagen 
na de beslissing van de voorzitter van de liga of na het verstrijken van de aan hem 
toegekende termijn om te oordelen.  De voorzitter van de KBBF oordeelt binnen de 
acht dagen waarin de zaak bij hem aanhangig werd gemaakt.  De afwezigheid van 
beslissing geldt als een verwerping van het verzoek tot wraking. 
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Artikel 18 Vertegenwoordiging of bijstand van parti jen 

De aanklagende en aangeklaagde partijen mogen enkel door een advocaat vertegen-
woordigd worden. 

Ze mogen zich echter laten bijstaan door één of meerdere personen van hun keuze. 

Ze mogen zich eveneens laten bijstaan, ter volledige ontlasting van de Kamer waarbij 
de zaak aanhangig is gemaakt, door een persoon die bekwaam is om de debatten te 
vertalen. 

Artikel 19 Inzage van het dossier en bijkomende dad en 

De aangeklaagde partij mag gedurende de 15 dagen voorafgaand aan de zitting het 
volledige dossier raadplegen.  De mededeling ervan geschiedt volgens de praktische 
modaliteiten die door de voorzitter van de Kamer worden weerhouden. 

De aangeklaagde partij mag vragen om bijkomende stukken voor te leggen of (een) 
bijkomende perso(o)n(en) te verhoren maar is er zelf toe gehouden om de identificatie-
gegevens ervan mee te delen, minstens acht dagen voor de zitting.  Bij gemotiveerde 
beslissing mag de voorzitter van de Kamer de aanvragen die ongerechtvaardigd 
blijken, weigeren. 

Artikel 20 Verzoek tot uitstel 

Behoudens geval van overmacht, mag er niet gevraagd worden om de zaak uit te 
stellen. 

In ieder geval mag zo’n verzoek slechts één keer worden ingesteld, schriftelijk en ten 
laatste tien dagen voor de zitting. 

De termijn van het uitstel mag twintig dagen niet overschrijden. 

Artikel 21 Openbaarheid van de debatten 

De debatten van de disciplinaire organen zijn openbaar. 

Toch mag de voorzitter van de Kamer ambtshalve of op verzoek van een partij, in het 
belang van de openbare orde of indien het respect van het privéleven het 
rechtvaardigt, de toegang tot de zaal aan het publiek verbieden gedurende de zitting of 
een gedeelte ervan. 

Artikel 22 Onderzoek van de za(a)k(en) en rapporter ing ervan 

De voorzitter van de Kamer voert het onderzoek tijdens de zitting uit en zorgt voor het 
verslag ervan of vertrouwt deze taken toe aan een ander lid. 

Alleen als de aangeklaagde partij hiervan vooraf op de hoogte werd gebracht, mag de 
voorzitter iedere persoon verhoren van wie het verhoor hem nuttig lijkt. 

Indien een onderzoek voorafgaandelijk aan de zitting gerechtvaardigd is, wordt dit 
uitgevoerd door een persoon die vreemd is aan de Kamer waarbij de zaak aanhangig 
is gemaakt en die aangesteld wordt door de voorzitter van de liga waarvan de 
aangeklaagde partij lid is. 

In geval van tweetaligheid van de procedure zal de persoon die belast wordt met het 
voorafgaande onderzoek aangesteld worden door de voorzitter van de KBBF. 
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Met uitzondering van de wraking voorzien in bovenvermeld artikel 17, zijn de 
beslissingen met betrekking tot de aanstelling van de persoon belast met het 
onderzoek niet vatbaar voor beroep. 

Artikel 23 Het beraad 

De aangeklaagde partij en in voorkomend geval haar advocaat worden uitgenodigd om 
als laatste het woord te nemen. 

De debatten worden nadien gesloten door de voorzitter en de zaak wordt in beraad 
genomen. 

De disciplinaire organen beraadslagen met gesloten deuren, buiten de aanwezigheid 
van de partijen, van hun advocaat en van de personen verhoord tijdens de zitting. 

Artikel 24 De beslissing en haar betekening 

Het disciplinair orgaan oordeelt met een gemotiveerde beslissing.  Deze wordt 
genomen bij een eenvoudige meerderheid van haar leden. 

Behalve in geval van overmacht, dient het een uitspraak te doen ten laatste binnen de 
maand na het beraad, zonder rekening te houden met de maanden juli en augustus. 

Op verzoek van de aangeklaagde partij, kan de beslissing hem mondeling worden 
meegedeeld, na het einde van het beraad.  In dat geval zal hem een beslissing in 
eenvoudige versie worden betekend binnen de hierboven vermelde termijn. 

De beslissing wordt ondertekend door de voorzitter en in voorkomend geval door de 
secretaris van de Kamer. 

De beslissing meldt de voorzieningen en de termijnen van hoger beroep. 

De beslissing wordt schriftelijk betekend op een manier die toelaat om de ontvangst 
ervan door de bestemmelingen te bewijzen.  De bestemmelingen zijn de aangeklaagde 
partij, de aanklagende partij, de voorzitter van de KBBF en de voorzitter van de liga 
waarvan de aangeklaagde partij lid is. 

