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DISCIPLINAIRE CODE VAN DE  

Belgische Danssportfederatie-VZW  

( hierna kortweg BDSF genoemd) 

 

Inleiding  

Van al onze leden en hun leden en  mandatarissen van BDSF  wordt verwacht dat overeenkomend 

met de idealen van de danssport , men de aangewezen ethische normen naleeft, zich  moreel goed 

gedraagt en zich te allen tijde op een sportieve manier weet te gedragen. 

 

In overeenstemming met de principes die de World Dancesport federation (hierna WDSF genoemd) 

nastreeft, tolereert BDSF geen onderscheid op basis van politieke of godsdienstige overtuiging, ras, 

geslacht, seksuele geaardheid, noch om het even welke schending van de rechten van de mens. 

 

Het doel van de code en de  Disciplinaire Commissie ( hierna kortweg DC genoemd)  van BDSF is 

om het behoud van normen en principes te verzekeren in de Danssport. De leden en hun leden, 

evenals de mandatarissen van BDSF dienen zich te houden aan de reglementen die binnen de BDSF 

op hen van toepassing zijn. 

 

Art. 1  Integraal Deel van de Statuten BDSF 

Deze Disciplinaire Code werd opgesteld conform artikel 13 van de statuten van de BDSF en werd 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 juni 2013 en kan enkel gewijzigd worden bij 

beslissing van de Algemene Vergadering.  

Art. 2  Taalgebruik 

De hieronder beschreven procedure zal naar keuze van de partijen in één van de landstalen worden 

gevoerd. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, zal de procedure tweetalig gevoerd 

worden.  

Art. 3 De Disciplinaire Code is van toepassing op elk reglement, statuut en code dat de 

toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk vermeldt en tevens op de Disciplinaire Code zelf. Elk lid van 

de federatie en hun leden, verklaren zich akkoord met deze reglementen, statuten en code. Dit 

formulier dienen zij periodiek voor akkoord te ondertekenen. 

Volgende sancties kunnen toegepast worden: 

 ter orde roeping 

 blaam, waarschuwing 

 vergoeding van de schade 
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 schorsing van maximaal één jaar 

 schorsing van tenminste één jaar in geval van herhaling 

 permanente schorsing in het geval van een tweede herhaling 

Voor de hoofdleden/clubs 

 Tijdelijke schorsing en / of een administratieve boete van 200 € tot 1000 €; tijdens de 

periode van de schorsing verliest de club al haar rechten binnen BDSF, behalve haar 

statutaire rechten. 

 Voorstel tot uitsluiting, deze dient bevestigd te worden door de Algemene Vergadering 

met  2/3 meerderheid. 

 

 

Indien een lid van de federatie of één van haar leden gestraft wordt door een erkende internationale 

of nationale instantie voor feiten die verband houden met het beoefenen van de danssport, dan zal 

BDSF de opgelegde sanctie ook toepassen binnen de nationale competitie en zal BDSF voor deze 

feiten zelf geen nieuwe of bijkomende sanctie opleggen. Sancties opgelopen in het kader van de 

dopingwetgeving zullen toegepast worden zelfs indien zij verband houden met gelijk welke andere 

sport. 

 

Art. 4   Er zal geen enkele sanctie kunnen uitgesproken worden tengevolge van het eenvoudige feit 

dat door een lid van de federatie of haar leden tegen BDSF of een ander lid van de federatie of haar 

leden een zaak aanhangig wordt gemaakt bij Rechtbank.  

Aanvang van de Procedure 

Art 5  Oorsprong 

Van elke wedstrijd, onder auspiciën van BDSF georganiseerd, wordt door de aangestelde 

verantwoordelijke een verslag opgemaakt waarin hij door hem vastgestelde incidenten en/of 

tekortkomingen noteert. Elke aanwezige kan verzoeken dat bepaalde feiten in dit verslag 

opgenomen worden. Van elk dergelijk verzoek wordt in het verslag melding gemaakt, met 

vermelding van de identiteit van de verzoekende partij. 

De Raad van Bestuur van BDSF ( RVB) kan beslissen een procedure op te starten: 

- op basis van het voormeld verslag of  

- als zij vermoedt dat er een inbreuk gepleegd werd op de geldende reglementen en codes of  

- op klacht van een belanghebbende of 

- als er door een lid van de federatie en hun leden om bemiddeling verzocht wordt. 

