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HOOFDSTUK IV 
TUCHT- EN GESCHILLENREGLEMENT 

 
A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art.401 : Tuchtregeling 
De disciplinaire procedure binnen de BBSF geschiedt uitsluitend zoals voorgeschreven in dit reglement.  
De bowlingclubs regelen hun interne geschillen voor zover deze geen betrekking hebben op de inbreuken vermeld in dit 
reglement. 
 
Art.402 : Toepassing 
Alle clubs en hun leden vermeld in het RIO zijn onderworpen aan het Tucht- en geschillenreglement.. 
 
Art.403 : Bepalingen 
Als inbreuken in de zin van dit reglement worden beschouwd:  

a. Elk nalaten dat een schending teweegbrengt van: de statuten, de reglementen van inwendige orde (RIO) en de 
sportreglementen van de Federatie, alsook van de door het Federatiebestuur genomen beslissingen en 
voorschriften. 

b. Inbreuk plegen tegen de van kracht zijnde bowlingspelreglementen en andere sportreglementen tijdens 
kampioenschappen en toernooien georganiseerd door of onder bescherming van de BBSF. 

c. Als inbreuk wordt ook betiteld, elk handelen of nalaten waarbij een lid zich jegens een ander lid, een comité of 
commissie niet gedraagt zoals door redelijkheid en begrip wordt verlangd. 

Art.404 : Algemene inbreuken 
De volgende lijst is niet beperkend. 

a. Het is verboden niet aangesloten spelers te laten deelnemen aan een competitie georganiseerd of erkend door de 
BBSF. 

b. Ieder lid van een club dat valse verklaringen aflegt wat betreft de gegevens van een speler, is strafbaar. 
c. Iedere persoon die het verloop van de wedstrijd zou bekritiseren of daden zou stellen die  wanorde uitlokken, 

stelt zich bloot aan sportieve sancties. 
d. Weddenschappen voor geld zijn verboden. 
e. Het is de leden van de BBSF verboden, deel te nemen als speler of in gelijk welke hoedanigheid, hetzij aan 

wedstrijden ingericht door geschorste, uitgesloten of niet aangesloten clubs, hetzij aan wedstrijden of 
toernooien die door de BBSF niet zijn toegelaten of georganiseerd worden door niet-erkende verenigingen. 

f. Daden stellen die nadeel kunnen berokkenen aan de BBSF, clubs of leden is strafbaar. 
g. Het is een club verboden één van haar ploegen opzettelijk te verzwakken met het inzicht nadeel of voordeel aan 

gelijk welke andere ploeg te bezorgen. 
h. Een lid dat door de BBSF geschorst is, mag geen enkele functie uitoefenen ter gelegenheid van 

kampioenschappen of erkende toernooien (vb.: afgevaardigde, wedstrijdleider, schrijver , referee, enz…). 

Art.405 : Doping 
Het is de leden van de BBSF verboden hun toevlucht te nemen tot doping.  
Het dopingreglement is opgenomen in de sportreglementen. 
 
B. BEVOEGDHEID 
 
Art.406 : Bevoegdheid  

a. Het Tucht- en geschillencomité behandelt de zaken die binnen een redelijk termijn  naar hen verwezen worden 
door de comités van de Federatie. 

b. Het Tucht- en -geschillencomité heeft de bevoegdheid in eerste aanleg de inbreuken tegen dit reglement, de 
statuten en de sportreglementen te behandelen. 

c. Het Tucht- en -geschillencomité is tevens bevoegd beslissingen genomen door comités of commissies te 
vernietigen of  te hervormen zij het steeds met het oog op de naleving van de statuten en de reglementen van de 
BBSF. 
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Art.407 : Bevoegdheid in beroep  
Het Tucht- en geschillencomité behandelt het beroep:  

 tegen straffen of beslissingen uitgesproken door de aangesloten verenigingen tegen hun leden  
 tegen de beslissingen en de administratieve straffen die door de Federatie, of één van haar comités of 

commissies werden uitgesproken. 
 

Art.408 : Ontvankelijkheid  
Het Tucht- en geschillencomité oordeelt over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht. 
 
