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Sportcommissie
Samenstelling van de sportcommissie
art 1

De sportcommissie bestaat uit minimum 5 leden, de voorzitter inbegrepen,
eventueel aangevuld met leden van de vijf clubs die voor het lopende
seizoen, in een beurtrol, aangewezen zijn om een lid af te vaardigen.

art 2

De leden van de commissie worden door de voorzitter van de commissie
aangezocht en voorgedragen op de eerste technische vergadering,
volgend op de algemene vergadering.

art 3

De leden van de commissie, inbegrepen de voorzitter, moeten lid zijn van
de KLBB

De werking van de sportcommissie
art 4

De voorzitter bepaalt de dag, de plaats en het uur waarop de
commissie vergadert.

art 5

Enkel de voorzitter bepaalt, onder zijn verantwoordelijkheid, welke
getuigen en/of betrokken spelers op de vergadering moeten aanwezig
zijn.

art 6

De leden van de commissie worden telefonisch, schriftelijk of per email verwittigd.
De getuigen en/of betrokken spelers worden schriftelijk of per e-mail
verwittigd, ten minste 5 kalenderdagen voor de vergadering.

art 7

Leden van de sportcommissie die op een af andere wijze bij de zaak
betrokken zijn, mogen niet aanwezig zijn bij de behandeling van het geschil.

art 8

Beslissingen, door de commissie genomen, kunnen slechts geldig zijn
bij aanwezigheid van minimum 5 leden.

art 9

Indien de voorzitter van oordeel is dat de feiten niet voldoende
kunnen beoordeeld worden, mag hij de vergadering verdagen.

Het indienen van een klacht bij de sportcommissie
A.

Op het ogenblik van het vergrijp

art 10

Elk lid van de KLBB, in hoedanigheid als speler, ploegafgevaardigde of
scheidsrechter, heeft het recht om op het beknopt verslag onder de
titel "OPMERKINGEN" een klacht in te dienen over een
onregelmatigheid gedurende de wedstrijd.

art 11

De klacht op dit beknopt verslag moet duidelijk geformuleerd zijn. Ze moet
eveneens door hem persoonlijk ondertekend worden. Het ondertekenen
door de ploegafgevaardigden betekent niet dat ze akkoord gaan met de
klacht.

B.

Na het vergrijp

art 12

De voorzitter of bij ontstentenis de afgevaardigde van elke club heeft het
recht een klacht in te dienen, wanneer hij meent dat zijn club of één of
meerdere spelers van zijn club benadeeld werden tijdens een biljartpartij
of biljartwedstrijd.
Deze klacht moet schriftelijk gebeuren en dient verstuurd te worden en
toe te komen bij de voorzitter van de sportcommissie, binnen de 15
kalenderdagen na de feiten. De voorzitter of de afgevaardigde EN de
betrokken speler(s) moeten de klacht ondertekenen.
Deze personen zijn verplicht om voor de commissie te verschijnen
wanneer ze hiervoor worden uitgenodigd.

art 13

Deze klacht kan enkel ontvankelijk verklaard worden indien aan volgende
voorwaarden voldaan is:
- art 15
- de klacht moet de feiten voldoende argumenteren en motiveren.
Indien de klacht niet voldoende verklaard/verduidelijkt wordt, kan de
voorzitter van de commissie andere informatie aanvragen.

art 14

De administratieve of technische secretaris kan ten alle tijde aan de hand
van verslagen van de competitie, beker- of individuele tornooien en
kampioenschappen, een vergrijp tegen het technisch reglement vaststellen.
Hij zal dit dan ook rapporteren bij de wekelijkse mededelingen. Indien de
betrokkenen hiermee niet akkoord zijn, hebben ze 20 kalenderdagen na de
speeldag de tijd om hierop schriftelijk te reageren bij de voorzitter van de
sportcommissie
In geval van hoogdringendheid verwittigt de secretaris onmiddellijk de
voorzitter van de sportcommissie.

art 15

De leden van de raad van bestuur mogen te allen tijde een klacht indienen.

