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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Genomen in toepassing van artikel 22 der statuten
Algemene Bepalingen
Artikel 1
De vzw Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie is het overkoepelend orgaan van de vzw Vlaamse Liga
Paardensport (VLP) en de asbl Ligue Équestre Wallonie Bruxelles (LEWB), de liga's genoemd.
Artikel 2
De leden zijn degenen zoals voorzien in art. 6 van de statuten. De raad van bestuur kan ereleden en
beschermende leden benoemen. Enkel de leden zoals voorzien in art. 6 van de statuten maken deel uit van de
algemene vergadering en bezitten stemrecht.
Artikel 3
De Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (federatie) is aangesloten bij de Fédération Équestre
Internationale (FEI) en vertegenwoordigt België bij dit orgaan dat de ruitersport internationaal beheert.
De federatie erkent de FEI als enige internationale macht voor de ruitersport. Elk geschil dat onder de
bevoegdheid valt van de FEI zal zij hieraan voorleggen.
De federatie zal door haar leden, door de liga's en hun aangesloten leden van alle categorieën alsook door
verantwoordelijken van bij de federatie geïmmatriculeerde paarden, de statuten, reglementen en
besluiten van de FEI doen naleven. Deze verplichting geldt eveneens voor alle personen belast met een
officiële taak.
Bestuur
Artikel 4
De VZW KBRSF wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Deze is samengesteld op de volgende manier:
Negen leden van elke liga conform artikel 8 van de statuten
De lijst voorgesteld door de liga dient minimaal te bevatten:
§ Minimaal drie leden van de raad van bestuur van de liga
§ Minimaal één lid van de sportieve commissie van elke Olympische discipline
§ Minimaal drie leden van sportieve commissies van niet-Olympische disciplines
Het lid van de raad van bestuur van de KBRSF die de hoedanigheid verliest in dewelke het lid verkozen
werd namelijk als lid van de nationale sportieve commissie of als lid van de raad van bestuur van de liga,
verliest automatisch de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van de KBRSF. Dit lid zal vervangen
worden conform artikel 11 van de statuten. In afwachting van de algemene vergadering die voorziet in
de vervanging kan het lid tijdelijk en zonder stemrecht vervangen worden door een lid van de nationale
sportieve commissie of van de raad van bestuur van de liga voorgesteld door de betrokken liga.
Artikel 5
De voorzitter van de federatie is van rechtswege lid van de raad van bestuur en is er de voorzitter van. Hij
neemt tevens het voorzitterschap waar van de algemene vergaderingen.
Artikel 6
De voorzitter, De secretaris- generaal en de leden van het directiecomité mogen de vergaderingen van
alle nationale commissies en werkgroepen bijwonen met raadgevende stem.
Artikel 7
De secretaris-generaal is belast met het toezicht op het naleven van de statuten en de reglementen, met
het voorbereiden van de punten van de dagorde van de vergaderingen, met het opstellen van de
processen-verbaal en met de verantwoordelijkheid van alle werkzaamheden van het secretariaat,
convocaties, briefwisseling, enz. eventueel door tussenkomst van het personeel.
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Artikel 8
De penningmeester is belast met het toezicht van het beheer van het sociaal patrimonium en van het
toezicht bij de uitvoering van de begroting. Hij oefent nazicht uit op de inningen van de bijdragen, rechten
en alle andere bedragen die verschuldigd zijn aan de federatie voor welke reden ook, en met name in
toepassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen.
Elke buitengewone uitgave moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur. Hij brengt verslag uit aan
de algemene vergadering over het beheer van de bezittingen en stelt de rekeningen en de begroting
voor.
Artikel 9
De leden van de raad van bestuur zullen bij mogelijke tegenstrijdigheid van belangen niet deelnemen aan
de beraadslagingen noch aan stemmingen. De andere leden kunnen nochtans, met een twee derde
meerderheid, beslissen hen te horen.
Indien een lid van de raad van bestuur minstens 50% van de regelmatig bijeengeroepen vergaderingen
per jaar niet bijwoont, kan de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen betrokkene af te