Hiervoor stelt de RVB een wisselende onderzoekscommissie samen die bestaat uit minstens 50 % 

van haar bestuursleden, met dien verstande dat er slechts 1 lid per club kan deelnemen. Deze 

onderzoekscommissie neemt een gemotiveerde beslissing. De beslissing wordt genomen rekening 

houdende met de dringendheid doch maximaal binnen 1 maand nadat de feiten ter kennis gebracht 

werden van de RVB. Alle betrokken partijen worden door BDSF, door middel van een voor 

ontvangst bevestigd mailbericht en bij gebreke daaraan per aangetekende brief op de hoogte 
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gebracht van deze beslissing en van de motivatie hiervan. De namen van de commissieleden ad hoc 

worden in deze brief niet vermeld, tevens geldt hieromtrent voor alle leden van de RVB de 

discretieplicht. De betrokkenen hebben de vrijheid om de voorgestelde sanctie al dan niet te 

aanvaarden. Bij aanvaarding wordt de sanctie definitief. Bij niet aanvaarding dient betrokkene een 

procedure te starten voor de DC zoals verder omschreven. 

 

Art. 6 Voorlopige maatregelen 

 

De RvB kan bij ernstige en zwaarwichtige feiten, die een onmiddellijke reactie vereisen en als er 

ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, een voorlopige schorsing opleggen in afwachting van de 

beslissing van de DC. In dit geval zal de DC zo vlug mogelijk vergaderen en dit ten laatste 

maximum één maand na het tijdstip waarop de gebeurtenis plaatsvond en zij zal in afwachting van 

een procedure ten gronde beslissen om de voorlopige schorsing al dan niet te handhaven. De 

vergadering kan, indien alle partijen hiermee instemmen, plaatsvinden via conference of video call. 

 

Art. 7 Samenstelling van de DC 

 

De DC zetelt telkens met ten minste drie leden die deel uitmaken van de groep die  voorgedragen 

werd  door de Raad van Bestuur en die om de 3 jaar benoemd worden door de Algemene 

Vergadering.  De DC benoemt één van haar leden tot voorzitter. De leden van de Raad van Bestuur, 

de leden van de verschillende commissies (BDSF-PD, BDSF-AC, BDSF-AT), de RVB van de 

leden, de atleten en juryleden, die licentiehouder zijn, kunnen niet benoemd worden tot lid van de 

DC. De maximum duur van het mandaat is bepaald op 3 jaar,. De DC wordt geldig bijeengeroepen 

wanneer drie van haar leden aanwezig zijn, deze leden duiden onderling een voorzitter ad hoc aan. 

Een lid van de DC kan niet geldig zetelen indien 

- Het lid waartoe hij behoort, rechtstreeks betrokken is. 

- Hijzelf of een lid van zijn familie (tot de derde graad) betrokken is, hij samenwonend is met 

een betrokken partij of een direct belang heeft in de zaak. 

 

Ieder lid van de DC kan om gegronde redenen worden gewraakt. Binnen een termijn van 8 

kalenderdagen na de kennisgeving van de samenstelling van de DC, moet de persoon die het 

voorwerp van de klacht uitmaakt bij de Voorzitter ad hoc de reden tot wraking laten gelden. Wordt 

die reden bevestigd, dan besluit de DC dat het gewraakte lid zich dient te onthouden. 

 

Ieder lid van de DC dat zelf een reden tot verschoning heeft,  

moet daarvan kennis geven aan de Voorzitter ad hoc die beslist of het lid zich dient te onthouden. 
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Procedure voor de DC 

Art 8 Aanvang 

 

De DC wordt gelast met een zaak wanneer deze haar wordt toegestuurd  

- hetzij door het secretariaat van BDSF op basis van de door haar ontvangen aangetekende 

brief uitgaande van een gesanctioneerd lid dat niet akkoord gaat met de hem door de 

onderzoekscommissie opgelegde sanctie 

- hetzij door het secretariaat van BDSF op basis van de door haar ontvangen aangetekende 

brief uitgaande van een lid van de federatie of van één (of meerdere) van hun leden dat niet 

akkoord gaat met een door de RVB genomen beslissing die hem/haar rechtstreeks 

aanbelangt. 

- hetzij door het secretariaat van BDSF in geval de Raad van Bestuur voorlopige maatregelen 

opgelegd heeft.  

 

Voorafgaandelijk dient een provisie van 150 € gestort te worden op rekening van BDSF en dit op 

straffe van nietigheid.. 