C. ORGANISATIE 
 
Art.409 : Structuur 

a. De Nederlandstalige en een Franstalige Tucht- en geschillencomités zijn samengesteld uit minstens drie leden.  
b. De beide voorzitters van deze comités worden aangesteld door de Raad van Bestuur.  
c. De voorzitters coördineren de werking van hun comité en duiden in hun midden een secretaris aan. 
d. De behandeling van een zaak en de uitspraak van de disciplinaire maatregelen bij gemotiveerde beslissing, 

kunnen slechts plaatshebben indien het zetelend comité minstens uit drie personen bestaat. 
e. Er worden notulen gemaakt van elke zitting.  De beslissingen  worden aangetekend of tegen ontvangstbewijs 

overgemaakt, aan het secretariaat van de Federatie en aan al de partijen betrokken in het geschil.  
f. De zittingen gaan door op de zetel van de Federatie, tenzij er uitdrukkelijk anders wordt beslist. 

Art.410 : Onverenigbaarheid 
a. De leden van het Directiecomité kunnen geen deel uitmaken van het Tucht- en geschillencomité  
b. De leden van het Tucht en geschillencomité kunnen niet aan de behandeling van een zaak deelnemen indien zij 

bij de zaak betrokken zijn, hetzij persoonlijk, hetzij door familiebanden, hetzij als lid van de club die bij de 
zaak betrokken is.  Zij mogen ook niet voorafgaandelijk aan het onderzoek meegewerkt hebben. 

c. Een lid met een officiële functie binnen de federatie mag niet tussenkomen om advies of gehoor te geven aan 
één van de partijen alvorens de kwestie volledig afgehandeld is.  

 
Art.411 : Recht van handtekening 
De voorzitters bezitten het "Recht van Handtekening" voor alle stukken die hen aanbelangen. 
 
D. PROCEDURES  
 
Art.412 : Procedure 

a. Elk effectief lid en ieder lid van een club aangesloten bij de BBSF, kunnen een klacht indienen bij het Tucht- 
en geschillencomité.  Elke klacht wordt per aangetekende brief verstuurd aan het secretariaat van de BBSF, ter 
attentie van de Secretaris-generaal.  

b. Het lid of de club dient bovendien belang te hebben bij het indienen van de klacht. 
c. De klacht dient een klare uiteenzetting te geven van de feiten teneinde de bevoegde instanties een duidelijk 

inzicht te geven van de aard van de inbreuk of het geschil en hun in de mogelijkheid te stellen de betrokkenen 
op te roepen. 

d. De Secretaris-generaal oordeelt niet over de ontvankelijkheid. Hij stuurt de klacht onmiddellijk door aan de 
voorzitter van het Tucht- en geschillencomité. 
 

Art.413 : Termijn - Kosten 
a. Het indienen van een klacht moet gebeuren binnen de volgende termijnen:  

 Inbreuken tijdens een kampioenschap binnen de acht dagen. 
 Inbreuken tegen de opstelling van een speler binnen de acht dagen na de wedstrijd.  
 Een geschil betreffende de bepalingen voor opzeg, overgang naar een andere club, vijftien  dagen na 

het verschijnen van de overgangslijsten.  
 Andere geschillen, binnen de vijftien dagen vanaf de kennisname. 

b. Samen met de klacht stuurt de klachtdoende partij het bewijs van storting van een waarborg van 125,00 euro op 
de rekening van BBSF. 

c. Alle procedurekosten  zijn ten laste van de in gebreke gestelde partij tenzij anders bepaald in de uitspraak.	  

Art.414 :  Algemeen  
a. Het Tucht- en geschillencomité  heeft het recht personen op te roepen.  
b. De te horen partijen en personen worden schriftelijk opgeroepen met afschrift aan de secretaris van de club 

waarvan zij effectief of aangesloten lid zijn. 
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c. De oproepingen dienen tenminste 8 kalenderdagen voor de zitting te worden verzonden. De poststempel geldt 
als bewijs. 

d. Iedereen die opgeroepen wordt, kan zich laten bijstaan door 1 persoon naar keuze.  Indien hij minderjarig is 
mag hij tevens vergezeld worden van zijn wettige vertegenwoordiger.  

e. Een effectief lid kan zich door ten hoogste twee leden laten vertegenwoordigen. Zij moeten in het bezit zijn van 
een volmacht die getekend is door de voorzitter en de secretaris. Zij kunnen zich laten bijstaan door één 
persoon naar keuze. 

 
Art.415 : Oproeping 
Het Tucht- en geschillencomité kan de  partijen en getuigen oproepen om te worden verhoord op de zitting.  
De oproeping vermeldt: 

 De plaats, datum en het uur van de zitting. 
 Een kopie van de klacht voor de aanklager en aangeklaagde.  
 Dat het dossier ter inzage ligt op de zetel van de BBSF, voor de betrokken partijen. 

