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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
In overeenstemming met de statuten van Paardensport Vlaanderen, preciseert het Algemeen 
Reglement (AR) de werking en voorwaarden wat betreft sportieve wedstrijden. Het AR preciseert 
eveneens de juridische procedure. 
 
Paardensport Vlaanderen verbindt zich toe te zien op de naleving van het decreet van de niet- 
professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996, haar uitvoeringsbesluiten en de geldende 
wetgeving. 
 
Paardensport Vlaanderen verbindt zich toe te zien op de naleving van het decreet medisch 
verantwoorde sportbeoefening van 23 maart 1991, haar uitvoeringsbesluiten en de geldende 
wetgeving. Deze impliceert de bestrijding van dopinggebruik, de naleving van leeftijdsgrenzen, 
disciplinaire maatregelen opgelegd door de Executieve en het medisch verantwoord sporten. 
 
Algemene rechten van de mens conform het Europees verdrag, de principes en regels van de 
democratie en het internationaal verdrag betreffende de rechten van het kind dient 
Paardensport Vlaanderen te waarborgen aan haar leden. 
 
Paardensport Vlaanderen onderschrijft een deontologische code betreffende de bestrijding van 
mensenhandel binnen de sportfederatie en haar aangesloten clubs. 
 

Art. 100 - Reglementen: 
 
100.1 Het Algemeen Reglement (AR) wordt opgesteld om het de deelnemers, zowel individueel 

als per ploeg, uit de diverse clubs en groeperingen mogelijk te maken om elkaar tijdens 
wedstrijden te ontmoeten in dezelfde omstandigheden van gelijkheid en onpartijdigheid. 
In geval van twijfel over de betekenis die aan eender welk reglement moet worden 
gegeven, moet deze duiding gebeuren in een geest van rechtvaardigheid voor alle 
deelnemers. 

100.2 Het AR, zoals trouwens ook het Diergeneeskundig Reglement (DR), beheersen alle 
hippische wedstrijden die georganiseerd worden door leden van Paardensport 
Vlaanderen in naam van of met toelating van de Raad van Beheer, in elk van de disciplines 
erkend door Paardensport Vlaanderen en voor de disciplines erkend door de Algemene 
Vergadering van Paardensport Vlaanderen. 

100.3 De reglementen werden opgevat in de meest ruime zin mogelijk teneinde de 
Organisatiecomités (OC) de grootste vrijheid te laten bij de organisatie van hun 
wedstrijden en bij de uitwerking van hun programma's. 

100.4  De "Bijzondere Reglementen" (BR) voor iedere door Paardensport Vlaanderen erkende 
discipline en voor de disciplines erkend door de Algemene Vergadering van Paardensport 
Vlaanderen die in Vlaanderen onder toezicht van Paardensport Vlaanderen  worden  
beoefend,  worden  opgesteld  door  de  bevoegde  Commissies,  zijn onderworpen aan de 
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ratificatie van het Raad van Beheer en worden onder gezag van het Raad van Beheer 
gepubliceerd. 

100.5  Het Diergeneeskundig Reglement (D.R.) zoals opgemaakt door de Koninklijke Belgische 
Ruitersport Federatie wordt ook toegepast binnen Paardensport Vlaanderen, teneinde 
de gezondheid en het welzijn van de paarden te beschermen en teneinde hen toe te laten 
deel te nemen aan wedstrijden in loyale en gelijkwaardige omstandigheden. 

100.6  De Speciale Reglementen (SR) met het oog op de inrichting van wedstrijden voor 
Jeugdruiters (YR), Juniors (J), Ponyruiters (P), Scholieren (CH), Veteranen (V), bijzondere 
disciplines, Kampioenschappen en Bekerwedstrijden worden opgesteld door de 
bevoegde Commissies, zijn onderworpen aan de ratificatie van het Raad van Beheer en 
worden onder gezag van het Raad van Beheer gepubliceerd. 

100.7  De BR en SR moeten gelezen worden in samenhang met het AR en de DR. Indien er zich 
een interpretatiegeschil voordoet met betrekking tot de bepalingen van de DR, de BR en 
de SR ten aanzien van het AR, zullen de principes vastgelegd in dit laatste rechtsgeldig 
zijn. Wat echter de technische aspecten betreft moeten de BR en SR worden toegepast. 

100.8  De Clubs, Groeperingen en Verenigingen aangesloten bij Paardensport Vlaanderen 
hebben de verantwoordelijkheid om alle Reglementen en ook alle financiële 
verplichtingen te laten respecteren door de OC’s. 

100.9  De Clubs, Groeperingen en Verenigingen aangesloten bij Paardensport Vlaanderen 
alsook de OC’s hebben de verplichting zich te schikken naar de Reglementen tijdens de 
organisatie van wedstrijden. 

100.10 In geval van twijfel over de interpretatie van de artikelen of over de toepassing ervan in 
bijzondere omstandigheden, dienen de OC richtlijnen te verkrijgen van de secretaris-
generaal. De Raad van Beheer is de laatste instantie die kan beslissen over de 
interpretatie die aan de Statuten en de Reglementen moet worden gegeven. 

100.11 De OC dienen alle noodzakelijke maatregelen te treffen om hun wettelijke en financiële 
verantwoordelijkheden te dekken. Paardensport Vlaanderen kan geen enkele financiële 
of burgerlijke aansprakelijkheid op zich nemen voor de wedstrijden die door de Leden 
van Paardensport Vlaanderen worden ingericht. 

 

Art. 101 - Definities: 
 
101.1 Het begrip "wedstrijd" heeft betrekking op het geheel van de ontmoeting, "manifestatie", 

"kampioenschap", ingericht onder toezicht van een OC. De duur van een wedstrijd wordt 
bepaald vanaf één uur voor de aanvang van de eerste proef of vanaf de 
diergeneeskundige controle (eerste controle voor Veelzijdigheids-, Men- en 
Uithoudings-wedstrijden) indien deze controle is voorzien door de BR en SR tot een half 
uur na de bekendmaking van de definitieve uitslag. 

101.2  Het begrip "proef" heeft betrekking op iedere bijzondere proef waarvoor de deelnemers 
worden gerangschikt naar volgorde van het behaalde resultaat en waarvoor prijzen 
kunnen worden toegekend. 

101.3  Het begrip "discipline" heeft betrekking op de soort wedstrijden of proeven waarvoor een 
apart reglement werd uitgevaardigd. 
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101.4  Het begrip "categorie" heeft betrekking op de groep van deelnemers waarvoor de 
"wedstrijd" of de "proef" wordt ingericht. 

101.5  "Wedstrijden" kunnen worden ingericht voor één of meerdere categorieën van 
deelnemers, en "proeven" bevatten in meer dan één discipline. 

101.6  Het begrip "Organisatiecomité" (OC) heeft betrekking op iedere groepering, vereniging of 
orgaan, lid van Paardensport Vlaanderen en verantwoordelijk voor de organisatie van 
gelijk welke ontmoeting. 

101.7  Het begrip "circuit" heeft betrekking op een bepaald aantal proeven die opeenvolgend 
plaats hebben in het kader van verschillende wedstrijden voor dewelke een 
eindrangschikking is voorzien. 

101.8  Het begrip "fase" heeft betrekking op verschillende proeven tijdens éénzelfde wedstrijd 
waarvoor een gezamenlijke rangschikking wordt voorzien. 

101.9  Het begrip "herneming" heeft betrekking op twee of meer opeenvolgende of gelijkaardige 
omlopen in het kader van één proef. 

101.10 Het "Algemeen Reglement" (AR) en het "Diergeneeskundig Reglement" (DR) zijn 0van 
toepassing op  alle  wedstrijden  in alle  disciplines.  De  Raad  van  Beheer  kan  afwijkingen  
toestaan  op welbepaalde en afgelijnde punten van het A.R. 

