WERKINGSMODALITEITEN VAN DE SPORTCOMMISSIE VAN DE
KONINKLIJKE BELGISCHE AERO-CLUB
1. OPDRACHTEN
1.1

Homologaties

De sportcommissie heeft als opdracht het homologeren van prestaties, records en brevetteninsignes
gerealiseerd volgens de normen van de algemene sectie (General Section) en de voor elke
sportdiscipline specifieke secties van de FAI-sportcode. In overeenstemming met de beslissing,
genomen door de commissie op 17 juli 1998, zal geen enkele homologatie worden toegekend indien de
prestatie of het examen (theoretisch of praktisch) meer dan 12 maanden oud is.
Zie ook 1.6 : toepassing van de reglementen.
1.2

Sportcode

De commissie moet alle luchtsportbeoefenaars helpen door hen de nodige uitleg en toelichting te
verschaffen bij de interpretatie van de sportcodevoorschriften. Bij twijfel zal de commissie niet
aarzelen het advies te vragen van de secretaris-generaal van de FAI, of van een andere bevoegde
autoriteit.
Zie bijlage : procedure van beroep § 1.
1.3

Sportcommissarissen

De sportcommissie is verantwoordelijk voor de benoeming van de sportcommissarissen (“official
observer” in de FAI-code). Ze bepaalt de toelatingsvoorwaarden, organiseert de nodige examens,
houdt een register bij van de commissarissen en kent hen een registratienummer en accreditatiekaart
toe.
De commissie waakt erover dat alle betrokken sportcommissarissen en/of federaties tijdig
geïnformeerd worden over eventuele wijzigingen door de FAI aan haar verschillende codes, en bezorgt
hen de nodige documentatie om hun functie uit te oefenen.
1.4

Wedstrijden

Zie in bijlage “Procedure van beroep”.
De commissie bemiddelt in geval van conflict bij een nationale wedstrijd. Daartoe geven de
organisatoren van wedstrijden ten minste één maand voor de wedstrijd een exemplaar van hun
reglement aan de commissie. Dit exemplaar dient als bewijs bij een conflict.
Het aan de commissie voorgestelde reglement moet medeondertekend worden door een
sportcommissaris die zich aldus garant stelt dat het reglement volledig in overeenstemming is met de
FAI-sportcode.
Zonder afbreuk te doen aan de beroepsmogelijkheid bij de FAI, zoals voorzien in de sportcode, mag de
commissie de klachten horen van de deelnemers die zich benadeeld voelen door de beslissingen van de
wedstrijdjury.
Zie § 2 van de “Procedure van beroep”.

1.5

Sancties

De sportcommissie adviseert de beheerraad van de KBAC wanneer deze laatste een beslissing moet
nemen over de toekenning van een sportvergunning.
1.6

Toepassing van de reglementen

De commissie moet ook zorgen voor de strikte toepassing van de reglementen en maatregelen, door de
KBAC genomen, om zekere administratieve tekorten op te vangen. Ze wordt o.a. belast met de
homologatie van de verschillende vergunnings- en kwalificatieaanvragen voor de zweefvliegpiloten.
Het secretariaat van de KBAC en de regionale federaties zorgen voor het materieel afgeven van de
vergunningen, terwijl de commissie er op toe ziet dat de gevraagde kwalificaties vooraf reeds
gecontroleerd zijn volgens de goedgekeurde procedures van de KBAC.
2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE
De commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris (-esse) (gewoonlijk de secretaresse van de
KBAC) en een afgevaardigde van de federale, gemeenschaps- of regionale verenigingen van de erkende
sportdisciplines. De commissie kan ook leden ten persoonlijke titel opnemen.
Zo nodig mag ze bij specifieke problemen beroep doen op één of meerdere specialisten van één
discipline. Deze specialisten hebben geen stemrecht. Alle leden van de commissie, behalve de
secretaris(esse), moeten geslaagd zijn voor het examen van sportcommissaris voor de door hen
vertegenwoordigde discipline.
De samenstelling van de commissie is onderworpen aan de goedkeuring van de KBAC-beheerraad. De
voorzitter wordt door de commissie gekozen en voorgesteld aan de beheerraad van de KBAC voor een
mandaat van 4 jaar, één keer opeenvolgend hernieuwbaar. Na zijn mandaat wordt de aftredende
voorzitter van rechtswege lid ten persoonlijke titel van de commissie, behalve indien de beheerraad
van de KBAC anders beslist.
3. VERGADERINGEN VAN DE COMMISSIE
In principe komt de commissie één keer per kwartaal bijeen. Als het nodig is, mogen extra
vergaderingen voorzien worden.
Indien noodzakelijk en voor bijzondere gevallen, zoals bij voorbeeld voor het overdragen van een
nationaal record voor homologatie als wereldrecord aan de FAI, kan een beperkt comité bijeenkomen.
Dit beperkt comité is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris(esse) en ten minste één
afgevaardigde van de betrokken discipline. Dit beperkt comité brengt verslag uit op de eerstvolgende
gewone vergadering. Een verslag van elke vergadering wordt door de secretaresse opgesteld en
verzonden aan alle leden van de commissie, evenals aan het secretariaat van de betrokken federaties.
Bij het verslag wordt de lijst met de homologaties van de prestaties en kwalificaties gevoegd. Deze
bijlage kan verzonden worden aan iedere persoon betrokken bij een homologatie mits het sturen van 3
postzegels (voor gewone brief) naar het secretariaat van de KBAC voor de onkosten.
4. TOEPASSING
Dit regement is goedgekeurd door de sportcommissie tijdens haar vergadering van 22 juni 1999 en ter
informatie aan de beheerraad van de KBAC meegedeeld. Het reglement treedt op 1 september 1999 in
werking.

