KONINKLIJKE BELGISCHE ROEIBOND.
STATUTEN (dd. 13/12/2004).
De Koninklijke Bond der Belgische Roeiverenigingen, gesticht op 16 januari
1887 werd een “vereniging zonder winstgevend doel” als gevolg van de
Algemene Vergadering van januari 1926 en werd Koninklijke Belgische
Roeibond tijdens de Algemene vergadering van juni 1975.
Als gevolg van de beraadslagingen van deze Algemene Vergadering van juni
1975 is de K.B.R. een vereniging van leden, paritair aangeduid door de Vlaamse
Roeiliga en door de Ligue Francophone d’Aviron.
De buitengewone statutaire Algemene Vergadering van 13 december 2004 werd
samen geroepen en beraadslagend volgens de statuten, heeft beslist deze
laatste, in voege sinds 19 februari 1989, te wijzigen en heeft de hierna volgende
statuten aangenomen.

Titel I: Naam -Zetel- Doel- Duur.
Artikel I
De vereniging draagt in het Nederlands de naam van “Koninklijke Belgische
Roeibond” afgekort K.B.R. en in het Frans “ Fédération Royale Belge d’Aviron,
afgekort F.R.B.A.
Ze werd gesticht als “ vereniging zonder winstgevend doel”.

Artikel II
De sociale zetel is gevestigd in het juridisch arrondissement van Brussel,
Veeweydekaai 65 te 1070 Brussel.

Artikel III
De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de
ontwikkeling, de promotie en de organisatie van de roeisport ten voordele van
de niet-betaalde sportbeoefenaars, lid van een vereniging aangesloten, bij één
van de liga’s, zijzelf aangesloten bij de K.B.R.. Deze sportbeoefenaars nl. de
niet-betaalde roeiers, roeisters, stuurmannen en stuurvrouwen moeten voldoen
aan de voorwaarden zoals bepaald in de respectievelijke communautaire
decreten.
De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen om zijn doel te
bevorderen. In deze context mag ze ook, op bijkomende manier, sommige
economische activiteiten uitoefenen, alleen indien de winst hiervan uitsluitend
bedoeld is voor het voornaamste doel van de vereniging.

Artikel IV
De K.B.R. zal zich onthouden van elke discussie van politieke, taalkundige of
goddienstige aard. Deze stelregel kan niet worden herroepen, zelfs niet door
een statutenwijziging.

Artikel V
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
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Titel II: Leden,(Admission,Cotisation, Démission, Exclusion)
Artikel VI
De vereniging bestaat uit:
a. de V.Z.W. Vlaamse Roeiliga (met ondernemingsnummer 0413.996.691),
vertegenwoor-digd door vier afgevaardigden aangeduid door de
Vlaamse Roeiliga.
b. de A.S.B.L. Ligue Francophone d’Aviron (met ondernemingsnummer
0415.011.035), vertegenwoordigd door vier afgevaardigden aangeduid
door de Ligue Francophone d’Aviron.
c. de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris
generaal van de Vlaamse Roeiliga.
d. de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris
generaal van de Ligue Francophone d’Aviron.
Het aantal leden mag niet minder dan tien zijn.

Artikel VII

a. om lid te worden moet de kandidaat verkozen worden door de Algemene
Vergadering met éénparigheid der stemmen.
b. de leden bedoeld in art. VI punt c en d worden van rechtswege lid door
hun
benoeming
in
functie
van
voorzitter,
ondervoorzitter,
penningmeester en secretaris van hun liga.
Ieder lid is door zijn benoeming gehouden zich te schikken naar de statuten en
reglementen van inwendige orde van de vereniging.

Artikel VIII
a. Ieder lid van de vereniging is vrij zich terug te trekken door zijn ontslag
schriftelijk te sturen naar de Raad van Bestuur.
b. De leden die de hoedanigheid van voorzitter, ondervoorzitter,
penningmeester of secretaris in hun liga niet meer uitoefenen verliezen
bevoegdheid van lid.
c. De uitsluiting van een lid kan alleen geschieden door de Algemene
Vergadering met de twee derden van de stemmen van de aanwezige
leden of hun vertegenwoordigers.
d. Het lid die door zijn houding nadeel of de K.B.R. zou schaden kan
uitgesloten worden van de vereniging
e. Het ontslaggevend of uitgesloten lid heeft in geen geval recht op het
sociaal fonds van de vereniging en mag geen enkele rekening eisen en
geen verzegeling doen aanbrengen, ook geen terugbetaling of
compensatie vragen voor de gestorte bijdragen.

Artikel IX
a. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering
op ten hoogste 2000 Euro, alleen te betalen door de liga’s.
b. In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vereniging.

Artikel X
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De raad van beheer van de K.B.R. kan de titel van emeritus- en/of erelid
toekennen aan elke persoon of vereniging, die hij acht de roeisport bijzondere
diensten te hebben bewezen.
Deze eretitel geeft geen recht binnen de vereniging en is steeds herroepelijk.

Titel III: Algemene Vergadering – Samenstelling – Bevoegdheden.
Artikel XI
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden vermeld in artikel 6. De
liga’s zijn vertegenwoordigd door hun afgevaardigden, voorzien in artikel 6.
Deze afgevaardigden hebben elk één stem. De afgevaardigde van de liga mag
geen volmacht geven maar de liga kan maximaal vier plaatsvervangers
aanduiden. In geval van verhindering van een effectief afgevaardigde vervangt
de plaatsvervanger rechtsgeldig de eerstgenoemde in de Algemene
Vergadering.
De voorzitters, ondervoorzitters, penningmeesters en secretarissen van de
liga’s hebben ieder een stem en kunnen slechts een volmacht geven aan een lid
van de Raad van Bestuur van de liga waarvan zij deel uitmaken.