101.11 De "Speciale Reglementen" (SR) zijn van toepassing op de wedstrijden waarvan de 
deelname beperkt is tot één speciale categorie van deelnemers en aan specifieke 
groepen van wedstrijden of organisatoren. 

101.12 De "Bijzondere Reglementen" (BR) zijn toepassing op iedere specifieke discipline. 
 

Art. 102 - Beschrijving van de wedstrijden: 
 
De hippische wedstrijden worden als volgt omschreven: 
 
102.1 Een HIPPISCHE WEDSTRIJD (CH), betreft iedere wedstrijd waarvan het programma 

proeven voorziet in meer dan één discipline. 
102.2  Een SPRINGWEDSTRIJD (CS) betreft iedere wedstrijd waarvan de proeven enkel 

bestemd zijn voor de discipline springen. 
102.3 Een DRESSUURWEDSTRIJD (CD) betreft iedere wedstrijd waarvan de proeven enkel 

bestemd zijn voor de discipline dressuur. 
102.4  Een VEELZIJDIGHEIDSWEDSTRIJD (CC) betreft iedere wedstrijd waarvan de proeven 

uitsluitend bestemd zijn voor de discipline veelzijdigheid. 
102.5  Een MENWEDSTRIJD (CA) is iedere wedstrijd waarvan de proeven uitsluitend bestemd 

zijn voor de discipline mennen. 
102.6  Een UITHOUDINGSWEDSTRIJD (CE) betreft iedere wedstrijd waarvan de proeven 

uitsluitend bestemd zijn voor de discipline uithouding. 
102.7  Een HORSE-BALL WEDSTRIJD (HB) betreft iedere wedstrijd waarvan de proeven 

uitsluitend bestemd zijn voor de discipline Horse-Ball. 
102.8  Een VOLTIGE WEDSTRIJD (CV) betreft iedere wedstrijd waarvan de proeven uitsluitend 

bestemd zijn voor de discipline Voltige. 
102.9  Een REINING (CR) betreft iedere wedstrijd waarvan de proeven uitsluitend bestemd zijn 

voor de discipline Reining. 
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Art. 103 - Benaming van de wedstrijden: 
 
Ieder van de wedstrijden zoals omschreven in artikel 102 kan als volgt genoemd worden: 
 
103.1 Internationale Wedstrijd: (CIO, CI) 
103.2 Nationale Wedstrijd: (CN) 
103.3 Vlaamse Wedstrijd: (CC) 
103.4 Provinciale Wedstrijd: (CPR)  
103.5 Intieme Wedstrijd: (C.IN) 
 
De kampioenschappen worden naargelang het geval aanzien als internationale, nationale, 
communautaire of provinciale wedstrijden. 
  

Art. 104 - Categorieën van wedstrijden: 
 
104.1  De wedstrijden voorbehouden voor Seniors worden aangeduid door de afkortingen zoals 

vermeld in de artikels 102 en 103. 
104.2  De wedstrijden voorbehouden voor Jeugdruiters worden aangeduid door toevoeging van 

de letters "YR". 
104.3  De wedstrijden voorbehouden voor Juniors worden aangeduid door toevoeging van de 

letter "J". 
104.4  De wedstrijden voorbehouden aan Scholieren worden aangeduid door toevoeging van de 

letters "CH". 
104.5  De wedstrijden voorbehouden voor Ponyruiters worden aangeduid door toevoeging van 

de letter "P". 
104.6  De wedstrijden voorbehouden aan Veteranen worden aangeduid door toevoeging van de 

letters "V". 
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Hoofdstuk 2: Wedstrijden en proeven 
 

Art. 105 - Algemeenheden: 
 
105.1  De door Paardensport Vlaanderen gereglementeerde wedstrijden zijn Officiële en 

Intieme Wedstrijden. 
105.2  De Officiële wedstrijden zijn die wedstrijden erkend door Paardensport Vlaanderen, 

opgenomen in de officiële kalender en waarvan de deelname uitsluitend voorbehouden 
is aan ruiters houder van een door Paardensport Vlaanderen afgeleverde of erkende 
licentie en paarden die geïmmatriculeerd zijn conform de bepalingen van het 
Huishoudelijk Reglement. 

105.3  De Intieme Wedstrijden moeten voldoen aan de bepalingen van de artikel 111 van huidig 
reglement. 

105.4  Enkel clubs, groeperingen, verenigingen en organismen erkend door Paardensport 
Vlaanderen en in regel met hun financiële verplichtingen, zijn gerechtigd om 
gereglementeerde wedstrijden in te richten. 

105.5  De wedstrijden, ingericht in strijd met de voorwaarden zoals voorzien in paragrafen 1 tot 
en met 4 hierboven, worden aanzien als niet-erkende wedstrijden en de deelname eraan 
door Officiëlen, gelicentieerde ruiters en geregistreerde paarden is verboden op straffe 
van een sanctie gaande tot de schorsing voor een te bepalen termijn. 

 

Art. 106 - Internationale wedstrijden: 
 
106.1  De internationale wedstrijden moeten voldoen aan de bepalingen van het Algemeen 

Reglement van de F.E.I. Zij zijn onderworpen aan alle reglementen van de Internationale 
Federatie. 

106.2 Deze wedstrijden worden ingericht uitsluitend door clubs, groeperingen, verenigingen 
en organismen, leden van Paardensport Vlaanderen na voorafgaande goedkeuring 
alsook van de F.E.I. 

 

Art. 107 - Nationale wedstrijden: 
 
107.1 Een nationale wedstrijd beperkt zich tot proeven, uitsluitend voorbehouden aan 

nationale deelnemers, gekwalificeerd voor deelname hieraan en houders van een licentie 
afgeleverd of toegelaten door één der beide Liga’s (Paardensport Vlaanderen of LEWB). 
Er mogen nochtans buitenlandse deelnemers worden toegelaten indien zij voldoen aan 
de bepalingen van het Algemeen Reglement van de FEI aangaande deze materie (zie 
AR/F.E.I. art. 105, 123 en 134).  
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107.2  De Sportieve Commissies van de desbetreffende disciplines kunnen de gelijktijdige 
organisatie toelaten van één of meerdere communautaire en/of provinciale proeven 
tijdens één of meerdere wedstrijddagen van een nationale wedstrijd. 

107.3 Deze wedstrijden mogen slechts worden ingericht door de clubs aangesloten bij 
Paardensport Vlaanderen.  

107.4  Zij mogen het gehele jaar worden ingericht maar genieten een bijzondere bescherming 
tijdens de periode die aanvangt na het tweede volledige weekend van de maand maart 
(zaterdag en zondag vallen in maart) en eindigt na het eerste volledige weekend van de 
maand oktober (zaterdag en zondag) van hetzelfde jaar. 

107.5  Deze wedstrijden moeten, behoudens andere bepalingen van BR en SR, geldprijzen 
toekennen volgens de geldende barema's. 

 

Art. 108 - Communautaire wedstrijden: 
 
108.1  Communautaire wedstrijden worden ingericht door Paardensport Vlaanderen, 

verenigingen of groeperingen erkend door Paardensport Vlaanderen. Zij zijn 
voorbehouden aan deelnemers die houder zijn van een licentie afgeleverd of toegelaten 
door Paardensport Vlaanderen. 

108.2  Deze wedstrijden worden ingericht in overeenstemming met het AR en BR, aangevuld 
door een  Speciaal Reglement eigen aan Paardensport Vlaanderen en de discipline. 