Artikel 25 Verzuim – Weigering om recht te spreken 

In geval van een blijvend verzuim om te oordelen en op uitdrukkelijk verzoek van de 
voorzitter van KBBF of de voorzitter van de liga waarvan de aangeklaagde partij lid is, 
of op verzoek van deze partij, kan de zaak van de CED worden ontnomen. 

In dat geval zal het dossier overgemaakt worden aan de BCED, die de behandeling 
ervan ab initio hervat. 

Titel V : De beroepsprocedure voor de BCED 

Artikel 26 Recht op hoger beroep – Vormvereisten en  termijnen 

De aangeklaagde partij die bestraft wordt met een andere sanctie dan een 
waarschuwing of een blaam mag hoger beroep aantekenen tegen de beslissing van de 
CED. 

Het recht op hoger beroep tegen iedere beslissing van de CED wordt eveneens 
toegekend aan de voorzitter van de KBBF of aan de voorzitter van de liga waarvan de 
aangeklaagde partij lid is. 
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Het recht op hoger beroep vanwege de aanklagende partij is enkel mogelijk in geval 
van vrijspraak van de aangeklaagde partij. 

Op straffe van onontvankelijkheid, vermeldt het hoger beroep de bestreden beslissing 
en de grieven die ertegen worden geuit.  

Op straffe van onontvankelijkheid, dient de partij die beroep aantekent een waarborg 
van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) te betalen volgens de modaliteiten die de 
voorzitter hem overmaakt.  Behalve als het beroep lichtzinnig wordt bevonden, zal de 
waarborg terugbetaald worden. 

Op straffe van verval, wordt het hoger beroep ingesteld binnen de 20 dagen na 
betekening van de sanctie. 

Het hoger beroep van een partij of van de voorzitter biedt aan de andere partijen het 
recht om eveneens beroep aan te tekenen binnen de 20 dagen volgend op de 
betekening van het hoofdberoep.  

Het hoger beroep wordt schriftelijk ingesteld op een manier die toelaat om de 
eerbiediging van de hierboven vermelde termijn aan te tonen, gericht aan de voorzitter 
van de Kamer van de CED die de beslissing heeft uitgesproken.  Deze brengt het ter 
kennis van de andere partijen, de voorzitter van de KBBF en deze van de liga waarvan 
de aangeklaagde partij lid is. 

Behalve andersluidende melding in de bestreden beslissing, heeft het hoger beroep 
een opschortende werking. 

Insgelijks, met uitzondering van de dringende maatregelen die genomen worden 
overeenkomstig artikel 29.3, zal geen enkele beslissing in werking treden voor het 
einde van de termijn om hoofdberoep aan te tekenen. 

Artikel 27 Het aanhangig maken van de zaak bij de B CED 

De zaak wordt aanhangig gemaakt bij de BCED door de overdracht van het dossier 
door de voorzitter van de Kamer van de CED die de bestreden beslissing heeft 
uitgesproken. 

De BCED oordeelt in laatste aanleg op basis van het dossier van eerste aanleg en de 
beroepsmiddelen. 

Ze past mutatis mutandis dezelfde procedureregels toe als deze van de CED, met 
uitzondering van de hierboven vermelde artikelen 13 en 25. 

In geval van blijvend verzuim om te oordelen, mogen de aanklagende en 
aangeklaagde partijen alsmede de voorzitter van de KBBF en/of de voorzitter van de 
liga waarvan de aangeklaagde partij lid is, de zaak aanhangig maken bij het Belgische 
Arbitragehof voor de Sport (BAS). 

Titel IV : De sportieve en disciplinaire sancties 

Artikel 28 De sportieve sancties 

De disciplinaire organen mogen iedere sanctie uitspreken op sportief vlak die in casu 
gepast lijkt, zoals declassering of diskwalificatie. 
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Artikel 29 De disciplinaire sancties 

29.1 Opsomming 

De disciplinaire organen mogen één of meerdere disciplinaire sancties uitspreken die 
hierna worden opgesomd : 

1. de waarschuwing; 

2. de blaam; 

3. het verbod om te spelen met één of meerdere bepaalde partners, voor een 
maximale duur van vijf jaar; 

4. het verbod om deel te nemen aan één of meerdere bepaalde wedstrijden, voor 
een maximale duur van vijf jaar; 

5. het verbod om één of meerdere bepaalde functies uit te oefenen in verband met 
het bridgespel, voor een maximale duur van vijf jaar; 

6. het verbod om deel uit te maken van de bestuursorganen van een liga of federatie, 
voor een maximale duur van vijf jaar; 

7. de schorsing als lid, voor een maximale duur van vijf jaar; 

8. de schrapping. 

29.2 Uitvoeringsmodaliteiten 

29.2.1 Algemeenheden 

In geval de statuten van de KBBF, de VBL of de LBF het opleggen van sommige 
sancties exclusief voorbehouden aan bepaalde van hun instanties, dan moeten de 
uitgesproken sancties door de CED of de BCED worden beschouwd als bindend voor 
deze instanties, met uitzondering van de sanctie van uitsluiting van een effectief lid die 
wettelijk de exclusieve bevoegdheid is van de algemene vergadering van de liga 
waartoe het effectieve lid behoort.  De algemene vergadering zal op voorhand op de 
hoogte worden gebracht van de sanctie van uitsluiting aanbevolen door de CED 
(BCED).  