 
Art.416 : Zitting 

a. De eerste zitting vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de klacht op het secretariaat.  
b. Behoudens gemotiveerde beslissing van de voorzitter is de zitting openbaar. 
c. Partijen kunnen getuigen meebrengen mits de namen van deze personen drie dagen voor de zitting schriftelijk 

ter kennis van het secretariaat werden gebracht.  Ter zitting kunnen de opgeroepen partijen hun standpunten 
beargumenteren en motiveren. 

d. De standpunten en motivatie van de partijen evenals verklaringen van getuigen worden genoteerd.  
 
Art.417 : Beraadslaging 

a. De beraadslaging over de tenlastelegging gebeurt onmiddellijk na de behandeling. 
b. De beraadslaging is niet openbaar.  
c. Elke beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.  
d. De leden van het Tucht- en geschillencomité dienen over hetgeen tijdens de beraadslaging is besproken, 

geheimhouding te bewaren. 

Art.418 : Uitspraak 
a. Het Tucht- en geschillencomité meldt uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de behandeling de uitspraak aan de 

betrokken partijen per aangetekend schrijven.   
b. De BBSF brengt de uitspraak ter kennis van al haar leden door de vermelding op haar website. 
c. De uitspraak bevat naast de genomen strafmaatregel en de overwegingen die tot de uitspraak hebben geleid, 

ook het bedrag van de procedurekosten en aan wie dit ten laste wordt gelegd. 
d. De uitspraken van het Tucht- en geschillencomité zijn bindend voor alle leden van de Federatie.	  

Art.419 : Uitvoerbaarheid 
De uitspraak gaat in de 8e kalenderdag na verzending van de beslissing, tenzij anders gemotiveerd in de beslissing, 
de poststempel geldt als bewijs. 

 
Art.420 : Verzet 

a. Tegen een bij verstek genomen beslissing van het Tucht- en geschillencomité  kan de verstekdoende partij 
verzet aantekenen per aangetekende brief, gericht aan het secretariaat van de BBSF, t.a.v. de Secretaris-
generaal. 

b. Om ontvankelijk te zijn moet verzet worden aangetekend binnen de veertien  dagen na de dag van de 
verzending van de brief waarin de beslissing van het Tucht- en geschillencomité wordt medegedeeld.  

c. De Secretaris-generaal van de Federatie verzendt de brief naar de voorzitter van het Tucht- en geschillencomité 
die de beslissing heeft genomen.  Deze behandelt de zaak binnen de maand na de ontvangst van het verzet op 
de Federatie.  

 
Art.421 : Uitvoerbaarheid van het verzet 

a. De uitvoerbaarheid van een beslissing bij verstek treedt in voege ten vroegste na afloop van de termijn. 
b. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing  



Uitgave 1 juni 2012  R.I.O. 

 
E. STRAFFEN 
 
Art.422 : Bepaling 
Volgende tuchtmaatregelen kunnen worden uitgesproken: 

 De berisping. 
 De blaam. 
 Een geldboete per club en/of een geldboete voor aangesloten leden tot een bedrag van 500 euro 
 Het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot uitoefening van een functie binnen de Federatie of in 

clubverband. 
 Een schorsing voor een duur van maximum 5 jaar. 
 Het voorstel tot uitsluiting als lid van de Federatie. 

Art.423 : Cumul 
In geval van bestraffing van één zaak waarin meerdere inbreuken zijn gepleegd, kunnen meerdere straffen uitgesproken 
worden. 
 
Art.424 : Voorwaardelijke tuchtmaatregel 
Met uitzondering van de berisping kunnen tuchtmaatregelen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk uitgesproken worden. 
Aan een voorwaardelijke tuchtmaatregel wordt een proeftijd verbonden van ten hoogste 2 jaar.  In het geval dat 
betrokkene binnen deze proeftijd een inbreuk pleegt op de voorwaarden of in herhaling valt, kan de straf uitvoerbaar 
worden verklaard. 
 
Art.425 : Schorsing 

a. Een schorsing wordt uitgesproken samen met een periode.  Tijdens de schorsingsperiode is de betrokkene 
gehouden zijn verplichtingen als lid van de Federatie na te komen. Het is niet toegelaten om in die periode aan 
wedstrijden deel te nemen of binnen de Federatie of club een functie uit te oefenen. 

b. Indien de betrokkene zijn lidmaatschap met de BBSF verbreekt tijdens de schorsingsperiode vervalt de 
schorsing, maar vanaf het ogenblik dat de betrokkene zich terug aansluit als lid bij de BBSF treedt de 
schorsingsperiode terug in voege.  

