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Huishoudelijk Reglement 
 

 
 

1. Zetel van de vereniging 

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd op het volgende adres: 
Tervatestraat, 65 te1040 Brussel. 

2. Samenstelling van de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur bestaat uit 12 leden, namelijk: 
- de zetelende voorzitters van beide Liga’s die uit hoofde van hun functie integraal deel 

uitmaken van de Raad van Bestuur; 
- 10 raadsleden voorgesteld door de beide Liga’s en paritair verkozen door de algemene 

vergadering. 

Indien een verkozen lid van de Raad van Bestuur voorzitter wordt van een Liga, zal hij 
voor de duur van zijn mandaat vervangen worden in de Raad van Bestuur door een ander 
lid van zijn Liga. 

3. Samenstelling van het Bureau 

a. De Raad van Bestuur stelt bij aanvang van een nieuwe legislatuur of bij ontslag van 
een der leden, de leden van het Bureau aan.  De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris 
en penningmeester zijn van rechtswege lid van het bureau (artikel 16 van de statuten). 

b. De Raad van Bestuur die volgt op de algemene vergadering gaat over tot de 
benoemingen, volgens de hierna vermelde procedure. 

(1)  Elke Liga stelt zijn twee kandidaten voor alsook de functies waarvoor de 
kandidaten worden voorgedragen. 

(2) Het Bureau wordt samengesteld rekening houdend met de regel van de pariteit 
tussen de beide Liga’s. 

(3) Ten einde eventuele geschillen te regelen, wordt, voor de functies binnen het 
Bureau, de volgende dalende hiërarchie vastgelegd: 1 de Voorzitter 2 de 
Penningmeester 3 de Vicevoorzitter 4 de Secretaris. 

(4) Indien er 2 kandidaten zijn voor de functie van Voorzitter, gaan de leden van de 
Raad van Bestuur over tot een stemming.  In geval van gelijkheid van stemmen 
voor de functie van Voorzitter, staat de Liga die gedurende de voorbije legislatuur 
deze functie heeft ingevuld, deze functie af aan de andere Liga. 

(5) Indien er 2 kandidaten zijn voor de functie van Penningmeester, gaan de leden van 
de raad van bestuur over tot een stemming.  In geval van gelijkheid van stemmen, 
staat de Liga die de Voorzitter heeft bekomen de functie van Penningmeester af 
aan de andere Liga. 

(6) De twee laatste functies worden automatisch toegekend, met dien verstande dat 
de vicevoorzitter niet tot dezelfde Liga behoort als de voorzitter. 
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4. Organisatie van de vergaderingen 

a. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de vergaderingen behoort tot het 
takenpakket van de secretaris, in samenspraak met de voorzitter. 

b. De Raad van Bestuur bepaalt de dagorde van de algemene vergadering. 

c. De voorzitter bepaalt de dagorde van de vergaderingen van het Bureau en van de 
Raad van Bestuur.  De leden van het Bureau en/of de Raad van Bestuur kunnen de 
voorzitter verzoeken om punten aan de dagorde van de respectievelijke 
vergaderingen toe te voegen. 

d. De uitnodigingen voor de vergaderingen worden verstuurd per gewone of per 
elektronische post. 

e. De uitnodigingen vermelden de dagorde, de plaats en het uur van de bijeenkomst. 

f. De uitnodigingen voor de vergaderingen worden ten laatste tien dagen voor de 
bijeenkomst verstuurd. 

g. Melding van belet of afwezigheid, desgevallend vergezeld van een schriftelijke 
volmacht, worden verstuurd naar de secretaris, met kopie naar de zetel van de 
vereniging.  De volmachten vermelden de naam van de bestuurder of lid van de 
algemene vergadering aan wie een volmacht wordt gegeven.  Volmachten die niet aan 
deze vormvereisten voldoen zijn ongeldig.  Het aantal volmachten wordt beperkt tot 
één per bestuurder. 

h. Van alle vergaderingen (Bureau, Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering) 
worden notulen opgemaakt door de secretaris. 

Deze notulen worden, na goedkeuring door de betreffende vergadering, voor echt 
ondertekend door de voorzitter en bewaard in een register van de notulen. 

Het verslag van de algemene vergadering wordt staande de vergadering goedgekeurd 
en ondertekend 

5. Technische commissies 

a. Algemeen 

Voor de organisatie van de werking van de KBBF worden een aantal technische 
commissies ingericht en samengesteld. 

De commissies bestaan uit een voorzitter, een secretaris en maximaal 4 andere leden, 
benoemd door de Raad van Bestuur, op voorstel van het Bureau.  Van hun werking 
worden door de commissie-secretaris notulen opgemaakt, ondertekend door de 
voorzitter van de commissie. De notulen worden binnen de maand nadat de 
vergadering heeft plaatsgevonden overgemaakt aan de leden van de Raad van 
Bestuur van de KBBF. 

