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1.1. Intern reglement.
Zie de statuten, art 21 :
Het intern reglement ..
... mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of met de dwingende bepalingen
van het WVV ;
... kan geen zaken behandelen waarvoor het WVV een statutaire beschikking vereist ;
... kan geen zaken behandelen die gaan over de rechten van de leden of over de organisatie of de
werking van de Algemene Vergadering.
Het behandelt de technisch reglementen van de KBWSF via haar TC’s (Technische Commissies).

1.2. Verhoudingen KBWSF/WSV & FRBSN/FFSNW
1.2.1.
De verhoudingen tussen de federaties WSV/FFSNW en de nationale waterskifederatie (KBWSFFRBSN) op het vlak van de algemene vergadering, evenals op het vlak van het bestuur, worden
geregeld door de statuten.
Op het vlak van de Belgisch technische commissies (BTC):
Dit zijn essentieel de coördinerende organen tussen de constituerende federaties op technisch
gebied.
De verslagen, voorstellen, adviezen, besluiten, suggesties, opdrachten, enz. door de FTC (Federale
technische commissies, hetzij WSV, hetzij FFSNW) overgemaakt aan de BTC moeten daar
besproken worden.
In overeenstemming met artikel 30 van de statuten van de KBWSF-FRBSN zullen de BTC de
beslissingen nemen die binnen hun macht en bevoegdheden liggen.
Deze beslissingen zijn dan toepasbaar en worden door de constituerende federaties als dusdanig
erkend.
Om een vlotte werking te verzekeren hebben de BTC initiatiefrecht daar waar de FTC geen
voorstellen, adviezen, enz. tijdig naar voren brengen.
De financies van de BTC zijn onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur van de KBWSF,
evenals alle nevenaspecten die voortspruiten uit de werking van de BTC en die niet nadrukkelijk
vermeld staan in artikel 30 van de statuten van de KBWSF.

1.2.2. - Samenstelling van de Technische Commissies
De algemene vergadering van de KBWSF benoemt de Voorzitter van elke technische commissie.
Beide landelijke federaties duiden een gelijk aantal personen aan die hun landelijke federatie
vertegenwoordigen.
Nota : Indien één van beide landelijke federaties niet alle functies kan invullen blijft deze positie
‘open’, maar wel beschikbaar, zonder dat dit afbreuk doet aan het principe van de pariteit.
Voor de TC/1 zijn dat drie personen van elke landelijke federatie.
1) De secretaris van de TC/1 voor zijn taalgroep
2) De afgevaardigde van de deelnemers
3) De afgevaardigde van de clubs
De Voorzitter van de TC/1, de zes afgevaardigden plus de afgevaardigde van de officials (verkozen
door de Belgische nationale en internationale officials) vormen samen de acht leden van het Bureau
van de TC/1.
Het Bureau neemt alle tussentijdse beslissingen tussen de officiële vergaderingen in.
Alle leden van het Bureau zijn stemgerechtigd. Bij staken van stemmen is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend.
De andere leden van de TC/1 zijn de Sportdirecteur KBWSF en de Belgische verkozenen in de EC
Racing Council. Alle leden van de TC/1 zijn stemgerechtigd. Bij staken van stemmen is de stem
van de Voorzitter doorslaggevend.
De Voorzitter kan bijkomend nog andere personen uitnodigen naargelang de voorziene dagorde.
Deze personen hebben dan wel adviesrecht, maar geen stemrecht.

Voor de TC/2 is dat één persoon van elke landelijke federatie.
Dat is de secretaris van de TC voor zijn taalgroep.
Samen met de Voorzitter vormen zij het Bureau van de TC/2.
Het Bureau neemt alle tussentijdse beslissingen tussen de officiële vergaderingen in.
Alle leden van het Bureau zijn stemgerechtigd. Bij staken van stemmen is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend.
Het Bureau stelt de TC/2 verder samen met specialisten volgens hun discipline, zonder dat hierbij
met regionale pariteit moet rekening gehouden worden.
De sportdirecteur en de personen die in de IWWF/EC verkozen zijn voor de afdelingen die
betrekking hebben op de TC/2 hebben automatisch zitting in de TC.
Alle leden van de TC/2 zijn stemgerechtigd. Bij staken van stemmen is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend.
De Voorzitter kan bijkomend nog andere personen uitnodigen naargelang de voorziene dagorde.
Deze personen hebben dan wel adviesrecht, maar geen stemrecht.