Artikel XII
De Algemene Vergadering is bevoegd voor:
a. statutenwijziging.
b. benoeming en afzetting van bestuurders.
c. goedkeuring van begroting en rekeningen.
d. vrijwillige ontbinding van de vereniging.
e. uitsluiten van leden.
f.

De goedkeuring en wijziging van de huishoudelijke reglementen.

g. vaststellen van de jaarlijkse bijdragen.
h. de benoeming van de commissarissen.
i.

kwijting geven aan de bestuurders en commissarissen

j.

het veranderen van de vereniging in maatschappij met maatschappelijk
einddoel.

Artikel XIII
13.1.

Elk jaar wordt ten minste één statutaire Algemene Vergadering
gehouden. Zij heeft plaats uiterlijk in de maand maart volgend op het
vorige boekjaar, dat afloopt op het einde van ieder kalenderjaar. In
afwachting van die vergadering mag de Raad van Beheer per maand een
twaalfde uitgeven van de ontwerpbegroting.

13.2.

Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens
wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval een vijfde van
de leden daarom verzoeken.

13.3.

De datum van de Algemene Vergadering wordt minimum 60
kalenderdagen op voorhand door de Raad van Bestuur per gewone brief
aan de liga’s medegedeeld.

13.4.

Oproepingen worden gedaan door de Raad van Beheer. Zij worden
verstuurd per gewone post ten laatste 30 kalenderdagen vóór de
vergadering.
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13.5.

De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en behelst de agenda. Deze
wordt bepaald door de Raad van Bestuur, tenminste een twintigste van
de leden kunnen schriftelijk en voor het versturen van de oproepingen
vragen een punt op de dagorde bij te voegen.

13.6.

De vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agenda.

Artikel XIV
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur,
bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter of bij diens ontstentenis door het
lid met de meeste jaren van dienst van de aanwezige bestuurders.
De voorzitter wijst de verslaggever aan.

Artikel XV
In gewone gevallen kan de Algemene Vergadering geldig besluiten nemen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, welk ook het aanwezige of
vertegenwoordigde leden is.
Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige
ontbinding kunnen echter slechts genomen worden mits de voorwaarden,
bepaald bij artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, in acht worden
genomen.

Artikel XVI
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een
register van de processen-verbaal, die ondertekend worden door de voorzitter
van elke liga of door zijn volmachtdrager.
Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden er
inzage kunnen van nemen. Deze beslissingen zullen eventueel per brief ter
kennis gebracht worden van belanghebbende derden door de secretarisgeneraal van de K.B.R.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee
bestuurders.

Titel IV: Raad van Bestuur – Samenstelling - Missie.
Artikel XVII
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van 8 leden waarvan
vier mandaten op voordracht van de v.z.w. Vlaamse Roeiliga en vier mandaten
van de a.s.b.l. Ligue Francophone d’Aviron, benoemd door de Algemene
Vergadering en ten allen tijde door deze afzetbaar.
De beheerders oefenen hun mandaat gratis uit.

Artikel XVIII
18.1.

De beheerders worden verkozen voor een termijn van vier jaar, die
aanvangt in het jaar na de Olympische zomerspelen.

18.2.

Als overgangsmaatregel zal bij de eerste toepassing van de
statutenwijzigingen van 13 december 2004, zoals ze thans samengesteld
is, in functie blijven tot aan de gewone Algemene Vergadering 2009.

18.3.

In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een of meerdere
beheerders, blijven de overblijvende beheerders de Raad van Beheer
vormen, die dezelfde bevoegdheden behoudt dan wanneer hij volledig
was.
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De Raad van Bestuur zal evenwel aangevuld worden door een
voorlopige bestuurder aangeduid door de liga waarvan de te vervangen
beheerder lid was.
Een Algemene Vergadering, samengeroepen binnen de kortste
tijdspanne, zal de Raad van Bestuur vervolledigen. De aldus verkozen
beheerder kan evenwel het mandaat voleindigen van de te vervangen
bestuurder en in dezelfde functie.

Artikel XIX
19.1.

De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris-generaal en een penningmeester en
respecteert de pariteit tussen de v.z.w. Vlaamse Roeiliga en de a.s.b.l.
Ligue Francophone d’Aviron, zoals voorzien in het Reglement van
Inwendige Orde, relatief aan de taalverdeling en afwisseling der
functies binnen de Raad van Bestuur.

19.2.

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of
van twee bestuurders. De oproepingsbrief behelst de agenda, vastgesteld
eventueel na raadpleging van de andere bestuurders.

19.3.

De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van
de bestuurders van elke liga aanwezig zijn. Alle besluiten worden
genomen met gewone meerderheid.
Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vervangen,
maar niemand mag meer dan een volmacht hebben.

19.4.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de Raad
van Bestuur wordt goedgekeurd. Uittreksels daarvan worden geldig
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel XX
20.1.