zetten en een vervanger aan te duiden zoals bepaald in de statuten.
Artikel 10
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als nodig. Bij hoogdringendheid, kan de secretaris-generaal
overgaan tot een raadpleging en een stemming van de raad van bestuur per briefwisseling per telefoon of
per mail. Deze stemming zal op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur bekrachtigd worden.
Artikel 11
De vereniging stelt bij voorstel van haar directiecomité een Team Manager aan wiens opdracht zal zijn
het sportieve beleid van de vereniging aan te sturen met als doel bij te dragen tot een representatieve
vertegenwoordiging.
Hiertoe beschikt de Team Manager, binnen de discipline waarvoor hij werd aangesteld, over een
exclusieve beslissingsbevoegdheid voor dewelke hij zich evenwel op ieder verzoek daartoe zal
verantwoorden t.o.v. de Topsportcel binnen de vereniging.
In bijlage 1 van dit huishoudelijk reglement worden de bevoegdheden en bijhorende richtlijnen van de
Team Manager uiteengezet.
De disciplinaire commissie
Artikel 12
De disciplinaire commissie is als volgt samengesteld:
Eén tweetalige voorzitter
Eén tweetalige ondervoorzitter
Zes leden, drie van elke taalrol
De voorzitter en de ondervoorzitter zijn van een verschillende taalrol. Zij moeten houder zijn van een diploma
van doctor of licentiaat in de rechten. Zij moeten actief zijn of geweest zijn in een juridisch beroep. Het is
wenselijk maar niet verplicht dat de overige leden aan dezelfde vereisten voldoen. Het is eveneens wenselijk
dat zij over een voldoende kennis van de paardensport beschikken.
Artikel 13
Het mandaat van lid van de disciplinaire commissie kan niet worden toegekend aan de volgende personen:
De leden van de raad van bestuur noch van de federatie, noch van de liga's
Via de liga's aangesloten atleten
Personeelsleden van de KBRSF of van de liga's
Artikel 14
De disciplinaire Commissie bestaat uit een Nederlandstalige en een Franstalige kamer die worden
voorgezeten door de voorzitter en de ondervoorzitter volgens hun respectieve taalrol. Iedere kamer telt vier
leden, de voorzitter inbegrepen, waarvan er minstens drie moeten zetelen bij het onderzoek van een zaak
die aan haar beoordeling wordt voorgelegd.
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Artikel 15
De leden van de disciplinaire commissie worden aangeduid door de raad van bestuur op voordracht van de
liga's door middel van een lijst van vier leden voorgedragen door VLP voor de Nederlandstalige kamer en van
een lijst van vier kandidaten voorgedragen door LEWB voor de Franstalige kamer.
Zij worden aangeduid voor een termijn van vier jaar.
De mandaten zijn hernieuwbaar. De raad van bestuur benoemt de voorzitter en de ondervoorzitter, beiden
van een verschillende taalrol.
Artikel 16
De disciplinaire commissie oefent de tuchtrechtelijke bevoegdheden uit in het kader van de statuten en
reglementen van de federatie, zowel ten aanzien van natuurlijke personen als van rechtspersonen
(verantwoordelijken van paarden, verantwoordelijke personen, atleten, officials, organisatiecomités,
verenigingen en groeperingen, enz. …) die op een of andere manier betrokken zijn.
De disciplinaire commissie oefent haar bevoegdheden uit conform hoofdstuk IX van het algemeen reglement.
Het recht op beroep kan naargelang het geval en op verzoek van de aanvrager worden uitgeoefend door
middel van tussenkomst van de "Belgische Arbitragecommissie voor de Sport" (BAS) van het Belgisch Olympisch
en Interfederaal Comité (BOIC)
Artikel 17
De werking van de disciplinaire commissie wordt vastgelegd in een procedurereglement dat wordt
opgesteld door de raad van bestuur, terug te vinden in het algemeen reglement, hoofdstuk 9.
Nationale sportieve commissies, adviserende commissies en werkgroepen
Artikel 18-1
Conform artikel 20 van de statuten zijn de nationale sportieve commissies paritair samengesteld uit
maximaal 8 leden waarvan de helft aangeduid is door VLP en de andere helft door LEWB.
Nationale sportieve commissies zijn voorzien in de volgende disciplines: springen – dressuur – eventing –
mennen – endurance – horseball.
De bevoegdheden van de nationale sportieve commissies worden bepaald in artikel 21 van de statuten.