 

Art. 109 - Provinciale wedstrijden: 
 
109.1  De provinciale wedstrijden zijn voorbehouden aan deelnemers die houder zijn van een 

provinciale licentie of van een licentie toegelaten op provinciaal niveau. 
109.2 Deze wedstrijden worden ingericht in overeenstemming met het AR en BR, aangevuld 

met een Speciaal Reglement van de Provinciale Groeperingen.  
• West-Vlaanderen : WVUR 
• Oost-Vlaanderen : HROV 
• Antwerpen : VOR 
• Limburg : Kempische Regionale 
• Vlaams-Brabant : HGVBB 

 

Art. 110 
 
Nihil 
 

Art. 111 - Intieme wedstrijden: 
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*111.1 Intieme wedstrijden zijn gereglementeerde wedstrijden (zie art. 105.1). Zij kunnen enkel 
worden ingericht door de leden van Paardensport Vlaanderen na het eerste volledige 
weekend van de maand oktober (zaterdag en zondag vallen in oktober) van het ene jaar 
en tot en met het tweede volledige weekend van de maand maart (zaterdag en zondag) 
van het volgende jaar. De deelnemers en organisatoren dienen op datum van de wedstrijd 
in regel te zijn met hun lidgeld, dit met betrekking tot Paardensport Vlaanderen-
verzekering. 

 

Art. 112 - Niet-erkende wedstrijden: 
 
112.1 Worden aanzien als "niet erkende" alle wedstrijden in strijd met de bepalingen van artikels 

106 tot en met 111 van dit AR. 
  

Art. 113 - Proeven: 
 
113.1  Aparte proeven voor de standaardcategorieën van hieronder vermelde deelnemers 

mogen in het voorprogramma van iedere wedstrijd worden vermeld tenzij andersluidend 
bepaald in de BR: 
113.1.1 Seniors 
113.1.2 Jonge Ruiters 
113.1.3  Juniors 
113.1.4  Scholieren (paarden) 
113.1.5  Ponyruiters 
113.1.6  Veteranen 

113.2  Aparte proeven voor bijzondere categorieën van deelnemers zoals hieronder vermeld, 
mogen worden opgenomen: 
113.2.1 Dames 
113.2.2  Studenten 
113.2.3  Alle andere categorieën zoals "militairen", "mindervalides", enz... 
113.2.4  Iedere combinatie van categorieën zoals vermeld onder art.113.1 en 113.2 tenzij 

anders vermeld in het AR of BR. 
113.3 In de proeven die openstaan voor deelnemers van meer dan één categorie mag een 

aparte rangschikking worden voorzien om de winnaar van iedere categorie aan te duiden. 
113.4  In de proeven die openstaan voor deelnemers van meer dan één categorie wordt de 

startorde door één lottrekking bepaald. In al dit soort proeven moeten de voorschriften 
betreffende de lottrekking en de startorde strikt worden nageleefd. 

 

Art. 114 - Kampioenschappen van België: 
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114.1 Kampioenschappen van België worden ingericht onder toezicht van de KBRSF. Daarom 
valt de uitwerking van dit reglement volledig onder de verantwoordelijkheid van de 
KBRSF. 

 

Art. 115 - Voorprogramma's: 
 
115.1 De voorprogramma's van alle Vlaamse wedstrijden moeten aan de goedkeuring van de 

Sportieve commissie van de desbetreffende discipline worden onderworpen, minstens 
10 weken voor de datum van een Vlaamse wedstrijd. Iedere vertraging in de voorlegging 
van een voorprogramma kan leiden tot ofwel het afschaffen van de wedstrijd ofwel tot 
de heffing van een boete waarvan het bedrag wordt bepaald door de Raad van Beheer 
van Paardensport Vlaanderen. 

115.2 Het voorprogramma van iedere wedstrijd moet verplicht de plaats en de datum van de 
wedstrijd vermelden en ook de datum van de sluiting der inschrijvingen. Er moet 
bovendien duidelijk worden vermeld: 
• naam van de inrichtende club of groepering lid van Paardensport Vlaanderen met de 

naam en het telefoonnummer van een verantwoordelijke persoon 
• of het gaat om een indoor- of buitenwedstrijd 
• de aard der proeven 
• het voorziene tijdschema 
• de aard en de afmetingen van enerzijds het wedstrijdterrein en anderzijds het 

oefenterrein 
• het prijzengeld 
• de geboden faciliteiten 
• de Voorzitter van de Jury en de Beroepsjury 
• de parkoersbouwer 
• de Officiële Wedstrijddierenarts 
• ieder ander nuttig gegeven  

115.3 In het voorprogramma vermelde showproeven, voorbehouden voor niet-gelicentieerde 
deelnemers vallen niet onder de verantwoordelijkheid en de verzekering van 
Paardensport Vlaanderen. De Sportieve Commissie van de desbetreffende discipline 
houdt toezicht op de uitwerking en modaliteiten voor showproeven. 

 

Art. 116 - Kalender: 
 
De officiële wedstrijdkalender wordt jaarlijks opgemaakt in overeenstemming met de 
bepalingen van het Huishoudelijk Reglement. 
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Hoofdstuk 3: Inschrijvingen en deelnemers 
 

Art. 117 - Inschrijvingen: 
 
117.1 Het aantal paarden dat mag worden ingeschreven in een wedstrijd moet 

overeenstemmen met het voorprogramma, het AR en/of het BR van de betrokken 
discipline. 

117.2  De inschrijvingen gebeuren uitsluitend op de daarvoor bestemde officiële formulieren 
die, volledig ingevuld, voor de datum van sluiting der inschrijvingen, toekomen op het 
secretariaat van Paardensport Vlaanderen voor Vlaamse wedstrijden. 

117.3 Inschrijvingen ter plaatse zijn behoudens andere bepalingen in BR en SR verboden 
tijdens Vlaamse wedstrijden. De definitieve en volledige startlijsten moeten ter 
beschikking zijn van de terreinjury uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van iedere proef. 

117.4  De bevestiging van de deelname gebeurt volgens de bepalingen voorzien in de BR. 
117.5  Bij niet-deelname is er geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld tenzij indien een 

wedstrijd of een proef wordt afgelast. 
 

Art. 118 - Leeftijd van de ruiters: 
 
118.1  De deelname aan proeven en kampioenschappen voor ponyruiters is toegelaten vanaf 

het begin van het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 8 jaar bereikt tot aan het einde 
van het jaar waarin hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 

118.2  De deelname aan proeven en kampioenschappen voor scholieren (paarden) is toegelaten 
vanaf het begin van het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 10 jaar bereikt tot aan 
het einde van het jaar waarin hij de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt. 

118.3  De deelname aan proeven en kampioenschappen voor juniors is toegelaten vanaf het 
begin van het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 14 jaar bereikt tot het einde van 
het jaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

118.4  De deelname aan proeven en kampioenschappen voor jonge ruiters is toegelaten vanaf 
het begin van het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt tot het 
einde van het jaar waarin hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. 

118.5  Indien zij voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden mogen deelnemers aan proeven voor 
ponyruiters, scholieren (paarden) juniors en jonge ruiters deelnemen tijdens éénzelfde 
jaar, maar zij mogen slechts aan één kampioenschap in dezelfde discipline deelnemen in 
de loop van het kalenderjaar. 

118.6  Deelname aan proeven en kampioenschappen voor seniors is toegelaten vanaf het begin 
van het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 18 jaar bereikt, maar hij mag slechts 
deelnemen aan het kampioenschap voor juniors, jonge ruiters of seniors in dezelfde 
discipline tijdens hetzelfde jaar. Bijkomende uitzonderingen wat betreft de 
leeftijdsgrenzen zijn voorzien in de BR van de betrokken disciplines. 
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118.7 Juniors (14 tot en met 18 jaar) mogen deelnemen aan proeven voor seniors indien deze 
mogelijkheid is voorzien in het voorprogramma of in het SR van de desbetreffende 
discipline. 

118.8  Deelname aan proeven en kampioenschappen voor veteranen is toegelaten conform de 
leeftijdsbepalingen zoals voorzien in het FEI-Reglement. 