De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt die
bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen..
Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist
over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van Bestuur
en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs of niet, van
roerende en onroerende goederen en van het hypothekeren, zelfs met
beding van dadelijke uitwinning; van het lenen en uitlenen, voor om het
even welke termijn; van alle handels- en bankverrichtingen; van het
opheffen van hypotheken.

20.2.

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en
bepaalt hun statuut.

20.3.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk
overdragen aan een of meer van zijn leden. Derden kunnen slechts
volmacht ontvangen voor een duidelijk omschreven opdracht en mits
deze in de tijd beperkt is.

20.4.

De Raad van Bestuur kan een of meer afgevaardigde bestuurders
aanstellen, belast met het dagelijks bestuur, o.m. met de geldige
handtekening tegenover het bestuur der postcheques, banken,
spaarbanken en andere financiële instellingen.
Worden er twee of meerdere afgevaardigde bestuurders aangesteld, dan
oefenen zij – behoudens bijzondere macht aan een onder hen –
gezamenlijk het dagelijks bestuur uit.
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20.5.

Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn
toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de
Raad van Bestuur.

Artikel XXI
Bij buitenrechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden,
geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders.

Artikel XXII
De bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie geen enkele
persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de
uitoefening van hun mandaat.

Titel V. Financieel beleid.
Artikel XXIII
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Rekening en begroting
worden, eventueel door bemiddeling van de penningmeester, door de Raad van
Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Titel VI: Ontbinding en vereffening.
Artikel XXIV
Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van
rechtswege, kan tot ontbinding slechts besloten worden door de Algemene
Vergadering, overeenkomstig art. 20 en volgende van de wet van 27 juni 1921
en overeenkomstig deze statuten.

Artikel XXV
In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging kan alleen de Algemene
Vergadering, die ze uitgesproken heeft, vereffenaars benoemen, zal over hun
rechten beslissen en de bestemming van de goederen en waarden van de
ontbonden vereniging, na de kwijting van het passief, door aan deze goederen
de bestemming te geven die zo veel mogelijk rekening houdt met het sociaal
doel waarvoor de ontbonden vereniging werd opgesteld. De toekenning van de
activa van het sociaal recht moet in ieder geval toegekend worden aan een
belangloos doel.

Artikel XXVI
Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden
geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals laatst gewijzigd door de
wet van 2 mei 2002.

Titel VII. Reglementen van Inwendige Orde.
Artikel XXVII
Aan deze statuten werden in bijlage Reglementen van Inwendige Orde
toegevoegd betreffende:
a. de verdeling en de afwisseling van de functies binnen de Raad van Bestuur.
b. de communicatie tussen de K.B.R. en de liga’s.
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c. de procedure in geval van bezwaar of klacht en de mogelijkheden van
beroep en sancties.
d. de roeicodex.
e. de toekenning van vergunningen van roeier en roeister.
f. De federale kamprechters- en regattacommissie.
g. de federale sporttechnische commissie.
h. de federale sportmedische commissie.
i. de opdrachten van de Raad van Bestuur.
j. de federale commissie financiën, sponsoring en logistiek.
k. de federale commissie statuten, huishoudelijk reglement en tucht
l. de federale overlegcommissie (tripartite)
Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op de buitengewone
statutaire Algemene Vergadering gehouden te Brussel op 13 december 2004.

Yvette Nandancée
Voorzitter L.F.A.

Georges Lambert
Voorzitter K.B.R.
Generaal K.B.R.

Paul Gevaert
Voorzitter V.R.L.

Gwenda Stevens
Secretaris –
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REGLEMENTEN VAN INWENDIGE ORDE (d.d.
13/12/2004).
0. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
federale commissies – Algemeenheden.
a. Elke federale commissie, met uitzondering van de federale
overlegcommissie is samengesteld uit 6 leden, 3 van de Vlaamse
Roeiliga en 3 van de Ligue Francophone d’Aviron, aangeduid
door de respectievelijke liga’s en telken jaar bevestigd door deze.
b. Van elke bijeenkomst wordt een schriftelijk verslag opgemaakt
en binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de secretaris-generaal
van de K.B.R., die op zijn beurt zonder verwijl aan alle betrokken
personen en/of partijen een kopij bezorgd.
c. Van zijn kant dient de secretaris-generaal alle informatie,
ontvangen van derden en betrekking hebbend op de werking van
de federale commissies, terstond aan de secretaris van de
respectievelijke federale commissie te bezorgen.
d. Binnen elke federale commissie worden jaarlijks een
commissievoorzitter en –secretaris aangeduid. De voorzitter leidt
de
commissievergaderingen,
terwijl
de
secretaris
als
verslaggever fungeert. De taalpariteit betreffende de 2
voornoemde functies dient hier niet gerespecteerd.
e. Zijn adviserend lid van rechtswege van een bepaalde federale
commissie: die personen, welke lid zijn van een analoge F.I.S.A. commissie.

A. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
verdeling en de afwisseling van de functies binnen
de Raad van Bestuur.
1. De Raad van Bestuur van de K.B.R. is samengesteld uit 8 leden,
verkozen door de Algemene Vergadering van de K.B.R. Vier leden
worden voorgesteld door de V.R.L. en vier leden worden voorgesteld
door de L.F.A.
2. In de Raad van Bestuur worden de functies van voorzitter,
ondervoorzitter, secretaris-generaal en penningmeester op volgende
wijze toegekend.
a. Iedere
functie
kan
worden
uitgevoerd
door
een
vertegenwoordiger van dezelfde liga gedurende twee
opeenvolgende mandaten van vier jaar.
b. De functies van voorzitter en ondervoorzitter worden resp.
uitgevoerd door bestuurders van een andere liga.
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c. Hetzelfde geldt voor de functie van secretaris-generaal en
penningmeester.
3. De voornoemde functies worden toegekend binnen de Raad van
bestuur binnen de 15 dagen, volgend op de Algemene Vergadering
van de K.B.R.
4. Nadat gedurende twee opeenvolgende Olympiades twee of meerdere
functies door een vertegenwoordiger van eenzelfde liga uitgeoefend
werden, kan de Algemene Vergadering , en zij alleen, beslissen dat
dit voor nog één Olympiade zo blijft.
5. Volmachten binnen de Raad van Bestuur zijn toegelaten, beperkt tot
1 volmacht per persoon.
6. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur
voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij beider ontstentenis zit het
oudste lid in functie de Raad van Bestuur voor.
7. De
voorzitter,
ondervoorzitter,
secretaris-generaal
en
penningmeester zijn bij voorkeur tweetalig, d.w.z. dat ze tenminste
een passieve kennis van de taal van de andere liga moeten
beheersen.
8. De Raad van Bestuur kan in haar schoot een verslaggever
aanduiden, die deze taak al dan niet cumuleert met een andere
functie.

B. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
communicatie tussen de K.B.R. en de liga’s .
1. De secretaris-generaal van de K.B.R. zal schriftelijk de liga’s en de
leden van de Raad van Bestuur van de K.B.R. op de hoogte stellen
van alle mededelingen, schriftelijke of andere ontvangen door de
K.B.R.:
.

enerzijds als zij uitgaan van het B.O.I.C., van de
F.I.S.A. en de nationale federaties aangesloten bij
de F.I.S.A.

.

anderzijds indien ze de nationale selecties en de
federale commissies omhelzen.

2. De federale beslissingen worden schriftelijk medegedeeld door de
secretaris-generaal aan de liga’s, of aan de geïnteresseerde
vereniging via zijn liga betreffende:
.

antwoord op de communicatie van B.O.I.C., van de
F.I.S.A. of van de nationale federaties aangesloten
bij de F.I.S.A.
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.

nationale selecties en federale commissies.

3. Iedere communicatie van een vereniging aan de K.B.R. gebeurt via
de liga.
4. De secretaris-generaal houdt een register bij van
binnengekomen en/of buitengaande documenten van de K.B.R.

alle

5. De verslagen van de federale commissies moeten binnen de 8 dagen
gestuurd te worden aan de secretaris-generaal.
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C. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
procedure in geval van bezwaar of klacht en de
mogelijkheden van beroep en sancties.
Zie ook “Uitvoeringsbesluiten bij Nationale Roeicodex d.d. 2006. (Ad art.
8.8.)”
1. a. De bezwaren tegen de beslissing van de jury, alsmede alle andere
betreffende het verloop van de wedstrijden, moeten binnen de vijf
dagen worden ingediend:
1) door een lid van een vereniging aangesloten bij één van de
twee liga’s, lid van de K.B.R.;
2) door een vereniging, aangesloten bij één van de liga’s, lid
van de K.B.R..
b. De klachten en bezwaren, die geen betrekking hebben op het
verloop van de wedstrijden, moeten door een lid van een vereniging,
of door de vereniging zelf ingediend worden binnen dezelfde termijn
van vijf dagen, die volgen op het gebeuren van het onderwerp dat
het bezwaar uitmaakt.
2. Al de bezwaren en klachten moeten per aangetekende zending
overgemaakt worden aan de secretaris-generaal van de K.B.R., die
erover waakt dat het tuchtcomité en al de belanghebbenden
onmiddellijk ingelicht worden.
3. De Raad van Bestuur van de K.B.R. kan steeds ambtshalve en
zonder dat een vervaltermijn kan worden opgeworpen, een zaak
aanhangig maken bij het tuchtcomité. In geval van doping dient de
zaak verplicht aanhangig te worden gemaakt.
4. Elke klacht en bezwaar, ingediend overeenkomstig art.1 en 3, dient
behandeld te worden door het tuchtcomité. Het is samengesteld uit
een doctor of licentiaat in de rechten, die voorzitter is en aangeduid
wordt door de Raad van Bestuur van de K.B.R., een lid aangeduid
door de V.R.L. en een lid aangeduid door de L.F.A.. Voor elk effectief
lid wordt een plaatsvervanger aangeduid. De leden en de
plaatsvervangers zijn benoemd voor vier jaar; hun mandaat is
hernieuwbaar en eventueel verlengbaar.
5. Binnen de vijftien dagen volgend op het aanhangig maken van de
klacht, zal de secretaris-generaal of, indien weerhouden, zijn
plaatsvervanger, per aangetekend en per gewoon schrijven, de
belanghebbende partijen oproepen om te verschijnen voor de
tuchtcommissie. De oproeping is opgesteld in het Frans, indien de
bestemmeling behoort tot de Ligue Francophone d’Aviron, en in het
Nederlands, indien hij behoort tot de Vlaamse Roeiliga. De termijn
tussen het versturen van de oproeping en de verschijning is
maximaal tien dagen. Dit alles op straf van nietigheid.
De oproeping vermeldt, op straf van nietigheid:
de ten laste gelegde feiten;
de mogelijkheid het dossier in te zien;
verzoek aan het comité een nota ter verdediging
voor te leggen;
de mogelijkheid van getuigen te ondervragen of te
doen ondervragen en op te roepen.
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Iedere partij mag zijn verdediging schriftelijk of mondeling
voordragen.
Elke partij mag zich laten bijstaan door een derde.
6. De beslissingen van het tuchtcomité zijn gemotiveerd. Zij worden,
per aangetekende zending en binnen de dertig dagen, die volgen op
de
sluiting
van
de
beraadslagingen,
gestuurd
aan
de
belanghebbende partijen alsook aan de secretaris-generaal van de
K.B.R..
7. De notificatie is vergezeld van de passende inlichtingen met
betrekking tot de termijn en procedure van beroepsmogelijkheid.
8. Het lidmaatschap van het tuchtcomité is niet verenigbaar met het
lidmaatschap van de Raad van Bestuur van de K.B.R..
9. Elke betrokken partij heeft het recht van wraking en verschoning in
de gevallen van art.828 van het Gerechtelijk Wetboek. In dit geval
zal het tuchtcomité, anders samengesteld, zich over de wraking en
de verschoning uitspreken.
10. Volgende borgsommen moeten door de eisende partij overgemaakt
worden per check, op naam van de K.B.R., samen met het bezwaar,
de klacht of het hoger beroep:
=> klacht of bezwaar:
=> hoger beroep:

