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DEFINITIES

Voor de interpretatie van deze Disciplinaire Code, zijn de volgende termen en
afkortingen van toepassing:

"AB"

betekent Aangesloten Bonden

"Afgevaardigden"

betekent lid van een orgaan van de BMB

"BMB"

betekent Belgische Motorrijdersbond

"BOIC"

betekent Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité

"FIM"

betekent Fédération Internationale de Motocyclisme

"FMWB"

betekent Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique

"Motorrijden"

is van toepassing op alle activiteiten met motorvoertuigen die
minder dan 4 banden bezitten, met uitzondering op de
quads, en/of rupsbanden of ski’s, volgens de beslissing van
de AV

"NCR"

betekent Nationaal College van de Rechters

"NDC"

betekent Nationaal Disciplinair Comité

"NBH"

betekent Nationaal Beroepshof

“US”

Uitvoerend Secretariaat

"UEM"

betekent Union Européenne de Motocyclisme

"VMBB"

betekent Vlaamse Motorrijdersbond van België
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DISCIPLINAIRE CODE BMB
1.

KRACHTLIJNEN

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de organen en BMB
afgevaardigden worden bepaald in de statuten en het Intern Reglement van de BMB.
De verplichtingen voor de deelnemers, de officials en de organisatoren van sport- en
toeristische manifestaties worden bepaald door de Sportcode en haar bijlagen alsook
de BMB Code voor het Motorrijden in de Vrije Tijd of in alle andere reglementen of
normen die worden of kunnen worden uitgevaardigd en gepubliceerd door de BMB.
De inbreuk op of het niet respecteren van deze verplichtingen is vatbaar voor
sancties die in deze Disciplinaire Code zijn opgenomen.

2.

SANCTIES

De sancties zijn de volgende :
• waarschuwingen
• boetes
• straftijd en/of straf inzake punten en/of plaatsen
• diskwalificatie
• afname van kampioenschappunten
• schorsing
• uitsluiting
2.1

Definitie en toepassing van de sancties

•

waarschuwing

Kan publiek of privé zijn

•

boete:

Geldstraf

•

straftijd en/of straf inzake Opleggen van een straftijd, van punten of
degradatie waardoor het werkelijke resultaat van
punten en/of plaatsen :
de rijder wijzigt of schrapping van tijd

•

diskwalificatie

Leidt automatisch en onafhankelijk van elke andere
sanctie tot de ongeldigheid van het resultaat
behaald tijdens een manifestatie, tijdens de
oefeningen of wedstrijden, of van het klassement

•

afname van
kampioenschappunten

Leidt automatisch tot puntenverlies in een BMB
kampioenschap

•

schorsing

Leidt tot het verlies van alle rechten inherent aan
de hoedanigheid van vergunninghouder of BMB
afgevaardigde of verbod tot deelname aan alle
activiteiten vallende onder de controle van de
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BMB, de AB of van bonden erkend door de FIM of
UEM voor een welbepaalde periode. De
toepassing van deze sanctie kan het voorwerp
uitmaken van een voorwaardelijke schorsing voor
een periode van maximum 2 jaar.
•

uitsluiting:

2.2

Leidt tot het definitieve verlies van alle rechten
geplaatst onder de bevoegdheid van de BMB, de
AB of de bonden erkend door de FIM of UEM.

Specifieke sancties

Specifieke sancties voor sommige inbreuken zijn voorzien in de Sportcode, de
Medische Code en de Antidoping Code, de Bijlagen, de Reglementen en/of het
Bijzonder Reglement.

2.3

Cumul van sancties

Elke overtreder kan meerdere sancties worden opgelegd in functie van de
omstandigheden.
Sommige sancties leiden tot de schorsing van de vergunning uitgegeven door de
BMB tot de beëindiging van de opgelegde sanctie.

3

NATIONAAL COLLEGE VAN DE RECHTERS

Het NCR wordt samengesteld conform artikel 15.10 e. van de BMB statuten. De
leden van het NDC en van het NBH worden benoemd op basis van de lijst van
rechters van het NCR.

3.1.