SPORTCOMMISSARISSEN VAN DE KONINKLIJKE
BELGISCHE AERO-CLUB
De sportcommissarissen van de Koninklijke Belgische Aero-Club vervullen de taken voorzien in de FAIsportcode onder de benaming van “official observers”. Zie sportcode “algemene sectie”, artikel 4.2 en
de afzonderlijke secties van elke sportdiscipline. Ter informatie geeft artikel 7.1.3 van sectie 3
(gliding) van de FAI-code een goede beschrijving van de sportcommissaris :

De officiële waarnemer moet de FAI-code goed kennen en beschikken over de nodige
integriteit, handigheid en bekwaamheid om zonder favoritisme de vluchten met zweef- en
motorzweefvliegtuigen te controleren en te certifiëren. Vooraleer hij door zijn nationale aero-club
erkend wordt als officiële waarnemer moet hij de nodige briefings en training krijgen om die taken te
kunnen uitoefenen.
De sportcommissarissen van de KBAC moeten slagen voor een examen over de sportcode “algemene
sectie” en over de sectie van de discipline waarvoor zij gaan functioneren.
Ze zullen alleen bevoegd zijn voor de discipline(s) waarvoor zij met gunstig gevolg het examen hebben
afgelegd.
Toelatingsvoorwaarden tot het examen.
1.
2.
3.
4.

Ten persoonlijke titel of via een federatie lid zijn van de Aero-Club.
Tenminste 21 jaar oud zijn.
Tenminste 5 jaar aangesloten zijn bij de federatie waarvoor ze zullen functioneren.
Tijdens hun sportieve loopbaan nooit gestraft, geschorst of gediskwalificeerd geweest zijn door de
sportcommissie.
5. Voorgesteld worden door de federatie, gemeenschaps- of regionale federatie die de betrokken
discipline vertegenwoordigt.
Examen.
Het examen bestaat uit een reeks meerkeuzevragen over de algemene en specifieke secties van de
codes.
Aantal vragen : 20 per sectie.
Minimum vereist voor het slagen : 75 % van de punten voor de algemene sectie en 75 % van de punten
voor de specifieke sectie.
Aangezien de codes alleen in het Engels zijn opgesteld, worden de examenvragen in het Engels gesteld.
De opstelling van deze vragen gebeurt in een elementair Engels, begrijpelijk voor de meesten en
benadert de tekst van de codes.
Het examen kan afgelegd worden na afspraak op het secretariaat van de Koninklijke Belgische AeroClub of ter gelegenheid van georganiseerde examensessies.
De sportcommissie kan akkoord gaan met het organiseren van examens overal in België en kiest de
verantwoordelijke voor de organisatie en het toezicht. De verbetering van het examen gebeurt ofwel
ter plaatse, ofwel op het secretariaat van de KBAC.