25 Euro

50 Euro

Onverminderd de andere sancties mag de borgsom verbeurd
verklaard worden, indien het bezwaar of het hoger beroep niet
gegrond geacht wordt. Ze wordt verbeurd verklaard wanneer het
bezwaar als roekeloos of als tergend aanzien wordt.
11. Iedere overtreding van de reglementen van de K.B.R. maakt het
voorwerp uit van sancties, die de betrokken comités als gepast
oordelen.
12. Volgende sancties kunnen opgelegd worden:


ten opzichte van het lid van een vereniging:
- berisping;
- waarschuwing;
- geldboete tot maximum 250 Euro;
- schorsing voor beperkte duur;
- uitsluiting.



ten opzichte van een vereniging:
-berisping;
- waarschuwing;
-geldboete tot maximum 250 Euro;
-schorsing voor een beperkte duur;
-uitsluiting.



ten opzichte van alle houders van officiële functies in de schoot
van de K.B.R.:
-berisping;
-waarschuwing;
-tijdelijke ontheffing uit alle of uit een gedeelte van
officiële functies;
-het ontzeggen van de toegang tot alle of tot sommige
sportaccommodaties.
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De boeten of schorsingen kunnen
gedeeltelijk of volledig uitstel.

onderwerp

zijn

van

een

Iedere roeier die lid is van een vereniging, aangesloten bij de Ligue
Francophone d’Aviron, en die, naar aanleiding van een overgang,
een uitkering of om het even welk voordeel in natura toestaat of
aanvaardt, zal worden bestraft met een schorsing van één tot drie
maanden en met een boete van 25 tot 250 Euro, of met één van deze
straffen.
Elke vereniging, aangesloten bij de Ligue Francophone d’Aviron,
die, naar aanleiding van een overgang, een uitkering of om het even
welk voordeel in natura toestaat of aanvaardt, zal worden bestraft
met een schorsing van één tot drie maanden en met een boete van
125 tot 250 Euro, of slechts met één van deze straffen.
13. De tijdens het onderzoek van een dossier veroorzaakte kosten
kunnen door het betrokken lid, of door de betrokken vereniging
teruggevorderd worden.
14. Alleen de Raad van Bestuur van de K.B.R. is bevoegd om een
vergunning van een lid van een vereniging in te trekken. Deze
intrekking kan door een comité voorgesteld worden
15. Iedere schorsing kan gepaard gaan met het inhouden van een
licentie voor de duur van de schorsing.
16. De gemotiveerde beslissingen van het tuchtcomité worden
gepubliceerd in de notulen van de Raad van Bestuur van de K.B.R.,
na afloop van de beroepstermijn.
17. Tegen de beslissingen van het tuchtcomité kan door de betrokken
partij beroep worden aangetekend bij de secretaris-generaal van de
K.B.R..
Om ontvankelijk te zijn moet het hoger beroep binnen de twintig
dagen na het versturen van de betekening van de beslissing van het
tuchtcomité, per aangetekende zending toekomen.
Hoger beroep kan ambtshalve binnen dezelfde termijn door de Raad
van Bestuur van de K.B.R. ingesteld worden.
Wanneer één van de betrokken partijen hoger beroep instelt, mag de
Raad van Bestuur van de K.B.R. dit hoger beroep tot andere partijen
uitbreiden, binnen een termijn van vijf vrije dagen, volgend op de
betekening van het hoger beroep.
Elk beroep zal onmiddellijk ter kennis gebracht worden van de
belanghebbende partijen, en van de “Belgische Arbitragecommissie
van de Sport” (B.A.S.).
18. Het beroep zal beoordeeld worden door de “Belgische
Arbitragecommissie van de Sport” (B.A.S.), opgericht door het
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C.), waarvan de
partijen, door het feit dat zij hetzij lid zijn van een vereniging,
aangesloten bij een Liga, deze laatste zelf lid zijnde van de K.B.R.,
hetzij de K.B.R. zelf zijn, de bevoegdheid en het reglement
aanvaarden.
19. De uitspraak van de B.A.S. wordt gepubliceerd in de processenverbaal van de raad van bestuur van de K.B.R..