Dit artikel wordt aangevuld met bijlage 2 van het huidige huishoudelijke reglement.
Indien een lid van een nationale sportieve commissie of een werkgroep minstens 50% van de regelmatig
bijeengeroepen vergaderingen per jaar niet bijwoont, dient de liga welke vertegenwoordigd werd door
dit lid, in vervanging te voorzien.
Artikel 18-2
Naast de nationale sportieve commissies en de nationale disciplinaire commissie zoals voorzien in de
statuten, kan de raad van bestuur te allen tijde adviserende commissies en werkgroepen oprichten. De
samenstelling en bevoegdheden van de adviserende commissies en werkgroepen wordt bepaald door de
raad van bestuur.
Het secretariaat van de federatie staat ter beschikking van de aldus opgerichte nationale commissies,
adviserende commissies en werkgroepen om hen bij te staan in het volbrengen van hun taak.
Licenties en immatriculaties
Artikel 19
De licenties worden afgeleverd door de liga's. De tarieven worden bij voorkeur in onderling overleg
bepaald door de liga’s. De afdrachten aan de KBRSF worden gecoördineerd binnen de raad van bestuur
van de KBRSF. Een atleet kan slechts bij één enkele liga aangesloten zijn.
Als samenstellende partijen van de koepelorganisatie, leveren de liga's nationale en internationale licenties
af, onverminderd de toepassing van de reglementen van KBRSF en van FEI.
Artikel 20
De liga’s komen overeen dat om te kunnen deelnemen aan wedstrijden onder de verantwoordelijkheid
van KBRSF en de liga's, de paarden dienen geïmmatriculeerd te zijn bij KBRSF. De voorwaarden van afgifte
alsook het bedrag van de immatriculatie wordt door de raad van bestuur van de KBRSF vastgelegd. Om
als pony erkend te worden dient een geldig metingsattest voorgelegd te worden.
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Organisaties
Artikel 21
KBRSF coördineert de nationale en internationale wedstrijden die worden georganiseerd in België. Enkel
verenigingen aangesloten bij de liga’s en in regel met hun financiële verplichtingen ten aanzien van KBRSF
en de liga’s, kunnen nationale en internationale wedstrijden organiseren. Zij doen dit echter steeds onder
de verantwoordelijkheid van hun liga.
Artikel 22
De organisatoren van nationale wedstrijden gecoördineerd door KBRSF en internationale wedstrijden zijn
rechten verschuldigd aan de organiserende liga voor de nationale wedstrijden en aan KBRSF voor
internationale wedstrijden volgens tarieven bepaald door de raad van bestuur van KBRSF.
In geval een internationale wedstrijd afgelast wordt, om welke reden ook, blijven de rechten verworven.
Officials
Artikel 23
Alle officials zoals gedefinieerd in het algemeen reglement dienen aangesloten te zijn bij een liga. Een
official kan slechts bij één enkele liga aangesloten zijn.
Publicaties
Artikel 24
De beslissingen van de algemene vergadering, de raad van bestuur of de nationale commissies zijn
onmiddellijk van toepassing na het verschijnen ervan op de officiële website van KBRSF en dienen
nauwgezet toegepast te worden, zonder echter invloed te hebben op eender welke andere
aankondigingswijze door de raad van bestuur besloten.
Slotbepalingen
Artikel 25
Elk geval dat niet voorzien is in de statuten en reglementen van de federatie wordt beslecht onder verwijzing
naar de statuten en reglementen van de Fédération Équestre Internationale.
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BIJLAGE I
BEVOEGDHEDEN EN BIJHORENDE RICHTLIJNEN VAN DE TEAM
MANAGER
In aanvulling van artikel 11 van het huishoudelijk reglement
Artikel A1.1 – Basisopdracht van de Team Manager
Het aansturen van het sportieve beleid van de desbetreffende discipline (en desbetreffende
leeftijdscategorie) binnen KBRSF met als doel bij te dragen tot een representatieve vertegenwoordiging
van de Belgische paardensport op nationaal en internationaal vlak.
Artikel A1.2 – Beslissingsbevoegdheid
De Team Manager beschikt, binnen de discipline waarvoor hij werd aangesteld, over een exclusieve
beslissingsbevoegdheid voor dewelke hij zich evenwel op ieder verzoek daartoe zal verantwoorden t.o.v.
de Topsportcel van KBRSF (indien die discipline onder de Topsportcel valt, anders aan de sportieve
commissie)
Artikel A1.3 – Takenpakket
De Team Manager zal minstens volgende deeltaken uitvoeren:
A1.3.1