 

Art. 119 - Houding en groet: 
 
119.1  In alle proeven die worden verreden op een wedstrijdterrein en onder het gezag van een  

terreinjury, is iedere deelnemer uit beleefdheid verplicht om de Voorzitter van de 
Terreinjury te groeten, tenzij deze laatste andersluidende richtlijnen heeft verstrekt. 

119.2  In de dressuurproeven maakt de groet aan de Voorzitter van de Jury deel uit van de proef. 
119.3 De Voorzitter of een lid van de Jury moet iedere aan hem gerichte groet steeds 

beantwoorden. 
119.4 De deelnemers moeten in correcte kledij zijn als zij voor de toeschouwers verschijnen. 
 

 
Hoofdstuk 4 : Prijzen 
 

Art. 120 - Prijzen: 
 
120.1 Alle geldprijzen worden toegekend aan de geklasseerde deelnemers. De beker en 

aandenken worden verdeeld onder de deelnemers tenzij ze speciaal aan de eigenaars van 
paarden moeten worden toegekend. 

120.2 Alle geldprijzen vormen een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten, verbonden aan 
het onderhoud van een stal, het oefenen en het vervoer van de paarden. 

120.3 De BR en SR mogen minima en maxima van het uit te keren prijzengeld opleggen. 
120.4 Een percentage bepaald door de Raad van Beheer kan worden afgehouden van het 

prijzengeld voor een bestemming te bepalen door de Raad van Beheer. 
 

Art. 121 - Toekenning van de prijzen: 
 
121.1  Voor open proeven en voor proeven waarvoor beroepsruiters uitgesloten zijn, moeten de 

geldprijzen worden toegekend volgens de bepalingen van dit artikel. 
121.2  De waarde van de eerste prijs voor individuele deelnemers of ploegen, hetzij in geld, 

hetzij in naturaprijzen die gemakkelijk te converteren zijn in geld, mag nooit één derde 
van de totale prijzenpot van de proef overschrijden, behalve in proeven waarin het 
barema een andere verdeling vooropstelt. 
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121.3  Het aantal prijzen voor iedere proef moet worden toegekend op basis van één prijs per 
vier effectieve deelnemers die werkelijk hebben deelgenomen. 

121.4  De hierboven bepaalde prijzen moeten worden toegekend in alle proeven die 
kwalificatief zijn voor een algemeen klassement tijdens die wedstrijd of na een circuit 
van wedstrijden. 

121.5  Geldprijzen of prijzen in natura mogen worden toegekend aan een eindklassement in het 
kader van een circuit kwalificatieproeven of op het einde van een wedstrijd na optelling 
van punten, of in het kader van een reeks kwalificatiewedstrijden op voorwaarde dat de 
prijzen ieder der voorafgaande proeven en wedstrijden werden toegekend volgens de 
voorschriften van dit artikel. 

 
 

Art. 122 - Verdeling van de prijzen: 
 
122.1  Het geheel van de prijzen, vermeld in het voorprogramma, moet worden verdeeld behalve 

indien het aantal deelnemers lager is dan het aantal toe te kennen prijzen. In dat geval 
moeten de bepalingen van het voorprogramma worden toegepast. Alle niet-uitgereikte 
prijzen blijven verworven door het OC. 

122.2  De prijzen moeten worden uitgereikt aan de Ploegleiders of aan de eigenaars of huurders 
van de paarden of aan de winnende ruiters ten laatste onmiddellijk na de laatste proef 
van de wedstrijd. 

122.3  De prijzen van een proef mogen niet worden uitgereikt zolang er bezwaren of klachten 
met betrekking tot deze proef hangende zijn. 

122.4  De geldprijzen gewonnen door deelnemers, die beroep hebben aangetekend bij de 
Secretaris-Generaal van Paardensport Vlaanderen tegen een schorsing of 
diskwalificatie, worden ingehouden totdat de beroepsinstantie de zaak heeft 
onderzocht en haar beslissing heeft uitgesproken. 

122.5  De geldprijzen worden niet toegekend ingeval van afgelasting van een proef of 
klassement. 

122.6 De geklasseerde deelnemers van een proef dienen deel te nemen aan de prijsuitreiking 
volgens de voorwaarden bepaald door de Terreinjury en in de kledij zoals voorgeschreven 
in artikel 119. 
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Hoofdstuk 5: Licenties en 
sponsoringovereenkomsten 
 
 

Art. 123 - Nationaliteit van de deelnemers: 
 
123.1 De deelname van buitenlandse deelnemers aan nationale en Vlaamse wedstrijden en de 

deelname van deelnemers die verblijven in het buitenland wordt geregeld volgens de 
bepalingen van het A.R. van de F.E.I. 

 

Art. 124 - Publiciteit op deelnemers en paarden: 
 
124.1 Tijdens de wedstrijden en prijsuitreikingen in de door de FEI erkende disciplines mogen 

de deelnemers  het  logo  van  hun  persoonlijke  sponsor(s)  of  van  de  ploeg  dragen  op  
een oppervlakte die de volgende afmetingen niet overschrijdt: 
• 400cm² aan elke zijde van koetsen of dekens; 
• 200 cm² aan elke zijde van het zadeldek; 
• 12 cm² op de wedstrijdvest of op wedstrijdkledij ter hoogte van de borstzak. 

124.2 Geen enkele publiciteit, andere dan het logo van de persoonlijke sponsors, zoals voorzien 
in de vorige paragraaf mag op een deelnemer, paard of wagen worden aangebracht 
tijdens de deelname aan een proef tijdens een wedstrijd. 

124.3 De prijzen voorzien van de naam van de sponsor van de proef of van de wedstrijd, zoals   
staldekens, mogen tijdens de prijsuitreiking op de paarden worden gelegd. 

124.4 Publiciteit mag worden aangebracht op de hindernissen evenals op de boorden van het 
wedstrijdterrein. 
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Hoofdstuk 6: Paarden 
 

Art. 125 - Leeftijd - Classificatie - Immatriculatie: 
 
125.1 De paarden en pony's moeten minstens 4 jaar oud zijn om aan een wedstrijd deel te 

nemen. Voor de aangespannen paarden wordt deze minimumleeftijd teruggebracht op 3 
jaar.  

125.2 Classificatie: 
• Pony's: tot 1,48 m (1,49 m met hoefijzers) 
• Paarden: meer dan 1,48 m (1,49 m met hoefijzers) 

125.3 Ieder paard moet, om aan een wedstrijd deel te nemen, voorafgaandelijk 
geïmmatriculeerd zijn. 

125.4 In principe dient de oorspronkelijke naam van een paard de naam te zijn onder dewelke 
het voor de eerste keer wordt geïmmatriculeerd. Elke wijziging van naam of toevoeging 
van een commercieel voor- of achtervoegsel dient te worden geregistreerd na 
voorafgaandelijk akkoord door het Directiecomité en middels betaling van een 
vergoeding. 

 

Art. 126 - Verantwoordelijke personen: 
 
126.1  De persoon, verantwoordelijk voor een paard, oefent deze verantwoordelijkheid uit op 

basis van de voorschriften zoals voorzien in het AR en DR, deze persoon is onderworpen 
aan de juridische procedure (zie Hoofdstuk 9). 

126.2 Voor de toepassing van het AR en DR, is de verantwoordelijke persoon in principe de 
deelnemer die het paard berijdt of ment tijdens de wedstrijd. Indien de deelnemer minder 
dan 18 jaar oud is, kan de verantwoordelijke persoon naargelang het geval ofwel de 
eigenaar van het paard, een ouder van de deelnemer, de ploegleider, de trainer of iedere 
andere verantwoordelijke volwassene zijn. De naam van de verantwoordelijke persoon 
moet in deze gevallen aan de terreinjury worden medegedeeld. 