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D. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
roeicodex.
Zie Nationale Roeicodex d.d. 2013 en Uitvoeringsbesluiten d.d. 2014.
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E. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
toekenning van vergunningen van roeier en
roeister.
1. De toekenning van een vergunning van roeier of roeister:
a. geeft recht tot deelneming aan officiële regatta in België en
in het buitenland, georganiseerd onder toezicht van resp. de
K.B.R. of de F.I.S.A. (of van de aangesloten federaties).
b. laat de vergunninghouder toe te genieten van de materiële
voordelen, eventueel verleend door de K.B.R. of door de
liga’s.
c. dekt de ongelukken, waarvan de vergunninghouder
slachtoffer zou zijn bij het beoefenen van de roeisport,
binnen de grenzen van de verzekeringspolis eventueel
afgesloten door de K.B.R. of door de liga’s.
2. Door de vergunning aan te vragen, verbindt de roeier of de roeister
er zich toe om:
a. de reglementen, uitgevaardigd door de K.B.R., na te leven o.a.
de regattacodex.
b. de besluiten, uitgaande van de K.B.R. inzake het dragen van
sportuitrustingen gedurende regatta in België en in het
buitenland, tijdens elke publieke manifestatie in verband met
de roeisport en tijdens de contacten met de media – zowel de
officiële als de persoonlijke – teweeggebracht door de
beoefening van de roeisport, na te leven.
c. de besluiten, uitgaande van de K.B.R. inzake publiciteit op
materieel of sportuitrustingen, na te leven.
3. Indien de roeier of roeister aangeduid wordt om België op
internationale competities te vertegenwoordigen, verbindt hij of zij
er zich bovendien toe om:
a. de directieven van de K.B.R. of van de liga’s na te volgen met
de betrekking tot het dragen van de sportuitrusting en het
gebruik van het materieel dat door de K.B.R. ter beschikking
zou gesteld worden, dit zowel tijdens de regatta in België als
in het buitenland, tijdens elke publieke manifestatie in
verband met het roeien en tijdens de officiële of persoonlijke
contacten met de media, teweeggebracht door de beoefening
van de roeisport.
b. de bestaande contracten inzake sponsoring, getekend door de
K.B.R. of door de liga’s na te leven. De roeier of roeister heeft
het recht van deze contracten kennis te nemen.
c. de persoonlijke contracten, afgesloten door de roeier of
roeister, vooraf mee te delen aan de K.B.R. en/of de liga’s.
Deze contracten mogen niet in tegenstrijd zijn met de
contracten als bedoeld in 3.b.
4. Elk verzuim aan de verbintenis, beschreven in 2 en 3 van dit
reglement, stelt de vergunninghouder bloot aan de sanctie van
terugtrekking van de vergunning en aan vervolgingen met het oog
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op de recuperatie van het materieel nadeel, die de K.B.R. of de liga’s
zouden ondergaan hebben.
5. Opdat de verbintenis, voorzien in 2 en 3 van dit reglement bij
minderjarigen het volle effect zou meedragen, dient de
vergunningsaanvraag voor laatstgenoemden door de wettige
verantwoordelijke van de minderjarige tegengetekend.
6. Met de vergunninghouder kan een overeenkomst zoals in bijlage
worden afgesloten teneinde de verbintenis, waarvan sprake in 2 en 3
van dit reglement, kracht bij te zetten.
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bijlage aan het Reglement van Inwendige Orde met betrekking
tot de toekenning van vergunningen van roeier of roeister.
Overeenkomst
Tussen:
1. De ……………………., met zetel te ……………., vertegenwoordigd
door de heer ……………, hierna aangeduid als Eerste Partij,
en
2. De
…………………….,
……………………………………………….
……………………………………………….,
Tweede Partij,