De uitbouw van een A en B-kader van combinaties ruiter/paard waarbij aan de
Topsportcel al naargelang de discipline op regelmatige basis een SWOT-analyse voor
iedere combinatie wordt ter kennis gebracht en waarbij de Team Manager suggesties zal
doen voor de noden van iedere combinatie waarvan de invulling kan bijdragen tot het
behalen van de doelstellingen.

A1.3.2

De specifieke adviesverlening, ondersteuning en opvolging van de combinaties
ruiter/paard die deel uitmaken van het A-kader en dit niet enkel tijdens de deelname aan
wedstrijden maar ook buiten competitie.

A1.3.3

Het uitstippelen van een planning op lange termijn in functie van het behalen van de
doelstellingen (Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische
Spelen) waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan de evolutie van het
vormpeil van de combinaties, de gezondheidstoestand van paarden (zie artikel A1.5), het
adviseren van combinaties bij de planning van hun wedstrijdprogramma en de deelname
aan specifieke wedstrijden die kunnen bijdragen tot het beoogde resultaat en de
opvolging en evaluatie van aan een ruiter verstrekte adviezen.

A1.3.4

De intensieve opvolging en evaluatie, hetzij persoonlijk hetzij in samenwerking met een
assistent-Team Manager, van combinaties die behoren tot het B-kader in functie van een
mogelijke doorgroei naar het A-kader. Met als doel de betrokkenheid en motivatie van
de combinaties die behoren tot het B-kader te ondersteunen zal de Team Manager op
regelmatige basis met deze ruiters overleg plegen en advies verstrekken.

A1.3.5

Selecties maken (zie artikel A1.4) voor de hem toegemeten discipline en leeftijdscategorie
en voor alle internationale wedstrijden. Daarnast zal de Team Manager van de seniors
ook adviserend optreden voor de chefs d’équipe van de jeugd indien dit niet rechtstreeks
onder de verantwoordelijkheid van hem/haar valt.

