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STATUTEN

Goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 25 april 2017

STATUTEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE RUITERSPORTFEDERATIE
Algemeen
Art. 1
Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht, genaamd "KONINKLIJKE BELGISCHE
RUITERSPORTFEDERATIE" en in de Franse taal " FEDERATION ROYALE BELGE DES SPORTS
EQUESTRES". De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen,
aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte
benaming “KBRSF vzw” en/of “FRBSE asbl” te gebruiken. Zij wordt in deze statuten "de
federatie" genoemd. Zij werd opgericht bij akte, in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 1947
gepubliceerd, gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 1957, door de
buitengewone algemene vergadering van mei 1967, door de buitengewone algemene
vergadering van 17 maart 1979, door de buitengewone algemene vergadering van 14
maart 1994 en door de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 1997. De
statuten werden volledig herschreven en goedgekeurd door de buitengewone algemene
vergadering van 14 december 2000 en gewijzigd door de buitengewone algemene
vergadering van 25 juni 2002, van 28 juni 2004, van 28 juni 2005, en van 22 mei 2007. De
statuten werden gedeeltelijk herschreven en goedgekeurd door de algemene vergadering
van 26 mei 2015.
De federatie is de voortzetting van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid "Le Comité
Central Hippique Belge", gesticht op 20 april 1898.
Zij is het enig officieel Belgisch orgaan dat door de "Fédération Equestre Internationale" wordt
erkend.
De VZW Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie is het overkoepelend orgaan van de VZW
Vlaamse Liga Paardensport (VLP) en de ASBL Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (LEWB), de
Liga's genoemd.
Doel, Duur en Zetel
Art. 2
De vereniging heeft als doel de bevordering en verspreiding van de sport in het algemeen
en van de paardensport in het bijzonder op het Belgisch grondgebied. Als overkoepelend
orgaan van de vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Liga Paardensport (VLP) en de
association sans but lucratif Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (LEWB) houdt zij zich meer
bepaald bezig met de nationale en internationale paardensportactiviteiten.
Art. 3
De duur van de vereniging is onbeperkt.
Art. 4
De zetel van de vereniging is gevestigd te Belgicastraat 9, bus 2 – 1930 Zaventem. De
vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Brussel. De zetel kan binnen
deze grenzen gevestigd worden en kan eventueel verplaatst worden door een beslissing van
de algemene vergadering.
Leden
Art. 5
Het aantal leden mag niet minder dan drie bedragen.
Art. 6
Worden op basis van pariteit als leden aanvaard de bestuurders van VLP en van LEWB,
aangeduid door de bij de respectievelijke liga’s aangesloten leden volgens de door haar
vastgestelde reglementen. De hoedanigheid van lid blijkt uit de processen-verbaal, welke de
benoeming vermelden. Het lid verliest zijn hoedanigheid door ontslag, afzetting en/of
vervanging. Het nieuwe lid wordt voorgedragen door de betrokken liga om de pariteit te
behouden. Iedere toetredingsaanvraag dient schriftelijk te worden gericht aan de
maatschappelijke zetel van de federatie, ter attentie van de secretaris-generaal. De
toetreding van elk nieuw lid is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur.
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Art. 7
De leden zullen door een beslissing van de algemene vergadering kunnen verplicht worden
tot een jaarlijkse bijdrage van maximum € 25,00.
Noch de leden, noch hun rechthebbenden bezitten enig recht op het vermogen van de
vereniging.
Bestuur
Art. 8
De federatie wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een voorzitter en
een even aantal leden. De raad van bestuur moet, met uitzondering van de voorzitter, die
tweetalig moet zijn, verplicht bestaan uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van VLP en
LEWB.
De raad van bestuur bestaat uit:
•   Een voorzitter verkozen door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur. De voorzitter dient tijdens de verkiezing een gewone meerderheid te bekomen
vanwege de bestuurders van beide liga's.
•   Negen leden verkozen door de algemene vergadering als afgevaardigde van hun liga
op een lijst voorgesteld door VLP.
•   Negen leden verkozen door de algemene vergadering als afgevaardigde van hun liga
op een lijst voorgesteld door LEWB.
Art. 9
De raad van bestuur duidt onder haar leden twee ondervoorzitters aan, één
vertegenwoordiger van elke liga. De raad van bestuur duidt onder haar leden of daarbuiten
een secretaris-generaal aan. De raad van bestuur duidt onder haar leden een
penningmeester aan of een college van penningmeesters. Dit college dient dan te bestaan
uit één vertegenwoordiger van elke liga. De functies van secretaris-generaal en
penningmeester of lid van het college van penningmeesters mogen niet worden
gecumuleerd.