126.3  De ploegleider is samen met de verantwoordelijke persoon, of bij afwezigheid van een 
ploegleider de verantwoordelijke persoon alleen, verantwoordelijk voor de conditie en de 
staat van de paarden, voor de te nemen schikkingen en voor de verklaring van deelname 
of terugtrekking van deelname van het ene of het andere paard onder hun gezag en is 
bovendien verplicht het AR en het toepasselijke BR te kennen. 

126.4  Alleen de verantwoordelijke persoon moet instaan voor ieder feit, gebeurd tijdens de 
wedstrijd en gepleegd door hemzelf of door iedere ander persoon die toelating had om 
bij het paard te komen en het paard, dat onder zijn verantwoordelijkheid staat, berijdt, 
ment of oefent. 

 
 



 
 

Algemeen reglement 
Goedgekeurd op raad van besuur van 21/02/2022 

16 

Hoofdstuk 7: Bescherming van deelnemers 
en paarden 
 

Art. 127 - Slechte behandeling van paarden: 
 
127.1 Slechte behandeling kan worden omschreven als het veroorzaken van onnodige pijn of 

ongemak bij een paard. Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende handelingen als 
daden van slechte behandeling worden omschreven: 
• het overdadig slaan van een paard; 
• het gebruik op een paard van eender welk toestel dat elektrische ontlading 

veroorzaakt; 
• het overdadig gebruik van sporen en het langdurig, buitensporig en hardhandig 

trekken met het bit in de mond; 
• het berijden of pogen te berijden van een paard dat tekenen van uitputting vertoont, 

kreupel of gekwetst is; 
• barreren van een paard op het wedstrijdterrein of erbuiten; 
• het overgevoelig maken van eender welk deel van een paard; 
• een paard achterlaten zonder voedsel, water of voldoende beweging. 

127.2 Ieder geval van slechte behandeling moet onmiddellijk worden gemeld aan de Terreinjury 
indien het voorval zich tijdens diens periode van bevoegdheid voordoet of aan de 
Beroepsjury indien het voorval zich voordoet tijdens ieder ander tijdstip van de wedstrijd. 

127.3  De gevallen van slechte behandeling vastgesteld na het einde van de wedstrijd of buiten 
een wedstrijd dienen te worden gemeld aan de Secretaris Generaal die hiervan verslag 
maakt voor de Disciplinaire Commissie. 

127.4  De klachten en verslagen gericht aan de Secretaris Generaal later dan 14 dagen na de 
wedstrijd of na de datum van het bekend worden van de feiten, worden niet in 
aanmerking genomen. 

127.5  De officiëlen en de andere personen die een geval van slechte behandeling vaststellen 
moeten zich, indien mogelijk, verzekeren van de aanwezigheid van één of meer getuigen 
van dat voorval of iedere andere vorm van bewijs en indien mogelijk de identiteit van de 
getuigen vaststellen en een geschreven verklaring trachten af te nemen om deze over te 
maken aan het bevoegde orgaan die het geval zal moeten beoordelen. 
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Art. 128 - Verboden producten - deelnemers: 
 
128.1  Het is de deelnemers verboden aan eender welke proeven deel te nemen indien zij onder 

invloed zijn van kalmerende of stimulerende middelen van gelijk welke aard. Voor deze 
materie wordt verwezen naar de reglementen van het BOIC, naar de Wet van 2 april 1965 
en haar uitvoeringsbesluiten en de geldende wetgeving. 

128.2  De Terreinjury, na de officiële wedstrijddokter geraadpleegd te hebben, kan iedere 
deelnemer verbieden verder deel te nemen aan de wedstrijd of de proef indien zij 
oordeelt dat de deelnemer ongeschikt is wegens gevaarlijke blessure of wegens zijn 
gezondheidstoestand. 

 

Art. 129 - Verboden producten - paarden: 
 
129.1  Het onderzoek naar verboden producten en de controles op medicatie worden 

uitgevoerd volgens de technische bepalingen van het AR en DR van de FEI en het 
nationaal DR die alleen van toepassing zijn in deze materie. De eventuele sancties zijn 
deze zoals voorzien in Hoofdstuk 9 - Juridische Procedure van dit Reglement. 

129.2  De controles op medicatie worden beslist door het OC of door het dagelijks bestuur van 
Paardensport Vlaanderen. 

129.3  In geval van ziekte of kwetsuur opgelopen tijdens de proef, zal de terreinjury beslissen of 
het paard de aan de gang zijnde proef mag voortzetten en/of deelnemen aan de volgende 
proeven. 
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Hoofdstuk 8: Rechters en jury's, technische 
afgevaardigden en parcoursbouwers, 
medische en diergeneeskundige diensten en 
hoefsmid 
 

Art. 130 - Rechters: 
 
130.1 Een rechter is lid van de terreinjury, aangeduid om toe te zien op een proef of op een 

wedstrijd. Het aantal en de categorie van de aan te duiden rechters als leden van een 
terreinjury voor een proef of een wedstrijd, worden bepaald in het AR, het BR en in het 
SR van iedere discipline. 

130.2  Naast de categorie rechters, voorzien sommige disciplines ook kandidaat-rechters. De 
eventuele bevoegdheden worden gedefinieerd binnen de Bijzonder reglementen per 
Discipline. 

130.3  De rechters worden teruggetrokken uit de lijst der officiëlen op het einde van het jaar van 
hun 70e verjaardag. Het Raad van Beheer kan echter deze grens tweemaal opschorten 
voor een periode van twee jaar. De functie wordt hoe dan ook beëindigd op het einde van 
het jaar van hun 74e verjaardag. 

 

Art. 131 - Terreinjury: 
 
131.1  De terreinjury is samengesteld uit een Voorzitter en een bepaald aantal rechters van de 

vereiste categorie zoals bepaald in het BR voor iedere discipline en het SR. 
131.2  De terreinjury heeft tot taak de proeven, waarvoor hij werd aangeduid, technisch te 

beoordelen conform de BR en om alle problemen op te lossen die zich tijdens de periode 
van zijn bevoegdheid voordoen conform Hoofdstuk IX van het AR. 

131.3  De terreinjury is bevoegd vanaf één uur voor het begin van de proef of de wedstrijd tot 
een half uur na de bekendmaking van de eindrangschikking van de laatste proef waarvoor 
hij werd aangeduid. Indien een bezwaar of klacht wordt ingediend tijdens deze periode 
blijft de terreinjury bevoegd totdat het bezwaar of de klacht is beslecht. 

131.4  De terreinjury is als college in zijn geheel verantwoordelijk voor alle beslissingen tenzij 
andersluidend bepaald in de BR en SR. 

131.5  De leden van een terreinjury moeten objectief oordelen, zich onthouden van ieder 
voorgevormd oordeel, afstand nemen van externe invloeden en van alle voorkennis die 
zij bezitten betreffende deelnemers en paarden. 
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Art. 132 - Aanduiding van de Rechters en de Jury: 
 
132.1  De Voorzitter en de leden van de terreinjury worden gekozen op de lijst van de rechters 

van Paardensport Vlaanderen. Zij worden aangeduid door de bevoegde commissie en in 
samenspraak met het organiserend comité. 

132.2  Mogen de functie van rechter niet vervullen: 
• iedere persoon met een mogelijk belangenconflict; 
• de eigenaar van een paard dat deelneemt aan de proef; 
• een deelnemer van de proef; 
• een ploegleider waarvan de ploegleden deelnemen aan de proef - de trainer van 

deelnemers aan de proef; 
• de technisch afgevaardigde, de parkoersbouwer en de leden van de Beroepsjury die 

werden aangeduid voor de wedstrijd. 
132.3  De Voorzitter van de Jury moet persoonlijk nakijken of de officiële documenten binnen 

redelijke termijn werden ter beschikking gesteld van de Terreinjury. Na de wedstrijd 
dient hij, binnen een termijn van 48 uren, het klassement van de proeven, zijn eventueel 
verslag en kostennota's van de leden van de jury aan het Secretariaat van Paardensport 
Vlaanderen over te maken. 