wonende
hierna

aangeduid

als

is overeengekomen wat volgt:
art.1. De Eerste Partij stelt ter beschikking van de Tweede
Partij de sportkle-dij en sportartikelen, vermeldt in bijlage
1, in overeenstemming met de gegevens meegedeeld
conform art.2.
art.2. De Tweede Partij verbindt zich ertoe om op verzoek van
de Eerste Partij, de noodzakelijke gegevens en maten
mede te delen voor de in bijlage 1 vermelde sportkledij en
sportartikelen.
art.3. De Tweede partij verbindt zich ertoe om uitsluitend de
door de Eerste Partij ter beschikking gestelde sportkledij
en sportartikelen te dragen en aan te wenden tijdens alle
officiële wedstrijden waarvoor Tweede Partij door eerste
partij als potentiële ploeg wordt geselecteerd, met
uitzondering van de Olympische Spelen te …………….. .
art.4. De Tweede Partij verbindt zich ertoe op deze sportkledij
en sportartikelen aangebrachte merk- en/of kentekens niet
te verwijderen, te wijzigen of te overdrukken.
art.5. De Tweede Partij verbindt zich ertoe om alles te doen en
niets na te laten teneinde tijdens en na elke competitie
en/of
tornooiwedstrijd,
hieronder
begrepen
de
internationale wedstrijden, op gebruikelijke wijze de in
bijlage 1 vermelde sportkledij en sportartikelen te dragen
en aan te wenden.
art.6. De Tweede partij geeft aan de Eerste Partij de
onherroepelijke toestemming voor het maken van groepsof actiefoto’s van Tweede Partij, voor het reproduceren
en/of laten reproduceren van deze foto’s in de vorm van
prentbriefkaarten, al dan niet met de vermelding op de
achterkant van reclameteksten en voor het gebruik en/of
laten gebruiken van deze prentbriefkaarten.
art.7. De Tweede Partij geeft aan de eerste Partij de
onherroepelijke toestemming voor het reproduceren en/of
laten reproduceren van één of meerdere foto’s in de vorm
van affiche of poster, al dan niet met reclametekst en voor
het benutten en/of laten benutten ervan op elke wijze,
inclusief het adverteren in dag- en/of vakbladen.
art.8. Het ter beschikking stellen van de in bijlage 1 vermelde
sportkledij
en
sportartikelen
houdt
geen
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eigendomsoverdracht in van deze kledij en artikelen ten
gunste van de Tweede Partij. De Tweede Partij verbindt
zich ertoe deze kledij en artikelen op zorgvuldige wijze te
bewaren, te dragen en aan te wenden en te onthouden van
elke negatieve reclame ter zake. De Tweede Partij
verbindt zich ertoe om op verzoek van de Eerste Partij de
in bijlage 1 vermelde sportkledij en sportartikelen, die
haar ter beschikking werden gesteld, onmiddellijk terug te
geven aan de Eerste Partij.
art.9. Elke tekortkoming in hoofde van Tweede Partij aan haar
verbintenissen aangegaan in deze overeenkomst en met
name deze onder de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 van deze
overeenkomst kan aanleiding geven tot de volgende
sancties, cumulatief of enkelvoudig, opgelegd door de
Eerste Partij:
Het opleggen aan de Tweede partij van een
financiële boete van maximum 50 Euro voor
elke tekortkoming in hoofde van de Tweede
Partij aan een verbintenis onder deze
overeenkomst.
Het uitsluiten van de Tweede Partij van één of
meerdere wedstrijden of het opleggen van elke
andere disciplinaire sanctie.
Het niet verder toekennen van een vergoeding
voor kosten aan de Tweede Partij, zo een
dergelijke vergoeding werd toegekend.
art.10. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een initiële
periode, ingaand op de dag van de ondertekening van deze
overeenkomst en eindigend op …………… . De partijen
bevestigen hiermede hun uitdrukkelijk akkoord dat deze
overeenkomst automatisch wordt verlengd voor de
volgende
competitieseizoenen
mits
eenvoudige
schriftelijke mededeling van deze verlenging per
competitieseizoen, door de Eerste Partij aan de Tweede
Partij.
art.11. Ingeval van betwisting nopens de bepalingen van deze
overeenkomst, zijn de Partijen ertoe gehouden in
onderling overleg een minnelijke schikking uit te werken.
Opgemaakt te ……………., op …/…./2… in twee exemplaren,
waarbij elke Partij erkent een door beide Partijen ondertekend
exemplaar te hebben ontvangen.
de Eerste Partij
Tweede Partij
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F. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
federale kamprechter- en regattacommissie.
1. Is de spreekbuis van het nationaal kamprechtercollege tegenover de
Raad van Bestuur.
2. Staat in voor de opleiding van de adjunct nationale, nationale en
kandidaat internationale kamprechters.
3. Neemt de proef af tot bekomen van de vergunning van adjunct
nationaal en van nationaal kamprechter.
4. Duidt de jury’s aan van alle Belgische regatta, vermeld op de
nationale regattakalender.
5. Adviseert de Raad van Bestuur m.b.t. het aanduiden van de
kandidaat internationaal kamprechters voor internationale regatta
in
het
buitenland,
voor
landenontmoetingen,
Europese
kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische of
Paralympische spelen.
6. Adviseert bij wijzigingsvoorstellen van de nationale roeicodex en
diens uitvoeringsbesluiten, voortspruitend uit wijzigingen aan de
F.I.S.A. - codex; of uit andere voorstellen vanwege personen, lid van
een Belgische roeivereniging, vanwege Belgische roeiverenigingen,
vanwege één van de liga’s, vanwege een federale commissie of
vanwege de Raad van Bestuur van de K.B.R.
7. Adviseert omtrent de conformiteit jegens de nationale roeicodex van
de door de Belgische roeiverenigingen ingediende voorprogramma’s
m.b.t.
de
roeiwedstrijden,
voorkomend
op
de
nationale
regattakalender.
8. Adviseren bij beroep tegen uitspraken van een bureau van de jury.
9. De leden moeten minstens houder zijn van een vergunning van
nationaal kamprechter.
10. Maakt
van
elke
regatta,
voorkomend
op
de
Belgische
regattakalender een technisch verslag op. Duidt ten dien einde voor
elke regatta de technische afgevaardigde aan, die als verslaggever
fungeert.
11. Adviseert m.b.t. de opname van Belgische
internationale F.I.S.A. -regattakalender.
12. Adviseert m.b.t. de formule eb inhoud
kampioenschappen en de bekers van België.