 

De gestorte provisie dient ter dekking van de procedurekosten. Zij blijft verworven indien de DC 

oordeelt dat de vraag niet-ontvankelijk is en zal terugbetaald worden als de klager in het 

gelijkgesteld wordt, in dit geval worden de kosten gedragen door de betrokkene federatie. Indien de 

klager in het ongelijk gesteld wordt, kan BDSF een toeslag eisen in functie van de effectieve kosten 

die de procedure veroorzaakt heeft.  

  

Het bundel dat overgemaakt wordt aan de DC moet volgende gegevens bevatten:  een beschrijving 

van het conflict evenals een kopie van alle eventuele bewijsstukken en van de voorgaande 

briefwisseling die over deze feiten gevoerd werd.   

De leden van de DC ontvangen een kopie van de bundel en tevens een bewijs van de overschrijving 

van de borgsom. 

Een vertegenwoordiger van de DC brengt de tegenpartij in het geding op de hoogte. 

Het dossier dat ter onderzoek aan de DC wordt voorgelegd, kan op afspraak op het secretariaat van 

BDSF vzw geraadpleegd worden en dit tot de dag vóór de vergadering van de DC. Een kopie van 

het dossier kan op eenvoudige aanvraag worden afgeleverd. 

 

Art.  9 De aanklacht 

Elk lid en haar leden zijn ertoe gebonden en dit op eerste aanvraag van een vertegenwoordiger van 

de DC, alle inlichtingen, documenten en gegevens te verstrekken die hem worden gevraagd en 

waarover hij beschikt. 

Iedereen die het voorwerp uitmaakt van een klacht heeft het recht kennis te nemen van de stukken 

van het dossier tijdens de periode (van minimum 2 weken)  die aan zijn verhoor voorafgaat.. 

Iedereen die het voorwerp uitmaakt van een klacht heeft het recht zijn middelen schriftelijk te laten 

gelden. 
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Dit schrijven moet ten laatste 10 dagen voor de zitting in het bezit zijn van de DC . 

 

Art. 10 Bevoegdheid, samenvoeging van zaken 

De voorzitter van de DC bepaalt of deze bevoegd is om over de zaak te oordelen. 

Indien, binnen een tijdspanne van twee maanden, meerdere zaken ten laste worden gelegd van 

dezelfde  persoon voor gelijkaardige feiten, kan de Voorzitter  van de DC beslissen dat deze zaken 

samen zullen worden onderzocht. 

Indien meerdere personen zijn betrokken bij dezelfde inbreuk, kan de DC beslissen of deze zaken 

samen of afzonderlijk zullen worden behandeld. 

 

Art. 11 Het onderzoek 

De voorzitter ad hoc van de DC bepaalt de datum, het uur en de plaats waar de zaak zal worden 

onderzocht. 

De voorzitter ad hoc roept, per aangetekend schrijven of een voor ontvangst bevestigd e-

mailbericht, diegene op die het voorwerp uitmaakt van de aanklacht evenals de andere personen die 

de DC wenst te horen en dit rekening houdend met een tijdspanne van minstens veertien dagen. 

De persoon die het voorwerp van de aanklacht uitmaakt kan, tot uiterlijk 10 dagen voor de 

vastgestelde dag van de zitting, de naam en het adres opgeven van getuigen met de vraag hen op te 

roepen; de Voorzitter ad hoc bepaalt of een gunstig gevolg zal worden gegeven aan deze vraag. 

Deze getuigen kunnen worden opgeroepen per aangetekend schrijven of een voor ontvangst 

bevestigd e-mailbericht met leesbevestiging en, in geval van dringendheid, per telegram tot 24 uur 

vóór het onderzoek van de zaak. 

De oproep vermeldt de datum, de plaats en het uur van de zitting. 

De leden van de BDSF die worden opgeroepen als getuige worden eraan gehouden te verschijnen.  

De DC kan een expert voorzien die zal gehoord worden als getuige. 

In geval een getuige in de onmogelijkheid verkeert de zitting bij te wonen, kan hij, met de 

toestemming van de Voorzitter ad hoc, een verklaring opstellen en ze ondertekenen, verklaring die 

tijdens de zitting zal worden voorgelezen en bij de stukken zal worden gevoegd. 

Het onderzoek is openbaar tenzij de DC er anders over beslist indien zij van oordeel is dat het 

belang van de BDSF of zijn geassocieerde leden het oplegt, indien de publiciteit van de debatten het 

respect van de goede zeden en de publieke rust dreigt te verstoren of wegens een gemotiveerde 

vraag van diegene die het voorwerp van de klacht uitmaakt. 

Indien men een zitting van een DC wenst bij te wonen, dient dit voorafgaandelijk gemeld te worden 

zodat de Voorzitter ad hoc zijn toestemming kan verlenen. 