Procedure

Na te hebben nagegaan dat de procedure werd gevolgd en/of dat de zaak kan
worden behandeld, duidt de Voorzitter of de Ondervoorzitters, in overleg met de
Secretaris-Generaal, de leden aan die het desbetreffende disciplinair orgaan vormen.
Een lid van het NDC die reeds de zaak in kwestie heeft behandeld kan niet worden
benoemd voor het NBH. De namen van de aangeduide leden moeten worden
meegedeeld aan alle betrokken partijen. Deze hebben de mogelijkheid om volledig of
gedeeltelijk de samenstelling te wraken ondersteund door een duidelijke motivering
en dit binnen de 3 dagen volgend op de ontvangst van de notificatie. In geval van
wraking, indien de Voorzitter en de Ondervoorzitters deze gegrond beschouwen,
moet(en) hij (zij) plaatsvervangers benoemen..
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3.2 – A

DE BMB BETROKKEN PARTIJ

3.2 – A 1

Rol

In alle procedures voor het NDC heeft de BMB de mogelijkheid om haar belangen te
laten gelden of haar standpunt toe te lichten onder de vorm van een vordering.
De BMB heeft bovendien het recht telkens als zij het nodig acht een klacht in te
dienen bij de koersdirecteur, de wedstrijdleider, de scheidsrechter of het NDC. De
beperking voorzien in artikel 5.1 en 5.2 geldt niet voor de BMB.
Deze klacht zal worden ingediend door het Uitvoerend Bureau.

3.2 – A 2

Aanduiding

Het Uitvoerend Bureau benoemt voor elk geval een persoon die de BMB zal
vertegenwoordigen.
3.2 – A 3

Procedure

De interventie van de BMB is facultatief en overgelaten aan de appreciatie van het
Uitvoerend Bureau.
Als partij beschikt de BMB over dezelfde rechten en verplichtingen als de andere
partijen, zoals bepaald in de huidige Code.
De BMB mag tijdens een zitting worden vertegenwoordigd door een persoon of zijn
vorderingen schriftelijk voorleggen.

4.

DE DISCIPLINAIRE ORGANEN VAN DE FMB-BMB

De disciplinaire organen van de BMB bevoegd in de disciplinaire materie zijn :
-

De Koersdirecteur of de Wedstrijdleider in geval van niet aanduiding van een jury
De Jury of de scheidsrechter
Het Nationaal Disciplinair Comité
Het Nationaal Beroepshof

4.1

De Koersdirecteur of Wedstrijdleider

4.1.1.

Bevoegdheden

De Koersdirecteur of Wedstrijdleider heeft de bevoegdheid om op eigen initiatief te
sanctioneren :
-

elke actie of vrijwillige of onvrijwillige handeling tijdens een manifestatie begaan
door een persoon houder(s) van een vergunning* tegengesteld aan de
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vigerende reglementen of aan de orders gegeven door een official van de
manifestatie.
* Vergunninghouder : houder van een FIM/UEM vergunning uitgegeven door een
bond erkend door de FIM of UEM, van een internationale / Europese vergunning
uitgegeven door een door de FIM of UEM erkende bond, van een nationale BMB
vergunning afgeleverd door een bij de BMB Aangesloten Bond of van een regionale
vergunning uitgegeven door een bij de BMB Aangesloten Bond.

4.1.2 Sancties die mogen worden uitgesproken door de Koersdirecteur of de
Wedstrijdleider
-

een waarschuwing
een straftijd en/of een straf van punten en/of plaatsen
de stop and go procedure
de procedure ‘Ride Through’
de zwarte vlag
de zwarte vlag met oranje schijf
een boete tot maximum 100 €.een diskwalificatie

4.2

DE JURY OF DE SCHEIDSRECHTER

4.2.1

Samenstelling

De Jury wordt samengesteld volgens de reglementen van elke discipline. In geval
van onbeschikbaarheid van een jurylid, kan deze worden vervangen door een
effectief lid van de betrokken werkgroep van de NSC of van het bureau van de
NSC aanwezig tijdens de wedstrijd.
De Scheidsrechter is de persoon benoemd in bepaalde disciplines of manifestaties
waar er geen Jury is, om de hoogste controle uit te oefenen op de manifestatie.