 

Art. 133 - Beroepsjury: 
 
133.1  Een Beroepsjury, samengesteld uit een Voorzitter en minstens één lid, moet worden 

aangeduid voor iedere Vlaamse wedstrijd. De aanduiding gebeurt door de bevoegde 
commissie op voorstel van het OC. 

133.2  De Voorzitter en de leden van de Beroepsjury moeten ervaring hebben opgedaan bij 
wedstrijden en moeten technisch voldoende bekwaam zijn. Zij kunnen worden gekozen 
uit de volgende personen: 
1. de leden van het Raad van Beheer van Paardensport Vlaanderen; 
2. de leden van de commissies voorzien in het Huishoudelijk Reglement; 
3. de personen vermeld op de lijsten van rechters, parkoersbouwers en dierenartsen. 

 
133.3 Onverenigbaarheden: kunnen geen deel uitmaken van een Beroepsjury: 

1. een lid van de terreinjury, de technische afgevaardigde, de dierenarts en 
parkoersbouwer van de wedstrijd; 

2. de ploegleiders en trainers van de ploegen waarvan de leden deelnemen aan de 
wedstrijd; 

3. de deelnemers, verantwoordelijke personen of eigenaars van de paarden die 
deelnemen aan de wedstrijd; 

4. iedere persoon met een mogelijk belangenconflict. 
 
133.4  Duur van de bevoegdheid: de Beroepsjury is bevoegd vanaf één uur voor het begin van de 

wedstrijd of de proef tot een half uur nadat de terreinjury de laatste beslissing heeft 
genomen. 
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133.5  Bevoegdheid: de Beroepsjury behandelt de beroepen tegen de beslissingen van de 
terreinjury. In dat geval is de beslissing van de Beroepsjury definitief. Feiten die door de 
Terreinjury werden beoordeeld, hetzij na beroep, door de Beroepsjury definitief werden 
beslecht, kunnen bijkomend worden voorgelegd aan de beoordeling van de Disciplinaire 
Commissie telkens wanneer de Secretaris-Generaal, geldig gevat, oordeelt dat de feiten 
te ernstig zijn, en derhalve een bestraffing behoeven die niet tot de bevoegdheid van de 
Terreinjury of Beroepsjury behoren. 

 

Art. 134 - De parkoersbouwer: 
 
134.1  De parkoersbouwers worden gekozen uit de lijst van de parkoersbouwers. Zij worden 

aangeduid door de bevoegde commissie in samenspraak met het organiserend comité. 
134.2  De vereiste kwalificaties om als parkoersbouwer en kandidaat-parcoursbouwer te 

worden aangeduid zijn beschreven in het BR van iedere discipline. 
134.3 De parkoersbouwer is verantwoordelijk voor het traject van de omloop, voor het bouwen 

van alle hindernissen en voor het meten van de lengte van de omloop, hetzij ten overstaan 
van de Technisch Afgevaardigde, indien aangeduid, hetzij ten overstaan van de 
Voorzitter van de terreinjury. 

134.4  De parkoersbouwer moet verantwoording afleggen aan de Technisch Afgevaardigde, 
indien aangeduid, of aan de Voorzitter van de terreinjury wanneer hij zich ervan heeft 
vergewist dat de omloop klaar is. 

134.5  De terreinjury mag de proef slechts aanvangen nadat ofwel de Technisch Afgevaardigde 
ofwel de parkoersbouwer zich ervan hebben vergewist dat de omloop klaar is. Vanaf dat 
ogenblik is de terreinjury alleen verantwoordelijk voor het verloop van de proef. 
Bezwaren tegen de omloop dienen te worden gericht aan de Terreinjury. Ze kunnen niet 
worden behandeld door de parkoersbouwer. 

134.6  Een parcoursbouwer mag niet deelnemen aan een proef waarvoor hij de functie van 
parkoersbouwer heeft vervuld. 

 

Art. 135 - De Technische Afgevaardigde: 
 
135.1  De Technische Afgevaardigden moeten hun goedkeuring geven aan alle administratieve 

schikkingen voor een wedstrijd, vanaf hun aanduiding tot na de sluiting van de wedstrijd. 
Zij moeten voldoende vroegtijdig aanvangen met het vervullen van hun functie om zich 
ervan te overtuigen dat de maatregelen, noodzakelijk voor het vlot verloop van de 
wedstrijd (parking, stallingen, paardenvoer, oefenterrein enz...) op alle punten voldoen. 

135.2  De technische afgevaardigde wordt gelast met de volgende taken en 
verantwoordelijkheden: 
• de omlopen en de terreinen nazien en zich ervan overtuigen dat de technische details 

voldoen aan het AR en het BR; 
• zich overtuigen dat de omloop correct is; 
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• indien hij het noodzakelijk acht aan het OC en aan de parkoersbouwer 
onderrichtingen geven opdat alle wijzigingen aan de omloop of het terrein of aan 
ieder ander technisch detail worden uitgevoerd; 

• de terreinjury bijstaan om te waken over de technisch verloop van de proef nadat hij 
aan de Voorzitter van de terreinjury zijn goedkeuring heeft gegeven over de genomen 
maatregelen. 

 

Art. 136 - Aanduiding van de Technische Afgevaardigden: 
 
136.1  De aanduiding van een technisch afgevaardigde is niet verplicht behalve indien bepaald 

in het BR en het SR. 
136.2  De technisch afgevaardigden worden door de bevoegde commissie gekozen uit de lijsten 

van de rechters en de parkoersbouwers van Paardensport Vlaanderen. 
 

Art. 137 - Onkosten van de Officiëlen: 
 
137.1  Het OC neemt de verplaatsingskosten van de door de bevoegde commissie aangeduide 

officiëlen voor zijn rekening behoudens indien de Sportieve Commissie een andere 
regeling voorziet. 

137.2  Indien de omstandigheden de overnachting van de officiëlen noodzakelijk maken, zijn de 
logieskosten ten laste van het OC. 

137.3  De berekeningswijze van de verplaatsings- en logieskosten wordt vastgesteld door de 
Sportieve Commissies die, per geval een kilometervergoeding of een forfait kan bepalen. 
Indien dit kosten meebrengt voor Paardensport Vlaanderen zijn deze ten laste van het 
budget van de Sportieve Commissie. 

 

Art. 138 - Medische dienst - Dierenarts - Hoefsmid: 
 
138.1 Het OC moet permanent een medische dienst, dierenarts en hoefsmid voorzien die zich 

tijdens de wedstrijddagen ten minste een half uur voor de aanvang van de eerste proef 
ter plaatse moeten bevinden tot het einde van de laatste proef. Een dierenarts dient, 
conform artikel 9 van het DR worden genomen uit de goedgekeurde lijst van de 
wedstrijddierenartsen. Deze lijst wordt gepubliceerd en regelmatig vernieuwd. 

 

Art. 138bis - Preventief alcohol-, drugs- en rookbeleid 
 
Officials en sportassistenten mogen geen alcohol of drugs gebruiken tijdens de  
uitoefening van hun functie. Tevens respecteren zij het wettelijk rookverbod in al haar  
facetten. Deze bepaling geldt voor alle officials en sportassistenten in alle disciplines. 
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Hoofdstuk 9: Juridische procedure  
 

Art. 139 - Algemene beginselen: 
 
139.1  De juridische procedure wordt bepaald door het Algemeen Reglement en regelt de 

volgende materies: 
1. de bevoegdheden, en verantwoordelijkheden van de officiëlen, personen en de 

organen, aangeduid overeenkomstig de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het 
Algemeen Reglement, de Bijzondere en Speciale Reglementen; 

2. het barema van de sancties; 
3. de procedure voor het indienen van bezwaar, klacht of verslag tegen akten of het 

gedrag van personen of organen die in gelijk welke hoedanigheid betrokken zijn bij 
wedstrijden die worden ingericht onder de bevoegdheid van Paardensport 
Vlaanderen of buiten de wedstrijden door officiëlen , personen en leden van 
Paardensport Vlaanderen; 

4. de procedure in hoger beroep tegen de beslissingen, genomen in eerste aanleg door 
personen of organen die handelen overeenkomstig de Statuten en de Reglementen 
van Paardensport Vlaanderen. 