2.1. Het tuchtreglement - bevoegdheidsafbakening
2.1.1.
De juryvoorzitter heeft de bevoegdheid om op de dag van de wedstrijd zelf sancties op te leggen
aan een deelnemer. Deze sanctie moet de wedstrijddag zelf gegeven worden en mag niet buiten het
kader van de betrokken wedstrijd vallen.
Indien de juryvoorzitter van oordeel is dat de atleet nog verdere sancties verdient (buiten de
wedstrijd zelf) dan moet hij er de federatie waar de atleet bij aangesloten is van inlichten per brief
of mail. Hij zal er een motiverend dossier bijvoegen dat de geconstateerde feiten weergeeft met
daarbij een lijst van de getuigen met hun mailadres en telefoonnummer.
Hij zal tevens kopie sturen naar het KBWSF secretariaat.
De betrokken federatie zal de gesanctioneerde deelnemer onmiddellijk op de hoogte brengen dat er
een procedure tegen hem lopende is.
De betrokken federatie zal verslag uitbrengen bij de het bestuur van de KBWSF aangaande de
genomen beslissingen en maatregelen.
De Technische Commissies komen niet tussen in de te nemen beslissingen en maatregelen.
2.1.2.
De constituerende federaties, WSV en FFSNW, zijn bevoegd om uitspraak te doen over geschillen
en misdrijven begaan door hun licentiehouders en clubs.
2.1.3.
Wanneer het gaat over personen of clubs die tot de twee constituerende federaties behoren, zal de
federatie bevoegd zijn op wiens territorium het conflict of het misdrijf plaats heeft gehad.
Voor de WSV geldt het Vlaamstalige landsgedeelte en Vlaams-Brabant.
Voor de FFSNW geldt het Franstalig landsgedeelte en Waals-Brabant.
Ontstaat het conflict of heeft het misdrijf elders plaats, dan beslist het bestuur van de KBWSFFRBSN voor welke tuchtraad de zaak aanhangig gemaakt wordt, rekening houdende met de
aanhorigheid van betrokkene bij één van beide regionale federaties..
Beide constituerende federaties zullen in voorkomend geval de straffen uitvoeren, uitgesproken
door de andere federatie.

2.1.4.
In het bijzonder wat doping betreft: de constituerende federaties zijn verplicht de procedure te
volgen die voorgeschreven wordt door hun Gemeenschap en de atleten zijn verplicht deze te
aanvaarden.
Beide regionale federaties, WSV en de FFSNW, hebben samen volgende tekst vastgelegd:
* Indien er sancties genomen worden tegen een skiër/rider of een rider wegens een positieve doping
test, dan zal de andere regionale federatie die eveneens overnemen en toepassen.
* Het gaat hier om sancties die eigen zijn aan beide regionale federaties en die voortspruiten uit
hun statuten of huishoudelijk reglement ten gevolge van het decreet op de erkenning van de
sportfederaties.
Bij feiten waarvoor het IOC of de IWWF/EC bevoegd is om sancties uit te spreken, zullen deze
door de KBWSF en de regionale federaties toegepast worden.
De KBWSF zal eventuele kosten die haar aangerekend worden in verband met doping gevallen
verhalen op de overtreder.
Bij niet betaling door de overtreder zullen de regionale federaties als administratieve maatregel het
lidmaatschap en de wedstrijdlicentie van betrokkene weigeren.
Voor alle leden geldt :
“Ik aanvaard dat ik gebonden ben, en verklaar mij te schikken naar, alles wat de IWWF AntiDoping Rules voorschrijven (zoals van tijd tot tijd aangepast), en door eender welke Anti-Doping
Rules van mijn nationale federatie.”

2.2. De arbitrage
2.2.1. - Principes
Art 8 van de Grondwet luidt: "Niemand kan tegen zijn wil worden onttrokken aan de rechter die de
wet hem toekent".
Art 30 vermeldt dat de rechterlijke macht uitgeoefend wordt door de rechtbanken en gerechtshoven.
Daaruit volgt dat niemand tegen zijn/haar wil in kan gedwongen worden arbitrage te aanvaarden.
De rechtspraak en rechtsleer aanvaarden dat een sportbond in zijn reglement kan bepalen dat eerst
de interne procedure dient uitgeput te worden, vooraleer men zich tot de gewone rechter of tot
scheidslieden kan wenden.
Anderzijds zijn de gewone rechtbanken niet meer bevoegd zich uit te spreken over een welbepaald
geval, wanneer dit het gevolg is van een geldige arbitrageovereenkomst tussen de betrokken
partijen.
2.2.2.
Met het oog op de oplossing van geschillen tussen de nationale federatie en de landelijk
georganiseerde federaties, evenals tussen de landelijk georganiseerde federaties onderling, of met
hun clubs of aangesloten leden, werd een arbitrage-instantie opgericht, genaamd "het Belgisch
Arbitragehof voor de Sport" (BAS).
De zetel van de BAS is gevestigd op het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC),
Boechoutlaan 9 te 1020 Brussel.
Voor het reglement verwijzen wij naar de procedureregels van het Belgische Arbitragehof voor de
sport.
2.2.3.
Met het oog op de oplossing van geschillen tussen de KBWSF-FRBSN en andere buitenlandse
federaties of internationale instanties, erkent de KBWSF-FRBSN de "Court of Arbitration for Sport
of the International Olympic Committee" in Lausanne, Zwitersland, als het enige externe orgaan
voor rechtspraak.
De KBWSF-FRBSN legt deze erkenning ook op aan al haar leden in alle gevallen die te maken
hebben met de autoriteit van de International Water Ski & Wakeboard Federation.