4.2.2

Bevoegdheden

De Jury of de Scheidsrechter is bevoegd om op eigen initiatief te sanctioneren :
-

elke actie of vrijwillige of onvrijwillige handeling tijdens een manifestatie begaan
door een persoon houder(s) van een vergunning zoals bepaald in artikel 3.1.1
tegengesteld aan de vigerende reglementen of aan de orders gegeven door
een official van de manifestatie.

-

elke handeling van corruptie of fraude of elke handeling die de belangen van de
manifestatie of de sport schaadt, begaan door een persoon, een groep van
personen of houder(s) van een vergunning zoals bepaald in artikel 4.1.1 tijdens
een manifestatie.
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De Jury of de Scheidsrechter is tevens bevoegd om zich uit te spreken over elke
klacht die tijdens een manifestatie wordt ingediend

4.2.3

Sancties die mogen worden uitgesproken door de Jury of de
Scheidsrechter

De volgende sancties mogen worden uitgesproken door de Jury of de Scheidsrechter
zonder afbreuk te doen aan de maatregelen voorzien in artikel 2.2 en 2.3 :
-

een waarschuwing
een straftijd en/of een straf van punten en/of plaatsen
een boete tot maximum 1250 €.een diskwalificatie
een schorsing voor een periode van maximum 90 dagen vanaf de datum van de
inbreuk

Daarenboven kan de Jury of de Scheidsrechter de zaak doorverwijzen naar het NDC
om een zwaardere sanctie op te leggen die niet onder de bevoegdheid valt van de
Jury of de Scheidsrechter.

4.3

NATIONAAL DISCIPLINAIR COMITE

4.3.1

Samenstelling

Voor elke zaak wordt het NDC gevormd door 1 of 3 leden benoemd door de
Voorzitter van het Nationaal College der Rechters.
Het Comité zal het advies kunnen vragen van een expert of elke getuige horen die
het nuttig acht.

4.3.2

Bevoegdheid

Het NDC ontvangt elk beroep tegen beslissingen genomen door een koersdirecteur,
wedstrijdleider, een Jury of een Scheidsrechter als gevolg van een klacht of als
gevolg van een beroep in eerste aanleg.
Het NDC oordeelt in eerste aanleg op vraag van de Jury of de Scheidsrechter, of de
bevoegde organen met inbegrip van de BMB.
De inbreuk op of het niet respecteren van de BMB-normen en reglementen wordt in
eerste aanleg doorverwezen naar het NDC door de meest betrokken partij.

Versie na RvB van 16/11/2011

8

4.4

HET NATIONAAL BEROEPSHOF

4.4.1

Samenstelling

Voor elke zaak wordt het NBH gevormd door 3 leden benoemd door de Voorzitter
van het Nationaal College der Rechters.
4.4.2

Bevoegdheid

Het NBH is het beroepshof van laatste interne aanleg van de BMB jurisdictie tegen
elke beslissing genomen door het NDC.

5.

KLACHTEN EN BEROEP

5.1

Recht tot het indienen van een klacht

Elke persoon – rijder, passagier, official, enz. – houder van een vergunning zoals
bepaald in artikel 3.1.1 die zich benadeeld voelt als gevolg van een beslissing
genomen tijdens een manifestatie onder de controle van de BMB, heeft het recht een
klacht tegen deze beslissing in te dienen.
Geen enkele klacht mag worden neergelegd tegen een vaststelling van feiten
verklaard door de Koersdirecteur, de Wedstrijdleider of elke andere uitvoerende
official op basis van een visuele waarneming tijdens een training of een wedstrijd in
het belang van de veiligheid en / of een verloop van de wedstrijd volgens de
toepasbare regels. De feitelijke vaststellingen zijn bepaald in de reglementen van de
diverse disciplines.