Werking van de sportcommissie
art 16

De sportcommissie kan de volgende punten behandelen:
- geformuleerde klachten tegen het sport- en arbitragereglement.
- op wedstrijdverslagen vastgestelde overtredingen.
- afwezigheden op vergaderingen en wedstrijden.
- verhogingen of verlagingen van spelers.
- ongeoorloofd gedrag

art 17

De leden van de sportcommissie hebben ten alle tijde zwijgplicht over
het verloop van de vergadering.

art 18

De sancties welke de sportcommissie kan toepassen zijn:
- een blaam.
- een geldboete.
- een schorsing.
- een voorstel tot schrapping van de bondslijsten.

art 19

Geldboeten en schorsingen zijn gebonden aan een vaste
reglementering. De zwaarte van de sancties kan enkel herzien worden
na nieuwe afspraken met de beroepscommissie na verloop van het
seizoen.

Het verslag van de sportcommissie
art 20

Elke overtreding en de toegepaste sanctie wordt uitdrukkelijk vermeld.

art 21

De geformuleerde klachten worden in een afzonderlijk boek in het kort maar
essentieel genoteerd, zodat op dezelfde avond de commissieleden kunnen
ondertekenen.
Met essentieel genoteerd wordt bedoeld:
- naam en stamnummer van de persoon.
- aard van de klacht.
- beslissing en argumentatie.
Deze klacht wordt uiteraard ook geformuleerd op het algemeen verslag van
de sportcommissie.

art 22

Het verslag van de sportcommissie wordt op de eerst volgende algemene
of technische vergadering uitgedeeld aan alle clubs en aan de leden van de
raad van bestuur.
Op deze vergadering worden de belangrijkste punten uit het verslag door
de voorzitter van de commissie medegedeeld. Vanaf dat ogenblik is de
uitspraak rechtsgeldig, behalve indien art. 23 van toepassing is.

art 23

Indien de voorzitter het nodig acht, worden de betrokkenen telefonisch op
de hoogte gebracht.
Vanaf dat ogenblik is de uitspraak rechtsgeldig. Hierbij moet uitdrukkelijk de
termijn van in-beroep-gaan vermeld worden.
Het verslag wordt uiteraard zo vlug mogelijk verstuurd.

art 24

Bij het niet-verschijnen voor de sportcommissie, na schriftelijke
uitnodiging, kan de betrokkene beboet of geschorst worden.

art 25

Indien de speler of club, die de klacht ingediend heeft, niet verschijnt na
schriftelijke uitnodiging, heeft de sportcommissie het recht om de klacht
te verdagen tot verschijning voor de commissie of te seponeren.

De beroepscommissie
Samenstelling van de beroepscommissie
art 26

De beroepscommissie bestaat uit minimum 5 leden, inbegrepen de
voorzitter. eventueel aangevuld met leden van de vijf clubs die voor het
lopende seizoen, in een beurtrol, aangewezen zijn om een lid af te
vaardigen.

art 27

De leden van de commissie, inbegrepen de voorzitter, moeten lid zijn van
de KLBB

art 28

Wanneer de beroepscommissie samen dient te komen worden de leden
voor de beroepscommissie door de voorzitter gekozen uit de clubs die
voor het lopende seizoen zijn aangewezen om een lid af te vaardigen.