3.1. De kalendertaksen
De WSV en de FFSNW betalen allebei kalendertaksen aan de technische commissies (TC) van de
KBWSF-FRBSN.
Het bestuur stelt het bedrag van deze taksen vast, telkens voor één juli van het voorafgaande jaar.
De organisatoren kunnen hiermee dus rekening houden bij het aanvragen van een wedstrijd.
De TC bepalen de modaliteiten hoe een wedstrijd op de kalender in te schrijven.
Voor elke wedstrijd die op de internationale kalender komt en waarvoor de IWWF en/of de EC de
jury aanduidt, moet de organisator voorafgaandelijk een overeenkomst tekenen met de KBWSFFRBSN.
Voor alle "betitelde" wedstrijden (Titled Events) die op de internationale kalender komen moet de
aanvraag voorafgaandelijk en uitdrukkelijk goedgekeurd worden door het bestuur. Een wedstrijd
met in de benaming de woorden "IWWF", "Wereld", "European Confederation”, E&A",
"Europees" of "Europa" is een betitelde wedstrijd. Voor de andere internationale wedstrijden moet
de aanvraag niet behandeld worden door het bestuur.
Beide constituerende federaties verbinden er zich toe om de kalendertaksen te betalen aan de TC
voor alle wedstrijden die voorkomen op de wedstrijdkalender van één maart en die aangevraagd
werden door hun clubs. De taks is op dat ogenblik een verworvenheid voor de TC en zal niet
terugbetaald worden, behalve in het geval van heirkracht, als dusdanig erkend door de betrokken
TC. Beide constituerende federaties zullen het totaal van de kalendertaksen betalen bij ontvangst
van de rekening.
Indien de wedstrijd een commerciële benaming heeft, of indien het totaal aan prijzengeld of de
tegenwaarde ervan 2.500 Euro overschrijdt, dan kan de TC een supplementaire taks opleggen aan
de organisator (in principe 10 % van de tegenwaarde).
Wanneer een club terzelfdertijd wedstrijden organiseert in veschillendr disciplines, is er geen
optelling van de taksen. Enkel het hoogste bedrag wordt aangerekend.
Voor alle internationale wedtrijden, en dit geldt voor alle disciplines, wordt het bedrag van de
taksen besproken met de betrokken TC.
Het inschrijven van een wedstrijd op de internationale kalender houdt het engagement in van de
organisatoren om aan de KBWSF de taksen en organisatierechten terug te betalen die verschuldigd
zijn aan de internationale instanties - en dit bovenop de normale nationale taksen.
Het is de landelijke federatie die de aanvraag en de gewenste wedstrijddatum officieel doorgeeft aan
de betrokken TC van de KBWSF zodat de wedstrijd op de nationale en/of op de internationale
kalender kan geplaatst worden.
De organisator die beslist een wedstrijd te annuleren is ertoe verplicht de TC en zijn landelijke
federatie hiervan minstens één maand op voorhand van op de hoogte te brengen. Zoniet zal hij bij
de eerstvolgende gelijkaardige reservatie van een datum dubbele kalendertaks moeten betalen.