5.2

Procedure en termijn voor indienen klacht

Elke klacht moet worden voorgelegd en getekend door de rechtstreeks betrokken
persoon. Elke klacht moet betrekking hebben op 1 enkel onderwerp en worden
voorgelegd binnen het ½ uur ten laatste na publicatie van de resultaten, behalve
indien anders werd voorzien in de reglementen van de discipline in kwestie, in het
Bijzonder Reglement van de wedstrijd of in de Sportcode, en worden overhandigd
aan een official van dienst (Koersdirecteur, Wedstrijdleider of zijn adjunct), vergezeld
van de borgsom gepubliceerd door de BMB, nl. 115 €.
Een rijder wiens motorfiets een demontage van de motor moet ondergaan als gevolg
van een klacht nadat de motor door de technische afgevaardigden conform werd
bevonden heeft recht op een demontage vergoeding ten laste van de indiener van de
klacht. Deze vergoedingen zijn :
- 165 € voor een motorfiets met een 2-takt motor.
- 325 € voor een motorfiets met een 4-takt motor.
De betaling van deze vergoedingen door de klachtindiener zal via de B.M.B.
gebeuren om de uitvoering ervan te garanderen.
De eventuele demontagekosten ten laste van de klachtindiener moeten aan de
koersdirecteur worden overhandigd samen met de borgsom.
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Een klacht tegen het aanvaarden van een rijder, passagier, ploeg of een
ingeschreven machine moet worden ingediend bij het begin van de officiële
oefeningen.
5.3

Hoorzitting voor een klacht

Na een hoorzitting waar alle partijen werden gehoord, zal de Jury, de scheidsrechter,
de Koersdirecteur of de Wedstrijdleider elke voorgelegde klacht ingediend tijdens
een manifestatie moeten beoordelen. De klacht moet worden beoordeeld volgens de
beschikkingen voorzien in de Sportcode en haar bijlagen of het Bijzonder Reglement
van de manifestatie.
5.4

Gevolg van een beslissing

De beslissingen van de Jury, Scheidsrechter, de Koersdirecteur of de Wedstrijdleider
zijn onmiddellijk van toepassing.
5.5

Recht op beroep

De beschikkingen inzake het beroep tegen beslissingen van disciplinaire organen
van de BMB die een van de sancties vermeld in artikel 2 heeft opgelegd zijn de
volgende :
-

-

5.6

Tegen de beslissingen van de Jury, de Scheidsrechter, de Koersdirecteur of de
Wedstrijdleider kan voor alle manifestaties beroep worden aangetekend, in
eerste aanleg, bij het NDC.
Tegen een beslissing van het NDC kan beroep worden aangetekend bij het
NBH.
Tegen een beslissing van het NBH kan worden beroep aangetekend bij de
Belgische Arbitragecommissie voor de Sport (B.O.I.C.)
Termijnen voor het aantekenen van beroep

De termijn voor het aantekenen van beroep is :
-

tegen een beslissing van de Jury, de Scheidsrechter, de Koersdirecteur of de
Wedstrijdleider (voor het NDC) :
- 8 dagen
tegen een beslissing van het NDC (voor het TNB)
- 8 dagen

De data vangen aan op de datum van de ontvangst van de beslissing door de
appellant
5.7

Beroep aantekenen

Om ontvankelijk te zijn moet het verzoekschrift tot beroep via een aangetekende brief
aan het Algemeen Secretariaat worden verzonden binnen de termijnen voorzien in
artikel 5.6, de stempel van de post is bepalend.
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Het juiste bedrag van de borgsom voor het beroep moet worden gestort binnen de
termijn voorzien in artikel 4.6 op rekening van de BMB, hetzij contant, via storting of
cheque.
Binnen de 10 dagen volgend op het verzoekschrift tot beroep, zendt de appellant een
algemeen overzicht met een omschrijving van de feiten aan het secretariaat.
Indien het beroep bij het NDC of het NBH niet werd ingediend en/of indien het
bedrag van de borgsom voor de onkosten van het beroep bij het NDC of het NBH
niet werd gestort binnen de termijnen voorzien in artikel 4.6., heeft (hebben) de
Voorzitter van het NCR, in geval van verhindering van deze laatste, de
ondervoorzitters van het NCR het recht om zonder zitting het beroep niet ontvankelijk
te verklaren.
Indien de BMB beroep aantekent dient zij dat niet aan het US ter kennis te brengen
doch wel per aangetekend schrijven aan alle partijen. De BMB dient geen borgsom
te storten.
5.7.1

Te storten borgsommen voor het indienen van beroep

Het bedrag van de borgsom dat moet worden gestort bij het indienen van een beroep
zal periodiek worden bepaald door de Raad van Beheer.
Nl.:
-