Artikel A1.4 – Selecties voor landenwedstrijden en belangrijke competities
Uitgaande van de informatie die de opvolging van de combinaties (tijdens wedstrijden en buiten
competitie) en de teamdierenarts van de desbetreffende discipline (zie artikel A1.5) hem geven maakt
de Team Manager zijn selectie voor de nationale ploeg. Hierbij gaat de Team Manager in eerste instantie
over tot het opstellen van een lijst van pre-geselecteerde atleten.
Op basis van de gegevens waarover hij beschikt zal de Team Manager uit de preselectie atleten
aanduiden die worden geselecteerd voor opname in de nationale ploeg en effectieve deelname aan
de betreffende landenwedstrijd.
De voor de nationale ploeg definitief geselecteerde atleten worden door de Team Manager individueel
verwittigd van hun aanduiding. In uitzonderlijke omstandigheden kan de Team Manager beroep doen
op een atleet die niet was opgenomen in de preselectie. De Team Manager dient ter beschikking te
staan van de atleten die niet definitief werden geselecteerd teneinde hen toelichting te geven omtrent
zijn keuze.
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Bij iedere selectieprocedure voor een kampioenschap (EK, WK, OS) zal de Team Manager zijn keuze
verantwoorden in een schriftelijk rapport dat gelijktijdig met de definitieve selectie door hem wordt
overmaakt aan de Topsportcel. Dit rapport wordt binnen KBRSF vertrouwelijk behandeld. De Topsportcel
kan op ieder ogenblik de Team Manager verzoeken mondeling hetzij schriftelijk toelichting te geven bij
vragen omtrent de geselecteerde atleten die deel uitmaken van de nationale ploeg.
Artikel A1.5 – Dierenarts
De Team Manager werkt nauw samen met de teamdierenarts die door de Topsportcel werd aangesteld
teneinde advies te verlenen omtrent de fysieke geschiktheid van paarden die door een voor de
nationale ploeg geselecteerde atleet worden voorgedragen voor deelname.
Het advies omtrent de geschiktheid of ongeschiktheid van het betreffende paard is bindend voor de
Team Manager en kan niet worden ontkracht door een tegengesteld advies van een dierenarts waarop
de geselecteerde atleet beroep heeft gedaan.
Het bindende advies van de dierenartsen maakt deel uit van de rapportering door de Team Manager
aan de Topsportcel.
Artikel A1.6 – Engagementsverklaring
Teneinde de voormelde selectieprocedure voor de nationale ploeg bindend te maken tussen KBRSF en
iedere atleet die zijn kandidatuur heeft ingediend zullen beide, KBRSF rechtsgeldig vertegenwoordigd
door haar directeur, voorafgaand aan iedere kandidatuur een engagementsverklaring van de nationale
ploegen onderschrijven waarin de rechten en verplichtingen van iedere partij zijn opgenomen.
De verbintenis van de atleet voor alle rechten en plichten in de engagementsverklaring van de nationale
ploegen opgenomen is van onbepaalde duur maar kan door deze op ieder ogenblik worden opgezegd
bij aangetekend schrijven. Deze opzeg heeft van rechtswege tot gevolg dat de atleet zich niet langer
kandidaat kan stellen voor de nationale ploeg.
De Team Manager zal er mee op toezien dat zowel binnen als buiten competities alle aspecten
aangaande welzijn van paard en ruiter, etisch verantwoord sporten en medisch verantwoord sporten
zullen worden nageleefd en dat de FEI Code of Conduct voor paard en ruiter strikt wordt opgevolgd.
Daarnaast ziet de Team Manager mee toe op de volledige naleving van de eerder vermelde
engagementsverklaring.
Artikel A1.7 – Verbintenis
KBRSF zal met elke Team Manager een schriftelijke overeenkomst opstellen waarbij de rechten en de
plichten van beide partijen worden uitgelijst. In deze overeenkomst zullen de desgevallende financiële
afspraken ook vermeld worden.
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BIJLAGE II
BEVOEGDHEDEN VAN DE NATIONALE SPORTIEVE COMMISSIES
In aanvulling van artikel 21 van de statuten en artikel 18-1 van het huishoudelijk reglement
Artikel A2.1 – Basisprincipe
Vanaf dat een eventuele beslissing binnen een nationale sportieve commissie een financiële impact
heeft of kan hebben op een liga moet er teruggekoppeld worden naar de liga(’s). Deze terugkoppeling
gebeurt via de afgevaardigde leden van de liga(‘s) in de desbetreffende nationale sportieve commissie.
Dan is het een beslissing die dient genomen te worden door de liga en niet door de nationale sportieve
commissie. De liga moet hier binnen de 8 dagen haar beslissing over bekend maken aan de
desbetreffende nationale sportieve commissie.
Artikel A2.2 – Coördinatie
Voor volgende items is KBRSF bevoegd voor de coördinatie, indien deze coördinatie niet lukt beslissen de
liga’s autonoom:
Licentieprijzen
Inleggelden nationaal niveau
Aantal starters nationaal niveau
Prijzengeld nationaal niveau
Artikel A2.3 – Wedstrijden
A2.3.1