Art. 9bis
De raad van bestuur installeert binnen de vereniging een Topsportcel.
9.1 Deze Topsportcel is bevoegd voor het beheer van de topsport binnen de disciplines
waarvoor de raad van bestuur haar mandaat heeft gegeven. Het is aan de raad van
bestuur om dit mandaat te beëindigen.
De Topsportcel is als volgt samengesteld:
-  
-  
-  

Een lid voorgedragen door KBRSF
Een lid voorgedragen door LEWB
Een lid voorgedragen door VLP

9.2 De Topsportcel heeft een adviserende functie naar de team manager toe voor alle
sportieve aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de team manager behoren zoals
voorzien in het artikel 11 van het huishoudelijke reglement.
9.3 De Topsportcel kan ten allen tijde een overleg organiseren waartoe naast hen kunnen
uitgenodigd worden (1) de team managers van iedere discipline (2) de dierenartsen (3)
verscheidene adviseurs van iedere discipline (4) de chefs d’équipe.
9.4 De Topsportcel heeft een beslissingsbevoegdheid bij de aanstelling van een chef d’
équipe die een afvaardiging van atleten zal bijstaan bij deelname aan een internationale
wedstrijd.
Art. 10
Het mandaat van de leden van de raad van bestuur duurt vier jaar. Het gaat in vanaf het
einde van de algemene vergadering die tot de verkiezing is overgegaan en eindigt, behalve
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bij een eventuele herverkiezing, na de algemene vergadering die in de vervanging heeft
voorzien. De voorzitter en de leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar. Het mandaat
van de voorzitter vangt aan één jaar na de verkiezing van de andere leden van de raad van
bestuur.
De ontslagneming van de leden van de raad van bestuur gebeurt bij aangetekend schrijven
gericht aan de raad van bestuur. De bestuurders zijn, op voorstel van de raad van bestuur,
wegens ernstige reden afzetbaar door de algemene vergadering.
Art. 11
In geval van vacature van het mandaat van een lid van de raad van bestuur stelt het
orgaan die het lid, waarvan het mandaat vacant is, heeft voorgedragen voor wat de
gewone bestuurders betreft, een vertegenwoordiger van dezelfde liga voor aan de
eerstkomende algemene vergadering. Het aldus verkozen lid zal het mandaat voltooien van
diegene die hij vervangt.
Art. 12
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd is, de
handtekening van 2 gemandateerde bestuurders samen, 1 van elke liga.
De raad mag zijn bevoegdheden toevertrouwen aan mandatarissen van zijn keuze, leden of
niet.
De raad is bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen in rechte als eiser of als
verweerder.
De raad draagt haar tuchtrechterlijke bevoegdheden over aan de disciplinaire commissie,
waarvan de samenstelling, de bevoegdheden en werking bepaald wordt in het huishoudelijk
reglement.
De raad van bestuur draagt een beperkt gedeelte van haar sportieve bevoegdheid meer
bepaald met betrekking tot de selectie en samenstelling van nationale ploegen over aan de
team manager die zij heeft aangesteld.
In het geval waarbij gedurende een bepaalde periode geen team manager is aangesteld
zal diens sportieve bevoegdheid worden uitgeoefend door de Topsportcel voor de
olympische disciplines en door de sportieve commissie voor niet-olympische disciplines.
Art. 13
Door de raad van bestuur wordt een directiecomité aangeduid, belast met het dagelijks
bestuur, die op haar beurt bepaalde bevoegdheden kan toevertrouwen aan een directeur
die zij aanstelt en die niet noodzakelijk lid dient te zijn van het directiecomité.
De directeur is bevoegd om handelingen te stellen die behoren tot het dagelijks beheer.
Het directiecomité wordt samengesteld uit de voorzitter van de KBRSF en een gelijk aantal
leden die VLP en LEWB vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
leden, waarbij de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij gelijkheid van stemmen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag
moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren.
Maken tevens deel uit van het directiecomité, doch dit enkel met een adviserende stem, de
drie directeurs van respectievelijk de KBRSF, VLP en LEWB.
Het directiecomité is bevoegd om te beslissen in betwistingen ingevolge beslissingen van de
nationale sportieve commissies.