3.2. De financiële middelen van de KBWSF
3.2.1. - Het principe is dat van de pariteit:
Beide constituerende federaties betalen elk de helft van de werkingskosten van de KBWSFFRBSN. Enkel voor de kalendertaksen geldt dit niet, wegens het onevenwicht in aantal organisaties.
Elk van beide constituerende federaties betalen jaarlijks het volgende aan de KBWSF-FRBSN:
* De helft van het jaarlijkse werkingsbudget.
Op verzoek van de constituerende federatie kan dit bedrag opgesplitst worden in diverse
onkostenposten.
3.2.2. - Financiële relatie tussenhet bestuur en de TC-KBWSF/FRBSN:
* Het bestuur geeft beide TC elk een bepaalde som als deelname in de onkosten voor de
organisatie van de diverse kampioenschappen.
3.2.3. - Financiële relatie tussen de TC-KBWSF/FRBSN en de constituerende federaties:
* De constituerende federaties betalen aan de TC-KBWSF/FRBSN de kalendertaksen.
* Elke TC-KBWSF/FRBSN betaalt aan het KBWSF/FRBSN secretariaat een bepaalde som als
deelname in de internationale werking.
3.2.4. - Financiële organisatie van de TC-KBWSF/FRBSN:
* De TC-KBWSF/FRBSN betalen het materiaal dat zij nodig hebben voor hun werking, plus de
verzekering ervan.
* De Voorzitter van elke TC-KBWSF/FRBSN is verantwoordelijk voor het beheer van het
materiaal van zijn TC.
3.2.5. - Sponsoring:
* Het bestuur moet ervan ingelicht worden als een TC een sponsor vindt en hij moet
akkoord gaan met de gevraagde wederdienst.
* De instantie (RvB of TC/1 of TC/2) die een sponsor vindt mag de opbrengst daarvan houden,
zonder dat haar andere inkomsten (werkingstoelagen, kalendertaksen) zouden afgeroomd
worden.

4.1. De interfederale transfers
4.1.1 - Definitie van transfer
Een skiër/rider die een wedstrijdlicentie wenst te nemen via een andere club dan degene waarvoor
hij/zij in wedstrijdverband uitkwam gedurende het afgelopen seizoen, vraagt een transfer aan.
Het transferreglement is van toepassing op de skiërs die uitkwamen in een koers, een klassieke
wedstrijd, een blootvoetwedstrijd, een wedstrijd voor andersvaliden, een wakeboard wedstrijd of
een kabelbaanwedstrijd, ingeschreven op de wedstrijdkalender.
4.1.2 – Procedure
Overal waar er sprake is van een aangetekende brief : dit kan ook gebeuren per email door middel
van een ondertekend pdf document, en het is aan de afzender om er zich van te vergewissen dat die
email wel degelijk toegekomen is bij de juiste geadresseerde.
1) Voor de skiërs/riders die aangesloten zijn bij de WSV:
Tussen 01 november en 30 november stuurt de skiër/rider per AANGETEKENDE brief zijn
transferaanvraag naar zijn 'oude' federatie en 'oude' club, evenals naar zijn 'nieuwe' club.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het is aan de
afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen is bij de juiste
geadresseerde.
Voor de skiërs/riders die aangesloten zijn bij de FFSNW:
Tussen 01 december en 31 december stuurt de skiër/rider per AANGETEKENDE brief zijn
transferaanvraag naar zijn 'oude' federatie en 'oude' club, evenals naar zijn 'nieuwe' club.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het is aan de
afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen is bij de juiste
geadresseerde.
2) In de loop van de maand nadien kan de 'oude' club er haar federatie per AANGETEKEND
schrijven, van op de hoogte stellen indien zij het niet eens is met deze transfer.
3) Elke interfederale transfer wordt door de 'oude' federatie gemeld aan het bestuur van de KBWSF,
het contactorgaan tussen de constituerende federaties.
Indien er geen bezwaren zijn tegen de voorgenomen transfer, dan wordt de transferaanvraag
automatisch goedgekeurd tijdens de eerste vergadering van het bestuur van de KBWSF-FRBSN
van het nieuwe kalenderjaar. Indien er wel bezwaren zijn vanuit de 'oude' club of vanuit
de 'oude' federatie, dan zal dit besproken worden in het bestuur van de KBWSF-FRBSN.
4) Een skiër/rider kan maar in wedstrijdverband uitkomen voor één club, ongeacht de verschillende
onderdelen die hij/zij beoefent of waar hij/zij traint. Nochtans kan hij/zij meerdere licenties
verkrijgen.
5) Elke transferaanvraag die valt buiten de in paragraaf 1) bedoelde periode zal automatisch
uitgesteld worden tot de volgende transferperiode.
6) Uitzondering op vorige paragrafen:
Enkel indien een skiër/rider tijdens het lopende kalenderjaar nog niet voor zijn club uitkwam in
wedstrijdverband kan hij/zij beroep doen op de volgende bepaling:
Een skiër/rider kan te allen tijde zijn transfer aanvragen door het indienen per AANGETEKEND
schrijven bij beide constituerende federaties van zijn voornemen een interfederale transfer te
doen, indien dit document ondertekend is door zichzelf plus door de voorzitter van zijn 'oude'
club plus door de voorzitter van zijn 'nieuwe' club, en waarin de drie partijen zich akkoord
verklaren met zijn transfer.