Borgsom voor
manifestaties

-

Borgsom voor beroep voor het NBH voor alle BMB manifestaties

5.7.2

beroep

en

derde

verzet

voor

het

NDC

voor alle
185 €
370 €

Borgsommen te storten als gevolg van uitstel

Als een van de betrokken partijen een uitstel vraagt om andere getuigen op te
roepen, moet deze partij binnen een vastgelegde termijn een bijkomende financiële
garantie leveren die zal worden bepaald door het disciplinair orgaan. De zitting kan
niet worden voortgezet alvorens de garantie werd gestort. Als de borgsom niet wordt
geleverd binnen de termijnen vastgesteld door het disciplinair orgaan, zal deze
laatste beslissen op basis van de bestaande getuigenissen.
5.7.3

Termijnen voor een beroepszitting

-

Het NDC moet uiterlijk binnen de 30 dagen volgend op de indiening van het
feitenoverzicht van het beroep vergaderen om een beroep te onderzoeken

-

Het NBH moet uiterlijk binnen de 30 dagen volgend op de indiening van het
feitenoverzicht van het beroep vergaderen om een beroep te onderzoeken

-

In alle gevallen dienen het NDC en NBH een beslissing te nemen.
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5.8

Gevolg van een beroep

Op gemotiveerd verzoek van de appellant maar in de beroepsverklaring, mag het
NDC de voorlopige uitvoering van een beslissing genomen door de Jury, de
Scheidsrechter, de Koersdirecteur of de Wedstrijdleider opschorten via een
beslissing alvorens recht te spreken.
Deze beslissing van het NBH moet worden uitgesproken, zonder zitting, binnen de 5
dagen.
Op verzoek van de appellant mag het NBH de voorlopige uitvoering van de
beslissing genomen door het NDC opschorten via een beslissing alvorens recht te
spreken of voor het uitspreken van haar beslissing ten gronde.
5.9

Procedure van vrijwillige tussenkomst

Elke rijder, of BMB-vergunninghouder voor het lopende jaar, die zich benadeeld voelt
en die een ernstig en persoonlijk belang kan aantonen, mag vrijwillig tussenkomen in
een betwisting lopende voor het NDC waarbij de hieronder vermelde procedureregels
van toepassing zijn.
Het verzoek tot vrijwillige tussenkomst, vergezeld van een borgsom van 185 € wordt
schriftelijk ingediend, gemotiveerd en aangetekend gericht aan de betrokken partij op
het adres van de BMB en binnen een termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de
vastlegging van de zitting.

5.10

Derde verzet

Alle personen die benadeeld zouden worden als gevolg van een beslissing door een
disciplinaire instantie van de BMB mag derde verzet aantekenen via een gemotiveerd
verzoekschrift gericht aan de voorzitter van de instantie die de beslissing heeft
uitgesproken en dit aangetekend binnen de 8 dagen na de datum van de uitspraak.
Vanaf ontvangst van het verzoekschrift, legt de voorzitter een nieuwe zitting vast en
laat alle partijen oproepen om de gegrondheid van het verzoekschrift na te gaan.

6.

PROCEDURE VOOR ALLE DISCIPLINAIRE ORGANEN

6.1

Recht op een zitting

Elke persoon die of elk orgaan dat het voorwerp uitmaakt van een sanctie volgens de
statuten, codes of reglementen van de BMB heeft het ontegensprekelijke recht om
zich te verdedigen, persoonlijk of via volmacht.
Elke opgeroepen partij voor een disciplinair orgaan heeft het recht om vergezeld te
zijn door een verdediger naar keuze en te zijnen laste.
Als een van de partijen die werd opgeroepen zich niet aanbiedt, mag de uitspraak bij
verstek worden gedaan.
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De disciplinaire organen mogen voorstellen dat de zitting via een telefonische
conferentie verloopt of via elk ander communicatiemiddel, telefonisch of elektronisch
Zulke zitting mag enkel worden gehouden met de instemming van alle partijen die bij
de zaak zijn betrokken.
6.2