Kalender
§ Kalenderaanvragen worden gecoördineerd door KBRSF maar worden in fine
uitgevoerd door de liga’s.
De liga is bevoegd voor het volgende punt:
§ Verzamelen kalenderaanvragen en doorsturen naar KBRSF
De nationale sportieve commissie is bevoegd voor de volgende punten:
§ Het opmaken van de nationale kalender
§ Een voorstel maken van internationale kalender die doorgegeven wordt aan de FEI

A2.3.2

Lastenboeken
§ Nationale lastenboeken opmaken en bekend maken is de bevoegdheid van de liga’s

A2.3.3

Voorprogramma
De liga is bevoegd voor de volgende punten:
§ Opvragen van de nationale voorprogramma’s
§ Hulp bieden aan OC bij opstellen nationaal voorprogramma
§ De publicatie van de nationale voorprogramma’s
De nationale sportieve commissie is bevoegd voor het volgende punt:
§ Controle en goedkeuring van de nationale voorprogramma’s
De nationale sportieve commissie kan deze bevoegdheid delegeren aan de liga’s.

A2.3.4

Officials
De liga is bevoegd voor de volgende punten:
§ Aanduiden van de officials volgens de reglementen, tenzij anders voorzien in het
nationaal reglement
§ Het controleren van het lidmaatschap van de officials

A2.3.5

Wedstrijdsecretariaat
De liga is voor volgende punten bevoegd:
§ Het nationaal wedstrijdsecretariaat coördineren
§ De nationale startlijsten opmaken en publiceren op Equibel
§ Nationale resultaten publiceren op Equibel
§ Uitbetalen nationale prijzengelden
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A2.3.6

Evaluaties
De liga is voor volgende punten bevoegd:
§ Evaluaties van de nationale wedstrijden verzamelen
§ Bespreken van die evaluaties
§ Doorsturen van informatie omtrent die evaluaties aan KBRSF
§ Opvolging van die evaluaties, ook als er beslissingen nationaal worden genomen
omtrent die evaluatie is het iemand van de liga die de communicatie doet met de
organisator.

A2.3.7

Promotie
De promotie van de nationale wedstrijden is een bevoegdheid van de liga’s. Indien er
een persoonlijke mailing gestuurd wordt moet er overleg zijn tussen beide liga’s.

Artikel A2.4 – Nationaal reglement
Dit is een bevoegdheid van de nationale sportieve commissie tenzij het een financiële impact heeft.
Eens een nationale sportieve commissie een definitief voorstel heeft dient dit doorgegeven te worden
aan de directeur van de KBRSF die akkoord dient te vragen aan de raad van bestuur KBRSF.
De directeur van de KBRSF geeft tevens het definitief voorstel door aan de directeurs van de liga’s die
dan 48u hebben om te reageren, nadien volgt de publicatie.
De voorwaarden tot deelname aan BK en Bekers is een bevoegdheid van de nationale sportieve
commissie en dient opgenomen te worden in het nationale reglement.
Artikel A2.5 – Opleiding officials
Iedere nationale sportieve commissie heeft de kans om een opleidingscel voor officials op te richten.
Indien een nationale sportieve commissie geen opleidingscel opricht, blijft de verantwoordelijkheid van
de opleidingen binnen de commissie.
A2.5.1