Art. 14
De raad van bestuur neemt beslissingen op collegiale wijze met een twee derde
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
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Algemene vergadering
Art. 15
De algemene vergadering beraadslaagt conform de bepalingen voorzien in de wet.
Echter indien de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, dient er bovendien
een gewone meerderheid te zijn onder de vertegenwoordigers van elke liga.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en elk lid beschikt over één stem en
kan één ander lid bij volmacht vertegenwoordigen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks door de raad van bestuur bijeengeroepen
uiterlijk op 30 juni op de plaats, datum en uur zoals vermeld in de oproeping.
De raad van bestuur kan een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens zij dit
nodig acht.
De raad van bestuur is alleszins gehouden om een bijzondere algemene vergadering bijeen
te roepen indien minstens 20% van de leden hierom schriftelijk hebben verzocht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en
bij diens afwezigheid door een ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door het oudst
aanwezige lid van de raad van bestuur
De voorzitter duidt de secretaris en twee stemopnemers aan die het bureau van de
algemene vergadering vormen.
De secretaris van de algemene vergadering dient geen lid te zijn van de vereniging.
Art. 16
De bijeenroeping gebeurt per brief en deze oproepingsbrief bevat de dagorde van de
vergadering en wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris-generaal.
De oproepingsbrief dient minstens 8 dagen voor de algemene vergadering aan de leden
per post te worden verzonden.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de
dagorde zijn vermeld behoudens een meerderheid van twee derde van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden akkoord zijn dat wordt beraadslaagd over punten die niet in de
dagorde werden opgenomen.
Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden wordt in de dagorde
opgenomen.
Art. 17
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn de volgende:
a. met een beslissing genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden:
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders en van de controleurs van de rekeningen
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de controleurs van de rekeningen
- de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
- de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement of van eventuele aanpassingen hieraan.
b. met een beslissing genomen met een twee derde meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden op voorwaarde dat minstens twee derde van de leden op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
- de behandeling van punten die niet in de dagorde werden opgenomen
- de wijziging van de statuten
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
- de uitsluiting van een lid
- de wijziging van het doel van de vereniging
- de ontbinding van de vereniging en de bestemming van het vermogen
Art. 18
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door
de secretaris-generaal of een bestuurder. Ze worden opgenomen in een bijzonder register.
Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris-generaal of een bestuurder.
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Derden die van een belang doen blijken, hebben recht om inzage en/of afschrift van de
notulen van de algemene vergadering te vragen.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen,
alsmede alle notulen van de algemene vergadering en beslissingen van de raad van
bestuur.
Begrotingen – Rekeningen – Controle
Art. 19
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur
bereidt de jaarrekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de
algemene vergadering. Na de goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de
algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de
bestuurders en de controleurs van de rekeningen.
De controleurs van de rekeningen, een van elke taalrol, worden jaarlijks benoemd door de
algemene vergadering onder de leden.
Nationale sportieve commissies
Art. 20
De raad van bestuur kan voor elke discipline erkend door de FEI of door de algemene
vergadering van de federatie een nationale sportieve commissie oprichten. Ze zijn paritair
samengesteld. De liga's kunnen hun afvaardiging jaarlijks herzien. Ingeval van vacature dient
de betrokken liga binnen de twee maanden in de vervanging te voorzien.
Zij duiden onder hun leden een voorzitter en ondervoorzitter aan. Beiden kunnen geen
vertegenwoordiger zijn van dezelfde liga.
Voor de andere disciplines die beoefend worden binnen de federatie kunnen er
werkgroepen opgericht worden door de raad van bestuur.
Art. 21
De nationale sportieve commissies hebben volgende bevoegdheden:
1.   Coördinatie tussen beide liga's van nationale materies die de discipline aanbelangen.
2.   De nationale kalender opstellen.
3.   Speciale en bijzondere reglementen opstellen en voorleggen ter goedkeuring aan de
raad van bestuur.
4.   De namen voorstellen van de nationale officiëlen die aan de FEI kunnen worden
voorgedragen als kandidaat internationale officiëlen die voldoen aan de bepalingen
van het algemeen reglement van de FEI.
5. Organiseren van stages en trainingen van de nationale elite voor de disciplines die niet
beheerd worden door de Topsportcel (Art 9bis) rekening houdende met de reglementen
binnen de 2 liga’s in deze materie.
De taken en verplichtingen van de nationale sportieve commissies worden opgenomen in
artikel 18 van het HR.
Reglementen
Art. 22
Het huishoudelijk reglement preciseert de werking van de federatie en regelt al wat niet in de
statuten voorzien is. Dit huishoudelijk reglement mag tijdens het dienstjaar gewijzigd worden
door een beslissing van de raad van bestuur. Die wijzigingen moeten door de eerstvolgende
algemene vergadering bekrachtigd worden.
Art. 23
Het algemeen reglement en het diergeneeskundige reglement worden opgesteld door de
raad van bestuur. De bijzondere reglementen en de speciale reglementen worden
opgesteld door de nationale sportieve commissies en dienen, vooraleer in voege te treden,
bekrachtigd te worden door de raad van bestuur.
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Ontbinding
Art. 24
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege,
kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in
de wet.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke
daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid,
alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen
aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die
tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt
overgedragen.

Art. 25
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de vzw-wet, de algemene
wettelijke bepalingen en het huishoudelijk reglement van toepassing.
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