van

regatta
de

in

de

nationale

13. Houdt jaarlijks een vergadering met alle regatta - organisatoren.
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G. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
federale sporttechnische commissie.
1. De technisch directeurs van beide liga’s zijn van rechtswege
adviserend lid.
2. Het Olympisch celhoofd en zijn adjunct, elkeen behorend tot een
andere taalrol, zijn van rechtswege stemgerechtigd lid van de
commissie en zijn eenieder één van de drie door de resp. liga’s aan te
duiden commissieleden.
3. Adviseert bij het opstellen van de nationale selectiecriteria met
betrekking tot uitzending naar internationale selectieregatta,
internationale landenontmoetingen, Wereldkampioenschappen of
Olympische Spelen.
4. Adviseert bij het uitstippelen van de internationale selectiecriteria.
5. Adviseert bindend m.b.t. de samenstelling en de definitieve selectie
van de nationale ploegen, waarvan enkel kan afgeweken worden
wegens gemotiveerde financiële redenen.
6. Adviseert m.b.t. de uitrusting (kledij en roeimaterieel) van de
nationale ploegen.
7. Adviseert m.b.t. de aanduiding van de team managers van de
nationale ploegen.
8. Adviseert de federale kamprechter- en regattacommissie m.b.t.
eventuele aanpassingen inzake de nationale regattakalender.
9. Adviseert m.b.t. het vastleggen van nationale testen
10. Indien de Raad van Bestuur van de K.B.R. het advies van de federale
sporttechnische commissie niet volgt, moet er een vergadering
belegd worden waar alle leden van de Raad van Bestuur en van de
commissie moeten aanwezig zijn.
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H. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
federale sportmedische commissie.
1. Adviseert m.b.t. alle aspecten van de roeisport, die gevolgen kunnen
hebben op de gezondheid van de beoefenaars.
2. Adviseert m.b.t. de procedures aangaande de medische supervisie
van de beoefenaars.
3. Informeert en adviseert de raad van beheer m.b.t. procedures en
afhandeling van mogelijke dopinggevallen.
4. Onderhoudt nauw contact met de federale sporttechnische
commissie, inzake de medische begeleiding van de atleten,
behorende tot de nationale (pre-)selectiekernen.
5. De leden moeten houder zijn van het diploma van doctor in de
geneeskunde of doctor in de lichamelijke opvoeding of licentiaat
lichamelijke opvoeding of doctor in de fysiotherapeutische
wetenschappen
of
licenciaat
in
de
fysiotherapeutische
wetenschappen of geaggregeerde in de fysiotherapeutische
wetenschappen. (arts, doctor L.O., licenciaat L.O. of fysiotherapeut)
6. Rapporteert, wanneer hierom gevraagd, aan overheidsinstanties,
sportoverkoepelingen, enz. inzake alle medische aspecten,
waaronder antidopingtests.
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I. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
opdrachten van de Raad van Bestuur.
Opmerking: nooit opgemaakt
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J. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
federale commissie financiën, sponsoring en
logistiek.
1. Coördineert de gemeenschappelijke financiële dossiers, zoals deze
met betrekking tot de nationale ploegen. Deze laatste worden
afgehandeld in nauwe samenwerking en contact met de federale
sporttechnische commissie en de respectievelijke team managers.
2. Adviseert m.b.t. de aan te wenden stappen jegens eventuele sponsors.
3. Adviseert, in samenspraak met de federale sporttechnische
commissie, inzake eventuele aankoop en of beheer van sportief
materieel, resp. aan te schaffen of aangeschaft via subsidies van het
B.O.I.C.

K. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
federale commissie statuten, huishoudelijk
reglement en tucht.
1. Adviseert elke vragende partij (K.B.R., V.R.L., L.F.A., de Vlaamse
roeiverenigingen, de Francofone roeiverenigingen en de individuele
vergunninghouders) inzake de correcte interpretatie van de statuten
en de huishoudelijke reglementen van de K.B.R.
2. Adviseert, na overleg met de federale commissie financiën,
sponsoring en logistiek inzake de contractuele legale verbintenissen
af te sluiten of afgesloten met eventuele sponsors.
3. De leden moeten houder zijn van het diploma van doctor of
licenciaat in de rechten.

L. Reglement van Inwendige Orde betreffende de
federale overlegcommissie (tripartite).
1. Is samengesteld uit 9 personen, met name de voorzitter,
secretaris-generaal en de penningmeester van de K.B.R. v.z.w.;
voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester van
Vlaamse Roeiliga v.z.w. ; de voorzitter, de secretaris-generaal en
penningmeester van de Ligue Francophone d’Aviron a.s.b.l.

de
de
de
de

2. Indien één van de commissieleden meerdere functies, vermeld in
artikel 1. cumuleert, dan mag hij zich laten vervangen door een
persoon, behorend tot dezelfde v.z.w.
3. Vergadert minimum 2 maal per jaar op initiatief van de voorzitter
van de K.B.R. of van zodra één van v.z.w.’s hiertoe een schriftelijk
verzoek richt aan de secretaris-generaal van de K.B.R. In dit laatste
geval zal hij de betrokken partijen uitnodigen op een datum, ten
laatste 10 kalenderdagen na ontvangst van het voornoemde verzoek.
4. Is een consultatief overlegorgaan teneinde de relaties tussen de
K.B.R. en beide regionale liga’s, op welk vlak ook, optimaal te
houden.
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Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op de buitengewone
statutaire Algemene Vergadering gehouden te Brussel op 13 december 2004.

Yvette Nandancée
Voorzitter L.F.A.

Georges Lambert
Voorzitter K.B.R.
Generaal K.B.R.

Paul Gevaert
Voorzitter V.R.L.

Gwenda Stevens
Secretaris –
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