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HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALING
Artikel 1
Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
NBB
Statuten
HR
Spr

:
:
:
:

Nederlandse Bridge Bond
Statuten van de NBB
Huishoudelijk Reglement van de NBB
'Spelregels voor wedstrijdbridge', zoals vastgesteld door de
WBF, in Nederlandse vertaling uitgegeven door de NBB
BR
: Beker Reglement van de NBB
CR
: Competitie Reglement van de NBB
WR
: Wedstrijd Reglement van de NBB
CvB
: Commissie, bedoeld in artikel 21 van de Statuten (Commissie
van Beroep)
WL
: Wedstrijdleider
PK
: Protestcommissie, van de NBB
PC
: Protestcomité
GL
: Gewoon Lid
RB
: Organiserende Instantie zoals bedoeld in de Spr (Regelend
Bestuur)
BB
: Bondsbestuur
DB
: Districtsbestuur
Weko
: Wedstrijdcommissie van de NBB
Code of Practice Nederlandstalige aanwijzing voor arbitrage, opgesteld door
de Weko, rekening houdend met de meest recente versie van de
door de WBF vastgestelde ‘Code of Practice’
WBF
: World Bridge Federation
EBL
: European Bridge League

HOOFDSTUK II

PROTEST
Artikel 2
Voor protest vatbare beslissingen
1. Protest is mogelijk voor zover hoofdstuk XI Spr. daarin voorziet.
2. Onder protest wordt mede begrepen de zaak die conform artikel 83 Spr door
de WL ter beoordeling wordt voorgelegd.
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Artikel 3
Reikwijdte van de beoordeling
1. De aangevallen beslissing wordt ten volle beoordeeld, tenzij de PK vaststelt
dat door de WL de ‘Code of Practice’ goed is toegepast, er geen nieuwe
feiten worden ingebracht en er geen evidente twijfel is over de kwaliteit van
de beslissing. Bij een beoordeling ten volle is het mogelijk dat de
aangevallen beslissing ten nadele van de klager wordt gewijzigd.

HOOFDSTUK III

BEVOEGDHEID
Artikel 4
Bevoegdheid
1. In situaties waarin het BB als RB geldt, behandelt de PK de protesten
overeenkomstig artikel 93B Spr.
2.

De PK kan alleen met instemming vooraf van de Weko door een besluit van
een GL, DB of ander RB worden aangewezen als protestcomité.

HOOFDSTUK IV

TERMIJNEN
Artikel 5
Termijnen
1. Protesten tegen beslissingen van de WL moeten worden ingesteld binnen
de in artikel 92B Spr. bedoelde termijn, tenzij het betreft een finale van een
Nederlands Kampioenschap of een ‘knock out’ wedstrijd. In deze gevallen
kan de Weko in de aanvullende bepalingen overeenkomstig art 92 B Spr.
beslissen dat de daar bedoelde termijn wordt teruggebracht tot minimaal 5
minuten.
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HOOFDSTUK V

INDIENING
Artikel 6
Indiening
1. Een protest wordt ingediend op een volledig ingevuld van bondswege
vastgesteld protestformulier. Zo mogelijk vult de WL de feitelijke gegevens
in alvorens de klager en de tegenstander hun visie te laten geven.
2. Het protestgeld bedraagt bij behandeling van het protest € 25,- aan de NBB
te voldoen
3. Bij het indienen van het protest moet een bewijsstuk worden overgelegd
waaruit blijkt dat het protestgeld is voldaan, of moet althans worden
medegedeeld wanneer en op welke wijze dit bedrag is of wordt voldaan.
4. In geval van artikel 83 Spr. is de WL voor het voorleggen van een zaak geen
protestgeld verschuldigd.
HOOFDSTUK VI

BEHANDELING VAN PROTESTEN
Artikel 7
Niet-ontvankelijkheid
1. Indien op het moment van behandeling van het protest blijkt dat het
protestgeld niet is voldaan, kan de behandelende instantie besluiten het
protest niet-ontvankelijk te verklaren.
Artikel 8
Aanvullende stukken
1. Indien niet op dezelfde dag van het protest uitspraak wordt gedaan hebben
partijen het recht vóór de behandeling van het protest nadere stukken in te
dienen onder toezending van een afschrift aan de tegenpartij en de WL. Ook
de WL kan een nadere verklaring indienen. De behandelende instantie kan
besluiten geen acht te slaan op de nadere stukken1.
1

De behandelende instantie is uiteraard niet volledig vrij in de keuze nadere stukken
terzijde te schuiven. Nadere stukken kunnen bijvoorbeeld worden genegeerd, indien
zij zo laat zijn ingediend dat de wederpartij daarop niet heeft kunnen reageren, indien
de inhoud ervan volstrekt irrelevant is voor behandeling van het protest, indien zij
onleesbaar zijn, indien zij dusdanig omvangrijk zijn dat van de behandelende
instantie niet gevergd kan worden van de stukken kennis te nemen, etc.
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Artikel 9
Mondelinge toelichting
1. Als partijen hun standpunt mondeling willen toelichten of laten toelichten en
de behandelende instantie een mondelinge behandeling nodig acht, zorgt
zij ervoor dat tijd en plaats worden vastgesteld voor een zodanige behandeling2.
Artikel 10
Het verkrijgen van nadere gegevens
1. Als de behandelende instantie van oordeel is dat zij voor de beslissing op
het protest nadere gegevens nodig heeft, zal zij die van partijen en derden
mogen vragen.
Artikel 11
Het horen van partijen of derden
1. Als de behandelende instantie van oordeel is dat voor de beslissing op het
protest het horen van een of meer partijen gewenst is, zal zij tot een dergelijk
verhoor pas overgaan als de andere partij in de gelegenheid gesteld is het
verhoor bij te wonen. De behandelende instantie kan ook derden horen;
partijen behoeven daarvoor niet te worden uitgenodigd.