Met uitzondering van deze hernomen onder 1, 2 en 8 hierboven vermeld, dient de duur 
van iedere sanctie bepaald te worden door het disciplinair orgaan dat zich hierover 
uitspreekt. 

Met uitzondering van deze hernomen onder 1, 2, 7 en 8 hierboven vermeld, mag 
iedere sanctie uitgesproken worden met een geheel of gedeeltelijk uitstel voor de 
uitvoering ervan gedurende een proefperiode van maximum drie jaar.  

Het voordeel van uitstel mag slechts toegekend worden in geval van een eerste 
disciplinaire sanctie. 

De sanctie voorzien met een uitstel wordt geacht niet uitvoerbaar te zijn, indien 
gedurende de proefperiode de veroordeelde partij geen enkele nieuwe sanctie heeft 
opgelopen. 

Iedere nieuwe definitieve sanctie die uitgesproken wordt gedurende deze termijn 
brengt de uitvoering van alle sancties met zich mee en het verval van het uitstel. 

De inwerkingtreding van de sancties of van hun eventuele bijzondere uitvoerings-
modaliteiten wordt bepaald door het disciplinair orgaan. 



 

Versie 1.0 12 01 oktober 2016 

29.2.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de schorsing 

De sanctie van schorsing mag 5 jaar niet overschrijden en het uitstel dat hieraan wordt 
verbonden mag niet korter zijn dan drie jaar. 

De schorsing brengt automatisch en gedurende haar uitvoeringslooptijd waarvoor geen 
uitstel werd voorzien, het verlies met zich mee van de hoedanigheid van 
wedstrijdleider, bridgedocent of bestuurslid van een liga of federatie. 

De schorsing brengt het verlies met zich mee van de rechten en de prerogatieven 
verbonden aan de hoedanigheid van lid van de KBBF, de VBL of de LBF.  Zij ontneemt 
het recht om deel te nemen aan iedere officiële wedstrijd georganiseerd door een 
nationale of internationale federatie of liga. 

Tenslotte, in geval van een schorsing voor minstens 2 jaar, ontneemt deze sanctie het 
recht om deel te nemen aan de wedstrijden van de nationale selectie en om België 
en/of haar federale entiteiten te vertegenwoordigen in internationale competities 
gedurende minstens 10 jaar. 

29.3 De preventieve schorsing 

Vanaf de aanvang van de disciplinaire vervolgingen en voor uitzonderlijke 
zwaarwichtige gevallen die de reputatie van het bridgespel en/of de bestuursinstanties 
of de sereniteit van de wedstrijden of bridgecompetities schaden, mag de voorzitter van 
de Kamer van de CED, op gemotiveerd verzoek van de voorzitter van de KBBF, de 
VBL of de LBF, een maatregel van preventieve schorsing nemen, voor een maximale 
duur van drie maanden, niet hernieuwbaar. 

In voorkomend geval zal deze duur in mindering worden gebracht van de eventuele 
definitieve sanctie die nadien zou worden uitgesproken. 

Een dergelijke maatregel wordt schriftelijk betekend aan de aangeklaagde partij op een 
manier die toelaat om de ontvangst ervan door de aangeklaagde partij te bewijzen. 

De preventieve schorsing neemt aanvang op de datum van de betekening en is niet 
vatbaar voor enig beroep. 

Artikel 30 Territoriale toepassing van de sancties 

Iedere definitieve sanctie uitgesproken door de CED (in geval van afwezigheid van 
hoger beroep) of door de BCED is van toepassing op het nationaal grondgebied en 
wordt ter kennis gebracht van de EBL en de WBF. 

Tenslotte, onder straffe van inbreuk op de ethiek, verplicht iedere veroordeelde partij 
zich om iedere sanctie die tegen haar wordt uitgesproken loyaal uit te voeren. 

Artikel 31 Mededeling of publicatie van de sancties  

Iedere beslissing van de CED of van de BCED wordt onmiddellijk ter kennis gebracht 
van de voorzitters van de KBBF, de VBL en de LBF die in voorkomend geval de 
mededeling van de sanctie verzekeren aan de leden die zij bepalen. 

Enkel de definitieve beslissingen die een schrapping of een schorsing zonder een 
volledig uitstel opleggen, mogen in het officieel orgaan van de KBBF, de VBL of de 
LBF worden gepubliceerd, en dit in zoverre deze beslissing het vereist. 
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In dit geval zal de voorzitter van de Kamer die de beslissing heeft genomen, de 
identiteit verbergen van derden van wie het respect voor hun privéleven geschonden 
zou kunnen worden. 

Titel VIII : EINDBEPALINGEN 

Artikel 32 Inwerkingtreding 

Het huidig reglement vernietigt en vervangt ieder voorafgaandelijk reglement met 
hetzelfde voorwerp. 

Het treedt in werking op datum van 01 oktober 2016 


