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HOOFDSTUK VII COMMISSIES 
 

Artikel 19. Algemeen 
 

19.1 Oprichting 
De raad van bestuur van Paardensport Vlaanderen beslist tot oprichting van commissies voor 
zover zij dit nodig acht. Daarbij duidt de raad van bestuur aan voor welke commissies een 
officiële verkiezingsprocedure wordt ingesteld. Alleszins hebben de sportieve commissies die 
een erkende FEI-discipline vertegenwoordigen een officiële verkiezingsprocedure. Commissies 
die niet onder de verkiezingsprocedure vallen, worden ingesteld door de raad van bestuur. 
 
Naast de commissies kunnen er ook steeds werkgroepen worden opgericht (conform artikel 24). 
Zowel de raad van bestuur, het dagelijks bestuur als de commissies kunnen werkgroepen 
oprichten. Deze werkgroepen worden ingesteld naar eigen goeddunken van het oprichtende 
orgaan. Deze werkgroepen dienen verantwoording af te leggen naar het oprichtende orgaan toe 
en hebben een beperkte beslissingsbevoegdheid binnen een kader dat bepaald wordt door het 
oprichtend orgaan. Indien de commissies tot oprichting van een werkgroep overgaan, dient deze 
werkgroep eerst bekrachtigd te worden door het dagelijks bestuur. 
 

19.2 Soorten commissies 
Binnen Paardensport Vlaanderen zijn er 13 vaste commissies, die eigen bevoegdheden hebben 
en verantwoording dienen af te leggen naar de raad van bestuur toe. Het gaat om volgende 
commissies: 
- Sportieve commissie dressuur; 
- Sportieve commissie jumping; 
- Sportieve commissie eventing; 
- Sportieve commissie endurance; 
- Sportieve commissie horseball; 
- Sportieve commissie mennen; 
- Sportieve commissie para-equestrian; 
- Sportieve commissie reining; 
- Sportieve commissie voltige; 
- Commissie recreatieve clubwerking; 
- Disciplinaire commissie; 
- Ethische en medische commissie; 
- Financiële commissie. 
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Artikel 20. Werking sportieve en recreatieve commissies 
 

20.1 Samenstelling 
De sportieve en recreatieve commissies (de eerste 10 uit bovenstaande lijst) bestaan elk uit 
minimaal vier en maximaal acht leden die representatief voor deze discipline of werking dienen 
te zijn en de nodige morele waarborgen moeten kunnen bieden. Hiervan worden maximaal zeven 
leden verkozen. Het dagelijks bestuur duidt één personeelslid van Paardensport Vlaanderen aan 
als volwaardig commissielid met stemrecht. Het aangeduide personeelslid kan geen voorzitter 
of ondervoorzitter zijn van de commissie. Het personeelslid wordt ook automatisch 
afgevaardigd als lid van de nationale commissie, waarin betrokkene geen voorzitter of 
ondervoorzitter kan zijn. Wanneer het aangeduide personeelslid geen personeelslid van 
Paardensport Vlaanderen meer is, is deze van rechtswege ontslagnemend. 
 
Paardensport Vlaanderen wenst dat binnen deze commissies bij voorkeur vertegenwoordigers 
van de organisatoren, de sportbeoefenaars en de officials van de desbetreffende sportieve 
discipline of mensen met de nodige expertise zouden zetelen. Wat betreft de commissie 
recreatieve clubwerking wenst Paardensport Vlaanderen dat hierin bij voorkeur 
vertegenwoordigers zouden zetelen van representatieve clubs uit verscheidene regio’s of 
personen die de nodige expertise hebben. 
 

20.2 Bevoegdheden 
De sportieve commissies en de commissie recreatieve clubwerking oefenen de technische 
bevoegdheden uit die hen door de raad van bestuur worden toegekend binnen de toegekende 
budgetten en dit in overeenstemming met de visie, missie, waarden en reglementen van 
Paardensport Vlaanderen. 
 
In al deze commissies wordt het secretariaat uitgeoefend door een aangeduid personeelslid van 
Paardensport Vlaanderen, dat een vast commissielid is met stemrecht en aldus altijd de 
vergaderingen bijwoont. 
 