HOOFDSTUK VII

UITSPRAAK
Artikel 12
Bekendmaking van de uitspraak en bestemming van het protestgeld
1. De uitspraak wordt, voorzien van motivering, op schrift gesteld en zo nodig
tevoren mondeling medegedeeld aan partijen. Indien de PK optreedt op
grond van een gegeven toestemming van de Weko overeenkomstig artikel
4 tweede lid is de PK bevoegd de op schriftstelling achterwege te laten,
tenzij een van de partijen hierom vraagt. In dat geval vindt op schriftstelling
binnen twee weken plaats.

2

Anders dan bij het negeren van nadere stukken heeft de behandelende instantie een
grotere vrijheid om al of niet een mondelinge behandeling toe te staan. Alleen als
de behandelende instantie in redelijkheid een verzoek daartoe niet had mogen
weigeren, zal een dergelijke weigering door een hogere instantie worden vernietigd.
Hierbij kan worden gedacht aan een situatie waarin partijen verschillen over de
feiten, en de WL in een nadere verklaring een andere lezing geeft dan op het
protestformulier. Als dan een partij vraagt om een mondelinge behandeling, zal de
behandelende instantie die niet kunnen weigeren.
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2. Als een protest volledig wordt toegewezen, wordt het protestgeld
gerestitueerd; zo niet, dan wordt bepaald of het protestgeld geheel, gedeeltelijk of niet zal worden gerestitueerd.

HOOFDSTUK VIII

SAMENSTELLING VAN EEN BEHANDELENDE INSTANTIE
Artikel 13
Samenstelling van de PK
1. De PK bestaat uit ten minste één lid. Elk lid heeft het examen van
internationaal arbiter zoals opgesteld en afgenomen door de EBL met goed
gevolg afgelegd.
2. Het BB kan plaatsvervangende leden van de PK benoemen mits die het
examen van internationaal arbiter zoals opgesteld en afgenomen door de
EBL met goed gevolg hebben afgelegd of in het bezit zijn van een daarmee
vergelijkbare spelregelkennis.
De PK beslist of en wanneer een plaatsvervangend lid wordt aangewezen
als PK op te treden.
3. Indien de PK uit meerdere leden bestaat wordt de voorzitter van de PK door
het BB in functie benoemd.
4. Leden en plaatsvervangende leden van de PK mogen niet in dienst zijn van
(het bondsbureau van) de NBB of zitting hebben in het BB, de CvB of Weko.
5. De PK of een door de PK aangewezen plaatsvervangend lid mag niet
betrokken zijn geweest bij de oorspronkelijke beslissing waartegen protest
is ingediend.
6. Indien de PK de Code of Practice toepast, legt zij de beoordeling van de
speltechnische aspecten van 'ethische arbitrages' voor advies voor aan een
speler van vergelijkbaar niveau als de speler wiens actie aan beoordeling
onderhevig is3.
7. Jaarlijks houdt de PK samen met haar plaatsvervangende leden een
vergadering waarin de uitspraken van de PK over de afgelopen 12 maanden
worden besproken met het oogmerk de kwaliteit, samenhang en
consistentie van uitspraken voor de toekomst te bevorderen.
3

De PK bepaalt zelf aan welke speler het geval voor advies wordt voorgelegd. Het
advies is vertrouwelijk. De adviserende speler dient geen belang te hebben bij
de te nemen beslissing en draagt geen medeverantwoordelijkheid voor de
uitspraak van de PK.
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Artikel 14
Samenstelling van een andere behandelende instantie
1. Indien de PK niet bevoegd is overeenkomstig artikel 4 kan het RB (van
bijvoorbeeld een GL of een DB dat een protest te behandelen krijgt) een PC
benoemen of overeenkomstig art 93 Spr een hoofdwedstrijdleider
aanwijzen.
HOOFDSTUK IX

HANDELWIJZE VAN BEHANDELENDE INSTANTIES
Artikel 15
1. Indien een PK een beslissing ten volle beoordeelt neemt zij de ‘Code of
Practice’ in acht.
HOOFDSTUK X

RECHTSGANG IN SPOEDEISENDE ZAKEN
Artikel 16
1. Indien de protesttermijn overeenkomstig art 5 is verkort is de PK ter plaatse
aanwezig of terstond bereikbaar en beschikbaar om mogelijk te maken dat
kort na het einde van de bewuste wedstrijd een onherroepelijke uitslag
gepresenteerd kan worden.
Artikel 17
Wijze van behandeling
1. Het in de artikelen 8 tot en met 11 en artikel 15 bepaalde zal bij de behandeling van het in dit hoofdstuk bedoelde protest zoveel mogelijk worden
toegepast.
2. De PK handelt zo mogelijk alle lopende protesten af voor aanvang van de
laatste zitting. Tijdens de laatste zitting behandelt de PK nieuwe gevallen zo
mogelijk voordat de uitslag van de wedstrijd bekend is. De WL dient hiertoe
protesten tijdig bij de PK in te dienen.
Aldus vastgesteld door het Bondsbestuur in zijn vergadering van 22 augustus
2018.
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