SPORTCOMMISSARISSEN VAN DE KONINKLIJKE
BELGISCHE AERO-CLUB

De sportcommissarissen van de Koninklijke Belgische Aero-Club vervullen de taken
voorzien in de FAI-sportcode 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 Aero-Club 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.