20.3 Verkiezingsprocedure 
1. Tijdens het laatste trimester dat voorafgaat aan het jaar waarin de verkiezingen voor de 

raad van bestuur worden gehouden, zal door de directie, na beslissing van de raad van 
bestuur aangaande de kiesprocedure, een oproep tot het indienen van kandidaturen 
gepubliceerd worden. Deze oproep gebeurt via de informatiekanalen van Paardensport 
Vlaanderen, via mailing aan de effectieve leden en/of publicatie op de website. 
Gelijktijdig zal de termijn bepaald worden waarbinnen de kandidaturen moeten worden 
ingediend en zullen de praktische modaliteiten van de verkiezingen bekend gemaakt 
worden.  

 
2. De kandidaturen moeten ter kennis worden gebracht op een speciaal daartoe opgemaakt 

invulformulier, gericht aan de directie en binnen de vooropgestelde termijn zoals die 
werd bekendgemaakt in de oproep. De kandidaat is vrij op welke schriftelijke wijze hij dit 
invulformulier bezorgt aan de directie van Paardensport Vlaanderen, maar alleszins dient 
de kandidatuur op duidelijke en ondubbelzinnige wijze uit deze kennisgeving te blijken. 
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Personen kunnen kandideren voor meerdere commissies. De directie van Paardensport 
Vlaanderen brengt de kandidaat schriftelijk op de hoogte van de kennisname van de 
kandidatuur. 

 
Alleszins dient de kandidaat minstens zijn wettelijke woonplaats en geboortedatum te 
vermelden, alsook dient de kandidatuur eigenhandig door de kandidaat te worden 
ondertekend. De kandidatuur dient eveneens een schriftelijke motivatie te bevatten, 
alsook een getekend exemplaar van de engagementsverklaring (conform artikel 20.4). 
 

3. Laattijdigheid of onvolledigheid van de kandidatuur hebben van rechtswege de 
nietigheid tot gevolg. De geldigheid van de ingediende kandidaturen zal worden 
vastgesteld door de directie, in samenspraak met de secretaris-generaal. 
 

4. De verkiezing van commissieleden gebeurt voorafgaand aan de verkiezing voor de raad 
van bestuur. In normale omstandigheden zal deze verkiezing onderdeel zijn van een 
buitengewone algemene vergadering. In uitzonderlijke omstandigheden (bv. lockdown- 
of andere collectieve samenscholings- en bewegingsbeperkende maatregelen) kan deze 
verkiezing op digitale wijze worden georganiseerd met stemming vanop afstand.  

 
5. Met betrekking tot de stemming in commissies waar onvoldoende kandidaten 

voorgesteld worden, zal de raad van bestuur bijzondere aangepaste regels kunnen 
opstellen. Alleszins zullen de verkiezingen gewoon doorgaan, indien de secretaris-
generaal en de directie op de sluitingsdatum voor de kandidaturen vaststellen dat er niet 
voldoende (minimaal drie) kandidaten zijn. In dat geval wordt er aldus stemming 
gehouden over de kandidaten en neemt de raad van bestuur de nodige maatregelen voor 
de verdere werking van die commissie. 
 
De stemming over personen is altijd geheim. Het toezicht op de verkiezingen wordt 
waargenomen door de secretaris-generaal en de directie, die zich door twee 
stemopnemers laten bijstaan. 
 

6. Er kunnen maximaal zeven kandidaten per commissie verkozen worden.  
De effectieve leden van Paardensport Vlaanderen duiden minstens één en maximaal 
zeven personen aan op de lijst van kandidaten. Alle kandidaten die werden aangeduid op 
20% of meer van de ingediende stemmen, zijn automatisch verkozen als lid van de 
commissie.  
Indien echter meer dan zeven kandidaten verschijnen op meer dan 20% van de 
uitgebrachte stemmen, worden enkel de zeven kandidaten met het hoogste aantal 
stemmen verkozen. Is er voor de zevende plaats in de commissie een ex aequo, wordt 
een aparte stemronde gehouden voor deze kandidaten, waarbij de kandidaat met de 
meeste stemmen als zevende verkozene in de commissie toetreedt.  
In het uitzonderlijke geval dat het vereiste van drie verkozenen niet wordt gehaald, neemt 
de raad van bestuur de nodige maatregelen, teneinde de werking van die commissie te 
waarborgen.  