Zitting

De zitting is publiek. Echter, het disciplinair orgaan kan er anders over beslissen.
De zitting zal verlopen in een van de officiële talen van de BMB. In het geval dat een
van de partijen een andere taal wenst te gebruiken, zal zij, op eigen kosten, de
nodige vertalers ter beschikking stellen.
Na de debatten te hebben geopend zal de Voorzitter de betrokken partijen uitnodigen
hun respectievelijke zaken uitleggen zonder dat de getuigen aanwezig zijn.
Na de toelichtingen van de betrokken partijen, zal het disciplinair orgaan de diverse
getuigen en experten horen om het dossier te vervolledigen. De betrokken partijen
hebben het recht om alle getuigen en experten te ondervragen.
Elk lid van het disciplinair orgaan mag op elk moment tijdens een zitting en met de
toelating van de Voorzitter elk van de betrokken partijen ondervragen alsook de
getuigen en experten.

6.3

Getuigen en experten

Elke partij is verantwoordelijk voor de oproeping en de aanwezigheid van haar eigen
getuigen en de kosten die eruit voortvloeien, tenzij het disciplinair orgaan er anders
over beslist.
Het disciplinair orgaan heeft geen enkele bevoegdheid om de getuigen te verplichten
de eed af te leggen ; bijgevolg worden de getuigenissen vrijwillig gedaan. De
getuigen mogen enkel feiten die ze kennen bevestigen en worden niet toegelaten om
een oordeel uit te drukken tenzij het disciplinair orgaan hen beschouwt als experten
voor een welbepaald punt en hen vraagt een oordeel te geven.
Na hun getuigenissen te hebben afgelegd, mogen de getuigen de zaal van de zitting
niet verlaten en zullen ze niet worden toegelaten om met andere getuigen te praten
die nog hun getuigenis moeten afleggen.
Het tribunaal kan experten oproepen.
6.4

Uitspraak

De beslissingen van alle disciplinaire organen worden achter gesloten deuren
genomen en dit met een eenvoudige meerderheid van stemmen. Alle leden hebben
hetzelfde stemrecht dat moet worden uitgeoefend telkens wanneer een beslissing is
vereist. De leden mogen zich niet onthouden.
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Elk lid van het disciplinair orgaan dient alle deliberaties geheim te houden.
6.5

Notificatie van de uitspraak

Elke uitspraak van elk disciplinair orgaan moet schriftelijk worden genotificeerd per
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, aan alle betrokken partijen.
6.6

Publicatie van de vonnissen

Het disciplinair orgaan dat een klacht of een beroep behandelt heeft het recht om de
vonnissen te publiceren of te laten publiceren en de namen van alle betrokken
partijen te citeren.

6.7

Toepassing van de termijnen

De termijn, uitgedrukt in dagen, wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij
wordt berekend vanaf de dag na de handeling of na het evenement en bevat alle
weekdagen, zaterdag, zondag en de wettelijke feestdagen inbegrepen.
De vervaldag is in deze termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de
eerstvolgende werkdag.
De termijn uitgedrukt in minuten wordt minuut per minuut gerekend.
6.8.

Kosten van de procedure

De onkosten van een disciplinaire beslissing worden bepaald door het disciplinair
orgaan en zullen ten laste zijn van de verliezende partij.
6.9

Betaling van de boetes en kosten

Als de sanctie definitief is en de boete en/of kosten niet binnen de 30 dagen volgend
op de notificatie van de uitspraak conform artikel 6.5 werden geregeld, zal de
persoon of de instantie onderworpen aan de beslissing automatisch worden
geschorst voor alle deelnames aan activiteiten van de BMB, de FA of de Bonden
erkend door de FIM/UEM tot op het ogenblik dat het Uitvoerend Secretariaat de
volledige betaling heeft ontvangen.
7.

ARBITRALE CLAUSULE

Elk beroep bij de gewone rechtbanken tegen definitieve beslissingen van de
rechterlijke organen van de BMB is uitgesloten. Zulke beslissingen dienen exclusief
te worden voorgelegd, binnen de termijn voorzien in artikel 5.6 aan de bevoegdheid
van de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport (B.O.I.C.) die definitief de
betwisting zal beslechten volgens de Arbitragecode inzake sport.
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