Art.426 : Uitsluiting 
Het “Voorstel tot uitsluiting van een effectief lid ” wordt uitgesproken wanneer deze laatste in ernstige mate in 
strijd handelt met de Statuten en Reglementen of besluiten van de Federatie.  De club kan binnen de voorziene 
tijd  na ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen bij de BAS.  De uitsluiting van een effectief lid moet 
door de Algemene Vergadering worden bevestigd. 

F. BEROEP 
 
Art.427 : Instellen van het beroep 
 Tegen de beslissingen van het Tucht- en geschillencomité  kan hoger Beroep worden ingesteld bij BAS binnen de 30 
dagen na kennisgeving van de beslissing per aangetekend schrijven.  De datum van de poststempel is de begindatum van 
de termijn. 
 
G. GRATIE 
 
Art.428 : Bepalingen 
De Raad van Bestuur heeft het recht gratie te verlenen voor straffen uitgesproken door het Tucht- en geschillencomité.  
Vragen om vermindering of kwijtschelding van straffen moeten schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend 
bij het secretariaat van de BBSF, t.a.v. de Secretaris-generaal. 
Het besluit tot gratieverlening dient in de Raad van Bestuur te worden genomen met een meerderheid van 2/3 van de 
stemmen. 



Uitgave 1 juni 2012  R.I.O. 

 
H. ANDERE BEPALINGEN 
 
Art.429 : Rechtsbijstand 
De disciplinaire procedure en de maatregelen in dit hoofdstuk, zullen de rechten van verdediging van de betrokkenen 
waarborgen.  Deze waarborg houdt onder meer in dat degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd, 
minstens: 

 schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de hem ten laste gelegde feiten; 
 het recht heeft om, na verloop van het onderzoek alle stukken van het dossier in te zien, en dat ook zijn 

raadsman die mogelijkheid heeft; 
 het recht heeft zich te laten bijstaan of zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman van zijn 

keuze, een ander lid van de Federatie of lid van zijn club of andere club; 
 het recht heeft om zich te laten bijstaan door een tolk als hij de Nederlandse of Franse taal niet begrijpt 

of niet spreekt; 
 het recht heeft om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging voor te dragen en aanvullende 

onderzoeksmaatregelen te vragen; 
 de zekerheid heeft dat de disciplinaire maatregelen en de procedures rekening houden met de jeugdige 

leeftijd van bepaalde spelers en ter zake de aangepaste maatregelen bevatten. 
 

Art.430 : Openbaarheid 
De zittingen zijn openbaar.  
De zittingen met betrekking tot minderjarigen gebeuren steeds achter gesloten deuren. 
In het algemeen belang kan de voorzitter de zitting achter gesloten deuren laten doorgaan. 
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HOOFDSTUK V 

PROVINCIALE AFDELINGEN 
 
Art. 501 : Erkenning 
De Belgische Bowlingsport Federatie vzw, afgekort BBSF, met ondernemingsnummer 0413296214 erkent, volgens de 
onderstaande voorwaarden, provinciale afdelingen. 
Per provincie kan er slechts één provinciale afdeling erkend worden. 

 
Art. 502 : Bestuur 
Het bestuur van deze provinciale afdeling bestaat uit bestuurders, lid van de Raad van Bestuur van de BBSF, die 
benoemd zijn door het Directiecomité . Wanneer er onvoldoende bestuurders van een provincie zijn, zal het 
Directiecomité overgaan tot benoeming van mensen voor de desbetreffende provincie. 

 
Art. 503 : Penningmeester 
De functie van penningmeester of schatbewaarder zal steeds ingenomen worden door de schatbewaarder van de BBSF. 

 
Art. 504 : Termijn 
De bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar.  Het beëindigen van het mandaat van bestuurder van de 
Raad van Bestuur van de BBSF, maakt een onmiddellijk einde aan het mandaat van bestuurder in de provinciale 
afdeling.  

 
Art. 505 : Doel 
De afdeling heeft tot doel de bowlingclubs in eigen provincie te ondersteunen. 

 
Art. 506 : Verantwoording 
Elk initiatief zal vooraf besproken worden met het Directiecomité van de BBSF. 
Te allen tijde hebben de bestuurders verantwoording af te leggen aan het Directiecomité van de BBSF.  In geval van 
betwisting, is het Directiecomité als enige gemachtigd elke beslissing te nemen om de goede werking van de 
bowlingsport te verzekeren.  

 
 