 
139.2  Alle inbreuken op de Statuten en de Reglementen en de overtreding van de algemeen 

aanvaarde beginselen van rechtvaardigheid en sportiviteit: 
1. Tijdens  een  nationale  wedstrijd  of  in  rechtstreeks  verband  daarmee  moeten  

worden behandeld door de Terreinjury, de Beroepsjury, de Disciplinaire Commissie 
of de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport (B.A.S.) volgens de bevoegdheid 
bepaald door huidig reglement. 

2. Op ieder ander tijdstip, of als de feiten maar bekend worden buiten de periode waarin 
de Terreinjury of de Beroepsjury bevoegd zijn, moeten worden voorgelegd aan de 
Secretaris Generaal en behandeld worden door de Disciplinaire Commissie. 

 
139.3  Bezwaren, klachten en hogere beroepen met betrekking tot feiten die onbekend waren 

tijdens de wedstrijd of buiten de periode waarin de Terreinjury of de Beroepsjury 
bevoegd zijn bekend werden of niet tijdens de duur van hun bevoegdheid onderzocht 
konden worden, moeten aan de secretaris-generaal worden verzonden per brief of 
telefax ten laatste 14 dagen na het einde van de wedstrijd. Indien de feiten worden 
ontdekt door gegevens komende van bronnen buiten de Federatie of die door een 
buitenlandse NF worden overgemaakt, neemt de termijn van 14 dagen aanvang op datum 
van ontvangst van deze gegevens. 

139.4 Beroep bij de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport (B.A.S.) tegen 
tuchtbeslissingen in eerste aanleg gegeven door de Disciplinaire Commissie dienen te 
worden ingediend binnen een termijn van 14 dagen na de notificatie van de beslissing van 
de Disciplinaire Commissie. 
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139.5  Beroep bij de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport (B.A.S.) tegen beslissingen 
van het Raad van Beheer in administratieve of reglementaire zaken dienen te worden 
ingediend binnen een termijn van 14 dagen na de publicatie in het tijdschrift. 

139.6  Beroep bij de B.A.S. tegen beslissingen van Sportieve Commissies conform de aan hen 
toegekende bevoegdheden dienen ingediend te worden binnen een termijn van 14 dagen 
volgend de publicatie of notificatie. 

 
 

Art. 140 - Sancties: 
 
140.1  Sancties moeten worden opgelegd in geval van overtreding van de Statuten en 

Reglementen (AR, DR, BR, SR) of in geval van inbreuken op de algemeen aanvaarde 
principes van rechtvaardigheid en sportiviteit en in het bijzonder in de volgende gevallen: 
1. indien er een onredelijk voordeel uit voortvloeit voor de overtreder; 
2. indien er materiële schade uit voortvloeit voor ieder ander persoon of betrokken 

organisme; 
3. indien het gaat over gelijk welke slechte behandeling van paarden; 
4. indien de waardigheid of de integriteit van eender welk persoon, betrokken bij de 

sport wordt aangetast; 
5. indien het gaat om bedrog, geweld, misbruik of andere gelijkaardige delicten. 

140.2 Onwetendheid betreffende de voorschriften van de Statuten en reglementen (AR, DR, 
BR, SR) doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid voor de gepleegde inbreuken op 
de Statuten en de reglementen. Onwetendheid is nooit een verzachtende 
omstandigheid. 

140.3  Het dagelijks bestuur kan conform de bepalingen van artikel 145 van dit reglement een 
minnelijke schikking voorstellen. 

 
 

Art. 141 - Het indienen van bezwaren, klachten, beroepen en 
verslagen: 
 
141.1  Bezwaren 

Bezwaren kunnen worden ingediend bij de Terreinjury of bij de Beroepsjury tijdens de 
periodes waarin zij bevoegd zijn voor vermeende inbreuken op de Statuten en 
Reglementen tijdens de organisatie of het verloop van een wedstrijd. 

 
141.2 Klachten 

Klachten kunnen worden ingediend bij de Terreinjury of de Beroepsjury tijdens hun 
respectieve periodes van bevoegdheid of worden verzonden aan de secretaris-generaal 
ten laatste 14 dagen na het einde van de wedstrijd tegen elke persoon of organisme, 
betrokken in eender welke hoedanigheid bij een Vlaamse wedstrijd, voor overtredingen, 
andere dan inbreuken op de Statuten en Reglementen. Het betreft hier onder meer alle 
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inbreuken op de algemene beginselen van rechtvaardigheid, oprechtheid,  goed  en  
sportief  gedrag  met  inbegrip  van  feiten  van  wreedheid  of  geweld tegenover paarden, 
het onthaal, het vervoer, logement enz... 

141.3. De bezwaren en klachten moeten schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de 
Voorzitter van de Terrein- of Beroepsjury of bij de secretaris-generaal met aangehechte 
bewijsstukken en getuigenissen en vergezeld van een borgsom van € 50,00. 
141.3.1 De bezwaren gericht aan de Terreinjury moeten worden ingediend binnen de 

termijnen zoals hierna bepaald: 
1. bezwaren met betrekking tot de deelname van een ruiter of paard, tegen de 

toestand van het terrein: uiterlijk een half uur voor aanvang van de betrokken 
proef; 

2. bezwaren met betrekking tot een hindernis, het plan, de afstand van de 
omloop in een springproef of een hindernisproef bij een menwedstrijd: 
uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de betrokken proef; 

3. bezwaren met betrekking tot de steeple- of cross- of een marathonomloop, 
met betrekking tot de hindernissen van een CA of CC: uiterlijk om 18 u van de 
dag die de betrokken proef voorafgaat; 

4. bezwaren met betrekking tot onregelmatigheden of incidenten die zich 
voordoen tijdens de proef of met betrekking tot de rangschikking van een 
proef, uiterlijk 30 minuten na de bekendmaking van de uitslag. 

141.4 Bezwaren en klachten mogen worden ingediend door officiëlen, ploegleiders, 
verantwoordelijke personen, eigenaars van paarden en alle personen of organisatie 
betrokken bij de wedstrijd. 

141.5  Bezwaren en klachten zijn ontvankelijk zelfs als er twijfel is over de gebruikte 
terminologie of als de opsteller van het bezwaar of klacht per vergissing een verkeerde 
benaming heeft gebruikt. De Terreinjury, Beroepsjury of de secretaris-generaal die het 
bezwaar of de klacht ontvangen moeten deze behandelen na eventuele correctie van de 
door de opsteller verkeerdelijk gebruikte benaming. 

 

Art. 142 - Terreinjury: 
 
142.1  De samenstelling, de functie, de periode van bevoegdheid en de verantwoordelijkheid 

van de Terreinjury worden bepaald door de artikelen 131 en 132 hierboven. 
142.2  Vooraleer een beslissing met sancties te nemen, dient de Terreinjury de bewijzen en 

getuigenissen waarover ze beschikt te onderzoeken alsook de getuigenis van de 
beschuldigde. 

