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Reglement Behandeling van Beroep 
tegen beslissing van Tornooiorganisator 

 
 

1. Algemene bepalingen 

a. In het kader van onderhavig reglement wordt onder de term tornooiorganisator 
iedereen bedoeld die een verantwoordelijke functie bekleedt bij de organisatie van de 
nationale competitie, selecties en Belgische kampioenschappen. 

Worden onder andere als tornooiorganisator beschouwd de competitieleider, de 
selectieheer, de verantwoordelijke voor de jeugd en de hoofdverantwoordelijke van 
een tornooi. 
Tegen een beslissing van het Bestuursorgaan of de Algemene Vergadering van de 
KBBF is geen beroep mogelijk. 

Elk beroep kan, indien het als ongemotiveerd wordt beschouwd, onderhevig zijn aan 
sancties zoals bepaald in de wedstrijdbepalingen of, bij ontstentenis, zoals bepaald in 
onderhavig reglement. 

b. Alle verzoeken om een herziening van een beslissing moeten worden ingediend via 
diegene die de beslissing heeft genomen. 

c. In een viertallenwedstrijden moet het beroep ingediend worden door de kapitein van 
het team of door zijn afgevaardigde.  In een parenwedstrijden moeten de 2 spelers 
akkoord gaan om beroep aan te tekenen. 
Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, dan is het protest onontvankelijk. 

d. Het beroep moet vergezeld zijn van een waarborg waarvan het bedrag wordt 
vastgelegd door het Bestuursorgaan van de KBBF.  Thans bedraagt dit € 150. 

2. Termijn voor het indienen van een beroep. 

a. Het beroep moet schriftelijk ingediend worden binnen de 7 kalenderdagen na de 
kennisgeving van de betwiste beslissing. 
Concreet : als de beslissing werd meegedeeld op dag X, dan eindigt de periode om 
protest aan te tekenen op dag X+7 om middernacht. 

b. Het protest is onontvankelijk als bovenstaande termijnen niet werden gerespecteerd. 

3. Procedure na het indienen van een beroep. 

a. Het bedrag van de waarborg moet per overschrijving betaald worden op de rekening 
van de KBBF binnen de 8 werkdagen na het indienen van het beroep. 

b. Onmiddellijk na ontvangst van het gemotiveerd beroep maakt de tornooiorganisator 
deze tezamen met zijn beslissing en eventueel aanvullende elementen over aan de 
nationale coördinator voor de behandeling van beroepen. 
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c. De nationale coördinator voor de behandeling van beroepen beslist aan welke 
instantie hij het beroep overmaakt.  Dit kan zijn: 

(1) Een van de technische commissies van de KBBF zoals de commissie nationale 
competities, de commissie internationale vertegenwoordiging, de commissie 
jeugd of de commissie wedstrijdleiders; 

(2) Een beroepscomité waarvan hij de voorzitter aanduidt. 
Dit beroepscomité volgt de procedures beschreven in § 4 van het reglement voor 
de behandeling van een protest tegen een beslissing van een wedstrijdleider; 

(3) In uitzonderlijke gevallen het Bestuursorgaan van de KBBF. 

d. De instantie die het beroep heeft behandeld deelt haar beslissing mee aan de 
tornooiorganisator die op zijn beurt de betrokken partijen inlicht.  Zij mag ook 
rechtstreeks haar beslissing meedelen aan de betrokken partijen. 

(1) De beslissing wordt genomen met meerderheid van de stemmen van haar leden.  
Bij staking van de stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

(2) Het is mogelijk dat de betwiste beslissing ten nadele van de klager wordt 
gewijzigd. 

(3) De beslissing zal het volgende vermelden: 

(a) de bijkomende elementen vergaard tijdens het onderzoeken van het beroep; 

(b) de beslissing die voortvloeit uit de beraadslaging evenals een beknopte 
verantwoording van de beslissing; 

(c) het al dan niet teruggeven van de waarborg; 

(d) het al dan niet geven van een straf in VP of matchpunten afhankelijk van de 
tornooiformule. 

(4) Als één der partijen behoort tot het andere taalregime, dan wordt de tekst van de 
beslissing ofwel vertaald in de andere taal ofwel opgemaakt in het Engels.  Bij 
betwisting is de oorspronkelijke tekst bindend. 

e. Er is geen verder beroep mogelijk tegen de beslissing van de instantie die het beroep 
heeft behandeld, behoudens cassatieberoep omwille van de schending van een vorm 
of grondregel. 

Conform het reglement ter zake kan een voorziening voor de cassatiecommissie enkel 
ingeleid worden mits een ter post aangetekend schrijven of een gecertificeerde e-mail 
gericht aan het secretariaat van de KBBF binnen de termijn van 6 werkdagen volgend 
op de betekening van de beslissing van de instantie die het beroep heeft behandeld. 