Elke kandidaat voor het examen van sportcommissaris moet een borg storten. Deze borg wordt na het
examen terugbetaald.
Benoeming.
De kandidaten die voor het examen geslaagd zijn, worden als sportcommissaris van de Koninklijke
Belgische Aero-Club benoemd. Ze krijgen een registratienummer bestaande uit 5 cijfers, waarvan de
twee eerste het jaartal uitdrukken (b.v. 98001).
De resultaten worden tijdens de eerstkomende vergadering van de sportcommissie bekrachtigd.
Echter, na het slagen voor het examen, mogen nieuwe commissarissen onmiddellijk in functie treden.
Algemeenheden.
De sportcommissarissen worden in principe voor het leven benoemd. Toch behoudt de sportcommissie
het recht om :
° de kennis van de huidige voorschriften van de sportcodes na te gaan;
° een nieuw examen op te leggen aan de commissarissen die bij het uitoefenen van hun functie blijk
geven van onvoldoende kennis van de codes.
De sportcode “algemene sectie” (4.2.2) vereist dat de commissarissen onafhankelijk moeten optreden
en niet verdacht kunnen worden van belangenconflicten. De commissarissen moeten dan ook, behalve in
geval van overmacht, vermijden de prestaties van een familielid of beroepsrelatie te controleren.
De lijst van de sportcommissarissen met hun registratienummer wordt bijgehouden op het secretariaat
van de Koninklijke Belgische Aero-Club.

PROCEDURE VAN BEROEP VOOR DE SPORTCOMMISSIE
De sportcommissie erkent TWEE soorten verhaal op haar bevoegdheden :
1. eenvoudige interpretatie van de sportcode
2. conflictsituatie
1. Eenvoudige interpretatie van een artikel uit de sportcode, algemene of specifieke
sectie, zonder conflict.
1.1

De sportcommissie bespreekt het punt, indien mogelijk tijdens een gewone vergadering,
eventueel na raadpleging bij de FAI.

1.2

Indien het antwoord dringend wordt gevraagd, wordt een speciale vergadering van de
sportcommissie ingelegd. Om geldig te kunnen beslissen, zal de aanwezigheid van de
voorzitter, de sekretaris en minimaal een vertegenwoordiger van de betrokken
sportdiscipline vereist zijn.
In dit geval zal de daaropvolgende gewone vergadering op de hoogte worden gebracht
van het gegeven antwoord, en zal dit vermeld worden in het p.v. van de vergadering.

De interpretatie zal rechtsgeldig zijn, en in de vragenlijst van de examens van de
sportcommissarissen kunnen worden opgenomen.
2. Conflictsituatie
Definitie : meningsverschil tussen een persoon en een organisatie.
Voorbeeld : - conflict tussen een mededinger en de organisatie van de wedstrijd, in zoverre
de wedstrijd in het binnenland plaats vond,en onder voorbehoud van aanvraag
bij de FAI (sportcode, algemene sectie, hoofdstuk 9)
- conflict tussen een lid van een federatie en zijn federatie.
Bij problemen die van toepassing zijn op hoofdstuk 9 van de sportcode, zal de sportcommissie
de bemiddelaar zijn tussen de mededinger en de Aero-Club voor de toepassing van de
bepalingen van hoofdstuk 9.
De commissie zal er zich voorafgaandelijk van vergewissen dat de mededinger bereid en in
staat is, de kosten van dit beroep te dragen.
Conflicten op nationaal vlak.
De beslissing van de commissie zal definitief en zonder mogelijkheid tot beroep zijn. De
aanklager zal een som van maximum 100 euros moeten storten, samen met zijn schriftelijke
conclusies. Om gemakkelijkheidsredenen, zal dit d.m.v. een gekruiste cheque mogen worden
voldaan.
Deze som zal hem teruggestort worden indien de commissie de klacht gegrond vindt, of indien
de klacht voor de vergadering van de commissie werd ingetrokken.

De twee partijen zullen door een sportcommissaris van de betrokken discipline mogen worden
bijgestaan, zelfs indien zij deze kwalificatie zelf bezitten. De schriftelijke conclusies van de
aanklager zullen moeten worden tegengetekend door een sportcommissaris en bekend
gemaakt aan de andere partij, die 15 dagen tijd heeft om haar eigen conclusies in te dienen.
Indien nodig en nuttig, zal een speciale vergadering kunnen worden samengeroepen. In het
andere geval, zal de uitspraak gebeuren bij de volgende gewone vergadering van de commissie.
Elke partij zal over 15 minuten beschikken om haar conclusies voor te leggen. Na deliberatie,
zal de sportcommissie haar definitieve en onverhaalbare beslissing geven.