142.3 De terreinjury mag de hierna vermelde sancties opleggen aan officiëlen, eigenaars van 
paarden, verantwoordelijke personen en aangesloten ruiters en menners: 
1. een verwittiging; 
2. een diskwalificatie voor de proef; 
3. een boete van ten hoogste € 250,00; 
4. een diskwalificatie voor de proef met een verslag aan de Beroepsjury indien de ernst 

van de inbreuk een sanctie vergt die de bevoegdheid van de Terreinjury overtreft. 
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142.4  De Terreinjury moet aan de Beroepsjury voorleggen: 
1. de feiten die niet onder zijn bevoegdheid vallen; 
2. zwaarwichtige feiten; 
3. de zaken waarvoor het onderzoek naar de bewijzen en getuigenissen niet kan 

gebeuren tijdens haar periode van bevoegdheid. 
142.5 De beslissingen moeten mondeling of bij voorkeur schriftelijk aan de betrokken partijen 

worden bekend gemaakt. De zaken waarbij een sanctie wordt opgelegd moeten voor 
registratie aan Paardensport Vlaanderen worden medegedeeld. 

142.6  Hoger beroep is niet mogelijk tegen de hierna vermelde beslissingen van de Terreinjury: 
1. In de gevallen waar volgens de Bijzondere Reglementen de Terreinjury een beslissing 

moet nemen tijdens de proef. In deze gevallen is de bezwarenprocedure van 
toepassing. 

2. In de gevallen van uitsluiting van deelname van een paard wegens diergeneeskundige 
redenen. 

3. Ingeval een verwittiging wordt opgelegd. 
4. In de gevallen van onmiddellijke diskwalificatie voor de proef. 

 

Art. 143 - Beroepsjury: 
 
143.1  De samenstelling, de functie, de periode van bevoegdheid en de verantwoordelijkheid 

van de Beroepsjury worden bepaald door artikel 133 van huidig reglement. 
143.2 Sancties: de Beroepsjury mag de hierna vermelde sancties opleggen aan officiëlen, 

eigenaars van paarden, verantwoordelijke personen en aangesloten ruiters en menners:  
1. een verwittiging; 
2. een diskwalificatie voor de proef of voor de ganse wedstrijd; 
3. een boete van ten hoogste € 500,00; 
4. een diskwalificatie voor de ganse wedstrijd met een verslag aan de secretaris-

generaal voor ernstige inbreuken waarvoor hij bevoegd is maar oordeelt dat een 
zwaardere sanctie zich opdringt dan diegene waarover hij beschikt. 

143.3  De beslissingen moeten mondeling of schriftelijk aan de betrokken partijen worden 
bekendgemaakt. De feiten waarvoor een sanctie wordt opgelegd moeten voor registratie 
aan de Federatie worden medegedeeld. 

143.4 De Beroepsjury moet de zaken waarvoor een onderzoek van bewijzen en getuigenissen 
niet mogelijk was tijdens haar termijn van bevoegdheid overmaken aan de Secretaris 
Generaal alsook de zaken die buiten haar bevoegdheid vallen. 

 

Art. 144 - De rechtsprekende bevoegdheden van de Disciplinaire 
Commissie: 
 
Hiervoor wordt verwezen naar art. 13 van het huishoudelijk reglement. 
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Art. 145 – Regeling minnelijke schikking 
 
145.1. Het dagelijks bestuur is bevoegd om inbreuken op de statuten en de reglementen van de 

vereniging, alsook inbreuken op de algemene aanvaarde beginselen van sportiviteit en 
fairplay en het niet naleven van beslissingen van het dagelijks bestuur, de raad van 
bestuur en de algemene vergadering van de vereniging te sanctioneren door een 
minnelijke schikking voor te stellen. 
Het dagelijks bestuur kan terzake ambtshalve optreden na kennisname van een inbreuk 
en/of het niet naleven van een beslissing, dan wel na klacht welke per aangetekende brief 
dient te worden overgemaakt aan de secretaris-generaal van de vereniging. 
Het dagelijks bestuur oordeelt soeverein over de ontvankelijkheid van de klacht(en) en 
het belang van de klager(s). 

 
145.2. Na beraadslaging en na eventueel betrokkene en klager(s) te hebben gehoord, kan het 

dagelijks bestuur volgende sancties als minnelijke schikking voorstellen: 
1. een waarschuwing; 
2. een blaam; 
3. een boete van minimum 50 euro tot maximum 750 euro. 

 
In geval van herhaling binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van het feit 
dat met een boete werd gesanctioneerd, kan een dubbele boete worden opgelegd. 
In geval van een tweede herhaling binnen het jaar na het eerste door een boete 
gesanctioneerde feit kan het dagelijks bestuur beslissen het dossier over te maken aan 
de disciplinaire commissie. 

 
145.3. Het voorstel tot minnelijke schikking wordt binnen de 2 werkdagen na de vergadering van 

het dagelijks bestuur per aangetekende brief en per gewone post/mail ter kennis 
gebracht van de betrokkene. 
Het voorstel tot minnelijke schikking wordt tevens gepubliceerd op de website van de 
vereniging. 

 
145.4. Indien betrokkene niet binnen de 10 dagen na postdatum van de aangetekende brief 

bezwaar aantekent tegen het voorstel van sanctie en dit per aangetekende brief aan de 
secretaris-generaal van de vereniging wordt hij verondersteld hiermee in te stemmen. 
Indien een boete is opgelegd kan de vereniging overgaan tot invordering, desnoods 
gerechtelijk. 
In geval van betwisting of in geval van niet betaling van de voorgestelde boete binnen de 
in de kennisgeving voorziene termijn, wordt het dossier door het dagelijks bestuur 
overgemaakt aan de disciplinaire commissie.Indien de voorgestelde sanctie niet wordt 
betwist of wanneer het dossier ingevolge betwisting of niet betaling van de voorgestelde 
boete wordt overgemaakt aan de disciplinaire commissie, wordt hiervan melding 
gemaakt op de website van de vereniging. 
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Hoofdstuk 10: Deontologische code 
 

Inleiding 
 
De deontologische code betreft alle maatregelen ter bestrijding van de mensenhandel. De 
deontologische code is conform de wetgeving opgesteld. 
 

Art. 148 - Gewettigd verblijf: 
 
148.1 Vooraleer Paardensport Vlaanderen een lidkaart/licentie toekent aan de 

sportbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst en aan niet-EU burgers dient de 
sportbeoefenaar/de club aan te tonen dat de sportbeoefenaar wettig verblijft op het 
Belgische grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een geldig document 
uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt. 

148.2 De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (aangesloten leden) 
kan NIET worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Een weigering is 
strijdig met het non-discriminatiebeginsel en, voor minderjarigen, met het Internationaal 
Kinderrechtenverdrag. 

 

Art. 149 - Mensenhandel: 
 
149.1 De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs en leden verbinden er zich toe de 

wetgeving op de bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel na te leven 
en te doen naleven. 
Het betreft: 
• de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel 

en van de mensensmokkel, B.S., 25 april 1995; 
• en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. 

 
149.2  Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt 

dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, en wanneer hij daarbij: 
• ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige 

kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang 
• of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling 

verkeert handelt in strijd met de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt 
conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel gestraft met een 
gevangenisstraf of een boete. 
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Art. 150 - Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: sporters 
met een arbeidsovereenkomst 
 
150.1 De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs en leden verbinden er zich toe de 

wetgeving op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen 
naleven (o.a. arbeidsvergunning, arbeidskaart). 
Het betreft: 
• de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers, B.S., 21 mei 1999; 
• het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 

1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999; 
• en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. 

 
150.2  De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op 

de arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven. 
Het betreft: 
• het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 

29 december 2010; 
• het Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het 

decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010; 
• en alle later volgende wetgeving die deze manier regelt. 

 

Art. 151 – Tuchtstraffen 
 
151.1 Bij overtreding van bovenvermelde reglementeringen wordt verwezen naar art. 13 van 

het huishoudelijk reglement. 
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