 
7. Uiterlijk vier weken na de verkiezing van de commissies wordt een installatievergadering 

georganiseerd door Paardensport Vlaanderen, waar de verkozen commissieleden een 
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eerste maal samen komen op schriftelijke uitnodiging van de directie. Tijdens deze 
installatievergadering verkiezen de leden van de commissie onder hen een voorzitter en 
een ondervoorzitter, alsook duiden zij drie leden aan die als vertegenwoordiger van 
Paardensport Vlaanderen zullen zetelen in de nationale sportieve commissie (de 
commissie recreatieve clubwerking kent geen nationale commissie). Tijdens deze 
vergadering worden de kandidaturen bepaald die worden voorgedragen op de algemene 
vergadering. Minstens dragen zij één effectieve kandidaat voor (of vijf voor de commissie 
recreatieve clubwerking) en duiden zij één reserve kandidaat aan in het geval er precies 
één (of vijf) effectieve kandidaat is. Deze installatie per commissie gebeurt onder 
toezicht van de directie van Paardensport Vlaanderen. In de periode tussen de verkiezing 
van de commissies en de installatievergadering van de nieuwe commissies, blijft de oude 
commissie de activiteiten als goede huisvader verder zetten.  

 
8. De termijn om te kandideren voor de raad van bestuur begint na de verkiezing van de 

commissies en loopt gedurende één maand, overeenkomstig artikel 12.5.  
 

9. Het is perfect mogelijk dat personen zetelen in meerdere commissies, maar zij kunnen 
slechts in één commissie de functie van voorzitter of ondervoorzitter opnemen, alsook 
slechts één commissie vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur. 

 

20.4 Algemene voorwaarden 
Kandidaten zijn lid van Paardensport Vlaanderen en dit lidmaatschap moet jaarlijks vernieuwd 
worden tot het einde van hun mandaat binnen de commissie. Ook dient elke kandidaat de 
Nederlandse taal machtig te zijn. 
 
Elke kandidaat dient tevens, gelijktijdig bij de kandidatuurstelling, een engagementsverklaring 
te ondertekenen, die bij het invulformulier wordt bijgevoegd. Bij niet-ondertekening hiervan, 
wordt de kandidatuurstelling niet aanvaard. Indien een verkozen kandidaat de principes uit de 
engagementsverklaring schendt, kunnen hieraan gepaste gevolgen worden verbonden. 
 
De directie legt jaarlijks de aanwezigheden van de commissieleden voor op de raad van bestuur. 
In het geval een commissielid minder dan 50% van de vergaderingen heeft bijgewoond, kan de 
raad van bestuur maatregelen nemen met als zwaarste maatregel het voorleggen van het ontslag 
aan de algemene vergadering. 
 

20.5 Coöptatie 
1. Een commissie kan steeds, maar slechts na de installatievergadering van de raad van 

bestuur, beslissen een lid te coöpteren. Dit kan enkel in het geval het maximum aantal 
commissieleden nog niet bereikt is. De commissie kan hiertoe beslissen door een 
stemming met gewone meerderheid. Deze beslissing dient op haar beurt ook door een 
meerderheid in de daaropvolgende raad van bestuur te worden goedgekeurd. 

 
2. In het geval een commissie niet het maximum aantal leden heeft, of in andere 

omstandigheden waarin de raad van bestuur het nodig acht om de continuïteit in de 
werking te garanderen, kan een commissie uitgebreid worden door personen die 
hiervoor aangezocht worden. Dit kan ook gebeuren in het geval van ontslag van één of 
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meerdere leden van een commissie.  In elk geval loopt de termijn van deze mandatarissen 
gelijk met de normale termijnen van de verkozen mandatarissen.  In uitzonderlijke 
gevallen kan het maximum aantal leden voor een commissie tevens overschreden 
worden. Indien deze uitbreiding plaatsvindt na de installatievergadering (20.3.7), dient er 
een herverkiezing van de voorzitter, ondervoorzitter en de leden van de nationale 
commissie (voor de sportieve commissies) te gebeuren. 
Een dergelijke toevoeging wordt door de raad van bestuur op de eerstvolgende algemene 
vergadering voorgedragen en dient bevestigd te worden door de algemene vergadering 
met een gewone meerderheid, bij gebreke waaraan de uitbreiding vanaf dat moment 
wordt beëindigd. 

 
 