Aanvraag tot beroep
art 29

Na bekendmaking van de uitspraak van de sportcommissie heeft men
15 kalenderdagen tijd om hiertegen in beroep te gaan.
Vanaf het ontvangen van het beroep, wordt de uitvoering van de
uitspraak van de sportcommissie opgeschort.

art 30

Enkel volgende personen kunnen in beroep gaan:
- de personen betrokken bij de uitspraak van de sportcommissie.
- de voorzitters van de bij de uitspraak betrokken club(s).
- de leden van de raad van bestuur.

art 31

Het in beroep gaan dient schriftelijk te gebeuren en moet verstuurd worden
aan de voorzitter van de beroepscommissie.
In deze ondergetekende brief dient duidelijk geargumenteerd te worden
waarom men in beroep gaat.
Nieuwe bewijsstukken of feiten worden enkel aanvaard, indien deze niet
konden voorgelegd worden aan de sportcommissie.
Derhalve worden doktersbriefjes hier nooit aanvaard.

art 32

Indien de voorzitter van oordeel is dat de feiten niet voldoende
kunnen beoordeeld worden, mag hij de vergadering verdagen.

Werking van de beroepscommissie
art 33

De voorzitter bepaalt de dag, het uur en de plaats waarop de
commissie vergadert.

art 34

Enkel de voorzitter bepaalt, onder zijn verantwoordelijkheid, welke
getuigen en/of betrokken personen op de vergadering moeten aanwezig
zijn.

art 35

De clubs die een lid voor de commissie dienen af te vaardigen
worden telefonisch, schriftelijk of per e-mail verwittigd.

art 36

De getuigen en/of betrokken personen worden schriftelijk of per email uitgenodigd, ten minste 5 kalenderdagen voor de vergadering.

art 37

Leden van de beroepscommissie die op een of andere wijze bij de zaak
betrokken zijn, mogen niet aanwezig zijn bij de behandeling van het geschil.

art 38

Beslissingen, door de commissie genomen, kunnen slechts geldig zijn
bij aanwezigheid van minimum 5 leden.

art 39

De beroepscommissie onderzoekt alle feiten en documenten opnieuw,
indien dit nodig geacht wordt.
Indien er geen nieuwe feiten of argumenten aanwezig zijn, blijft de
uitspraak van de sportcommissie behouden indien deze valt onder de
opgelegde normen.
Indien nieuwe feiten of argumenten aanwezig zijn, kan de
beroepscommissie volledig onafhankelijk oordelen.

art 40

De leden van de beroepscommissie hebben ten alle tijde zwijgplicht over
het verloop van de vergadering.

art 41

De sancties welke de beroepscommissie kan toepassen zijn:
- een blaam.
- een geldboete.
- een schorsing.
- een voorstel tot schrapping van de bondslijsten.

Het verslag van de beroepscommissie
art 43

Elke overtreding en de toegepaste sanctie wordt uitdrukkelijk vermeld.

art 44

De geformuleerde klachten worden in een afzonderlijk boek in het kort
maar essentieel genoteerd, zodat op dezelfde avond de commissieleden
kunnen ondertekenen.
Met essentieel genoteerd wordt bedoeld:
- naam en stamnummer van de persoon.
- aard van de klacht.
- beslissing en argumentatie.
Deze klacht wordt uiteraard ook geformuleerd op het algemeen verslag van
de beroepscommissie.

art 45

Het verslag van de beroepscommissie wordt op de eerst volgende
algemene of technische vergadering uitgedeeld aan alle clubs en aan de
leden van de raad van bestuur.
Op deze vergadering wordt het verslag integraal voorgelezen.
Vanaf dat ogenblik is de uitspraak rechtsgeldig, behalve indien artikel 46
van toepassing is.

art 46

Indien de voorzitter het nodig acht, worden de betrokkenen telefonisch op
de hoogte gebracht.
Vanaf dat ogenblik is de uitspraak rechtsgeldig.
Het verslag wordt uiteraard zo vlug mogelijk verstuurd.

art 47

Bij het niet-verschijnen voor de beroepscommissie, na schriftelijke
uitnodiging, kunnen de betrokkenen beboet of geschorst worden.

art 48

Indien de speler of club, die de klacht ingediend heeft, niet verschijnt na
schriftelijke uitnodiging, heeft de beroepscommissie het recht om de klacht
te verdagen tot verschijning of te seponeren.