Met uitzondering van de beslissingen genomen door de commissie Ethiek en 
Discipline en de cassatiecommissie, hebben alle werkzaamheden van de commissies 
een voorbereidend karakter.  De finale beslissingen worden genomen door de Raad 
van Bestuur, op voorstel van het Bureau. 
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b. Commissie nationale competities (CNC) 

De CNC is verantwoordelijk voor alle aspecten van de door de KBBF georganiseerde 
nationale competities en tornooien (zie paragraaf 6 hierna).  Dit omhelst o.a. de 
opmaak van de lastenboeken, de logistieke organisatie, het bepalen van de 
deelnamevoorwaarden, de aanduiding van de wedstrijdleiding (op voorstel en onder 
de verantwoordelijkheid van de commissie wedstrijdleiding) en de technische 
organisatie van het kampioenschap (in overleg met commissie wedstrijdleiding). 

Verder is de CNC belast met de organisatie van de website van de KBBF en met alle 
andere vormen van elektronische communicatie. 

Ten slotte is de CNC belast met de organisatie, op nationaal vlak, van het 
masterpointssysteem. 

c. Commissie internationale competities (CIC) 

De CIC is verantwoordelijk voor alle aspecten van de Belgische deelname aan de 
internationale competities (selecties, deelnamemodaliteiten, ...). 

d. Commissie voor Ethiek en Discipline (CED) 

De CED is samengesteld uit 2 kamers (de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig).  
Deze kamers worden samengesteld door de respectieve Liga’s.  Deze kamers zijn 
bevoegd voor de behandeling van alle klachten met betrekking tot ethiek of discipline.  
Raadpleeg hieromtrent het reglement van ethiek en discipline. 

e. Cassatiecommissie 

Dit is het finaal beroepsorgaan voor alle betwistingen en geschillen beoordeeld en 
gevonnist door een beroepscomité.  De Cassatiecommissie oordeelt of de procedures 
rechtmatig werden toegepast.  In haar finaal oordeel bevestigt zij de eerder genomen 
beslissingen dan wel verwijst zij de zaak naar de coordinator voor behandeling van 
beroepen die een nieuw beroepscomité aanduidt teneinde de zaak ab initio te 
behandelen.  Tegen de beslissing van dit tweede beroepscomité is geen verder 
beroep meer mogelijk. 

f. Commissie wedstrijdleiding (CW) 

De CW is belast met de organisatie van de scheidsrechtelijke activiteiten in het kader 
van de nationale en internationale bridgecompetities.  De commissie is eveneens 
belast met de vorming en de selectie van de wedstrijdleiders op nationaal en 
internationaal vlak.  Daarnaast geeft deze commissie technisch advies aan de CNC 
betreffende speelschema’s, uitrekenmethodes, ... van de kampioenschappen. 

6. Nationale coördinator voor beroepen 

De nationale coördinator voor beroepen is bevoegd voor de beoordeling van alle 
protesten tegen een beslissing van een wedstrijdleider EN voor de doorverwijzing van alle 
klachten, betwistingen en dergelijke meer die te maken hebben met de organisatie van 
de kampioenschappen, het naleven van de wedstrijdregels en de beslissingen van de 
competitieleiding, gerezen naar aanleiding van de deelname van bij de VBL en de LBF 
aangesloten spelers aan de nationaal georganiseerde competities en tornooien. 

De nationale coordinator voor beroepen baseert zich hiervoor op 2 reglementen: 
- Protest tegen een beslissing van een wedstrijdleider 
- Beroep tegen een beslissing van een tornooiorganisator 
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7. Nationale competities en tornooien 

De KBBF organiseert jaarlijks een aantal competities en tornooien. 

Voor elk van deze nationale competities en tornooien wordt een specifiek reglement en 
een lastenboek opgesteld, goed te keuren door de Raad van Bestuur. 

a. Viertallencompetitie in 4 afdelingen, te weten: Ere, 1e, 2e en 3e afdeling. 

b. Belgisch kampioenschap Jeugd in 4 reeksen, te weten: Youngster (U21), Junior (U26), 
under 36 en Universitairen. 

c. Belgisch Kampioenschap IMP paren. 

d. Belgisch Kampioenschap Mixed paren. 

e. Belgisch Kampioenschap Senioren. 

f. Belgisch Kampioenschap Dames. 

g. Belgisch Kampioenschap Paren. 

h. Beker van België viertallen. 

 

 

Onderhavig huishoudelijk reglement werd door de raad van bestuur goedgekeurd op 
 1 november 2022. 