Samenstelling opleidingscel
§ Iedere nationale sportieve commissie beslist zelf hoeveel personen er dienen in te
zetelen.
§ Iedere nationale sportieve commissie stelt zelf de cel samen. De leden moeten geen
deel uitmaken van de nationale of liga commissie.
§ Pariteit is geen vereiste. Het zijn de mensen die nodig zijn en nuttig werk gaan leveren
die er in moeten zetelen.
§ Bij iedere nieuwe invulling van de nationale sportieve commissie zal ook bekeken
worden of de personen in de cel al dan niet vervangen moeten worden.

A2.5.2

Bevoegdheid opleidingscel
§ De cel werkt onder de bevoegdheid van de nationale sportieve commissie.

A2.5.3

Verantwoordelijkheid opleidingscel
§ Eindtermen van de opleiding van de officials binnen hun discipline van het laagste tot
het hoogste niveau vastleggen, aanpassen, bijsturen, …
•

A2.5.4

Bepalen van de inhoud van de cursussen

Werking opleidingscel
§ Indien er van de eindtermen wenst afgeweken te worden door 1 van beide liga’s dan
dient dit eerst voorgelegd te worden aan de cel die dan haar akkoord moet geven.
§ Indien er binnen die cel geen consensus kan gevonden worden, moet dit voorgelegd
worden aan de bevoegde nationale sportieve commissie. Indien daar ook geen
consensus kan gevonden worden moet dit voorgelegd worden aan het
directiecomité.
§ De cel moet duidelijk gestructureerd zijn met behulp van dagordes en verslagen.
Beurtelings zal een medewerker van de liga’s de vergadering bijwonen en het verslag
opmaken. KBRSF zal instaan voor de vertaling.
§ De dagorde wordt opgemaakt door de administratie van beide liga’s en dit in overleg
met elkaar. Ook vraagt diezelfde administratie de punten op voor de dagorde bij de
leden van de cel.
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A2.5.5

Cursussen
§ De organisatie van de cursussen is de bevoegdheid van de liga’s met uitzondering van
het hoogste nationale niveau. Hierin is tevens inbegrepen het afnemen van de
examens waarbij de kennis wordt afgetoetst aan de vastgelegde eindtermen. De liga
organiseert deze opleidingen autonoom, volgens de bepalingen van de opleidingscel.
§ De opleiding van het hoogste nationale niveau is een opleiding die georganiseerd
moet worden door de nationale sportieve commissie (of de daarbij horende
opleidingscel).
§ De communicatie van de resultaten moet gemeld worden aan de nationale sportieve
commissie voor dat de officials worden ingelicht.

A2.5.6

Benoemingen
§ De benoemingen zijn de verantwoordelijkheid van de liga met uitzondering van het
hoogste nationale niveau (en worden gecommuniceerd aan de KBRSF).
§ De benoemingen van het hoogste nationale niveau zijn de verantwoordelijkheid van
de nationale sportieve commissie.
§ De melding van de benoeming aan de officials is een verantwoordelijkheid van de
liga’s.
§ De benoeming in de database registreren is een verantwoordelijkheid van KBRSF.
§ Het voordragen van officials op internationaal niveau is de bevoegdheid van de
nationale sportieve commissie

Artikel A2.6 – Selecties
De nationale sportieve commissie is verantwoordelijk voor de selecties van alle categorieën tenzij deze
taak toegewezen wordt aan een Team Manager (HR art. 11).
Artikel A2.7 – Klachten
Officiële klachten (volgens het reglement) is een bevoegdheid van de disciplinaire commissie.
Artikel A2.8 – Doorgeven van informatie
De leden van de nationale commissies dienen discreet om te gaan met vertrouwelijke informatie.
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