Het onderzoek van de zaak maakt het voorwerp uit van een verslag getekend door de zetelende 

leden van de DC. 

 

Art. 12 De zitting 

Na de opening van de zitting, wordt nagegaan of de opgeroepen personen aanwezig zijn 

De persoon die het voorwerp van de klacht uitmaakt en de klager kunnen zich laten bijstaan door 

een advocaat of door ieder ander door hem aangestelde meerderjarige persoon.  
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De minderjarigen moeten zich laten bijstaan door zijn/haar (hun) wettelijke vertegenwoordiger(s). 

Als het een club betreft, effectief of geassocieerd lid, wordt dit lid vertegenwoordigd door een 

gevolmachtigde van de club. 

 

De persoon die het voorwerp uitmaakt van de klacht,  de klager evenals hun raadsman kunnen het 

geheel van de zittingen bijwonen. 

De Voorzitter ad hoc van de DC leidt de debatten en heeft de tucht over de zitting. 

Indien de persoon die het voorwerp van de klacht uitmaakt niet is verschenen, gaat de DC na of 

hij/zij volgens de regels werd opgeroepen. 

Indien het oproepen niet volgens de regels is gebeurd of indien de DC denkt, om andere redenen, en 

dat het wenselijk is het mondelinge onderzoek uit te stellen, zal zij het onderzoek naar een latere 

datum verdagen waarvan diegene die het voorwerp van de klacht uitmaakt zal worden verwittigd bij 

aangetekend schrijven of email met ontvangstbevestiging. 

Als het lid, dat geldig opgeroepen is, niet verschijnt of niet geldig vertegenwoordigd is op de 

vergadering, kan DC bij verstek beslissen. 

Tijdens het mondeling onderzoek zullen diegene die het voorwerp uitmaken van de aanklacht en de 

klager worden gehoord door de Voorzitter ad hoc en de leden van de DC en worden uitgenodigd 

hun middelen te laten gelden. 

De raadsmannen mogen aan de Voorzitter ad hoc bijkomende vragen stellen die de DC aan de 

betrokkenen zal stellen indien zij deze pertinent acht. 

Vooraleer het onderzoek van de zaak af te ronden, heeft diegene die het voorwerp van de klacht 

uitmaakt en de klager de gelegenheid de nodige opmerkingen te maken. 

 

Art. 13 Het opschorten van het onderzoek 

Indien de DC oordeelt dat tijdens het onderzoek meer bijzonderheden dienen bekomen te worden, 

kan zij het onderzoek van de zaak opschorten in afwachting hiervan. 

. 

Art. 14 De beraadslaging 

De beraadslaging heeft plaats onmiddellijk na het afronden van het onderzoek en achter gesloten 

deuren. 

De DC neemt een gemotiveerde beslissing bij meerderheid van stemmen. 

De DC baseert haar beslissing op de stukken en verklaringen waarvan diegene die het voorwerp 

uitmaakt van de aanklacht kennis heeft kunnen nemen. 

Een uitreksel van de beslissingen van de DC zal gepubliceerd worden door BDSF of zijn 

geassocieerde leden zonder vermelding van de persoonlijke gegevens van de betrokken partijen. 

De beslissing wordt, per aangetekend schrijven of een voor ontvangst bevestigd e-mailbericht, ter 

kennis gebracht aan de partijen. 

 

Art. 15 Behandeling van het beroep 
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Tegen de beslissing van de DC is beroep mogelijk bij het “Belgische Arbitragehof  voor de Sport “ 

volgens zijn eigen procedures en regels. Het beroep dient ingesteld te worden binnen de acht dagen 

nadat de beslissing van de DC ter kennis gebracht werd. 

Art. 16 Uitvoering van de straffen 

- De  RVB houdt toezicht op de uitvoering van de straffen; 

- De straffen zijn uitvoerbaar van zodra de beroepstermijn verlopen is. 

- Een schorsing gaat in kracht van gewijsde op de 8ste dag na een beslissing van de DC 

waartegen geen beroep is aangetekend of de dag na de kennisgeving van een besluit van het 

Belgische Hof van Arbitrage voor de Sport. Indien een tijdelijke schorsing is uitgesproken, 

wordt deze opgeslorpt door de definitief uitgesproken schorsing. 

- Boetes worden opgeëist door de RVB. In geval van niet betaling binnen 15 dagen na een 

aangetekende zending, kan de RVB alle maatregelen nemen om de betaling af te dwingen. 

 

 

 

 