4.2. De internationale transfers
4.2.1. - Algemeenheden.
De reglementen van de IWWF en van de EC zijn van toepassing.
Elke transferaanvraag zal apart onderzocht en behandeld worden.
Deze procedure kan echter wel even tijd vergen!
Indien het gaat om een buitenlander die lid wordt van een Belgische club en die nog niet
aangesloten was bij een buitenlandse federatie is geen sprake van 'transfer'.
Indien het gaat om een buitenlander die lid wordt van een Belgische club en die al wel aangesloten
was bij een buitenlandse federatie is er wel sprake van een transfer. De Belgische club zal dan de
WSV of de FFSNW hierover inlichten die op haar beurt via de KBWSF-FRBSN contact zal nemen
met de betrokken buitenlandse federatie.
4.2.2. - Rules of eligibility for Titled Events.
Dit is het internationaal reglement op wie er mag deelnemen aan betitelde wedstrijden.
Dit reglement is een addendum bij en maakt deel uit van het huishoudelijk reglement van de
IWWF, European Confederation. Telkens in dit reglement "E&A" wordt vermeld, betekent dit de
Regio van Europa en Afrika.
Een wedstrijd met in de benaming de woorden "IWWF", "Wereld", "European Confederation”,
“E&A", "Europees" of "Europa" is een betitelde wedstrijd.
4.2.2.1.
Enkel personen geselecteerd en ingeschreven door hun nationale federatie, mogen deelnemen aan
een betitelde wedstrijd.
Selecteerbaar zijn voor een land vereist dat iemand een paspoort van dat land heeft, of er meer dan
vijf jaar verblijf kan aantonen.
4.2.2.2.
Een nationale federatie zal geen enkele deelnemer inschrijven voor een betitelde wedstrijd die:
a) Niet heeft deelgenomen aan het nationale kampioenschap, tenzij hij/zij hiervan vrijgesteld werd
door zijn/haar federatie.
b) Geschorst is door zijn/haar nationale federatie, door zijn/haar Confederatie of door de IWWF.
c) Deelgenomen heeft aan een waterskiwedstrijd die niet erkend is door zijn/haar nationale
federatie, door zijn/haar Confederatie of door de IWWF, tenzij hij/zij hiervoor specifiek de
toestemming heeft gekregen vanwege zijn/haar nationale federatie.
d) Niet in orde is met artikel 4.2.2.1.

4.2.2.3.
Iemand die al ooit deelgenomen heeft aan een Wereld- of Confederatie betitelde wedstrijd en
daarbij een nationale federatie heeft vertegenwoordigd, mag geen andere nationale federatie
vertegenwoordigen, tenzij:
a) Hij/zij geselecteerd werd door zijn/haar nieuwe federatie.
b) Hij/zij een ondertekende email sturen naar de voorzitter en secretaris-generaal van de
Confederatie en naar de voorzitter van de nationale federatie die hij/zij al vertegenwoordigd
heeft.
Deze zullen elk een bevestiging van ontvangst van dit schrijven sturen naar de betrokkene.
c) Indien de reeds vertegenwoordigde federatie bezwaren heeft moet de voorzitter of andere
aangeduide officieel binnen de zestig dagen na datum van de brief van betrokkene, per email
de voorzitter en secretaris-generaal van de Confederatie, de voorzitter van de
nieuwe nationale federatie en de betrokken deelnemer hiervan op de hoogte brengen.
Deze zullen elk een bevestiging van ontvangst van dit schrijven terugsturen.
Onder deze omstandigheid zal de betrokken skiër/rider niet verkiesbaar zijn om deel te nemen
voor de nieuwe federatie gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van zijn
originele brief (zie b) hiervoor). Gedurende deze periode zal hij/zij zijn/haar vroegere
federatie niet vertegenwoordigen.
Indien geen email van de reeds vertegenwoordigde nationale federatie verzonden wordt binnen
de voorgeschreven tijd, dan zal de periode van niet-verkiesbaarheid twaalf maanden bedragen.
Gedurende deze periode zal hij/zij zijn/haar vroegere federatie niet vertegenwoordigen.

5.1. De gedragscode voor de nationale vertegenwoordiging
Deelname aan het Belgisch Kampioenschap dat voorafgaat aan een Wereld of Europees
Kampioenschap is verplicht om er te mogen aan deelnemen.
Zelfs indien dit Belgisch Kampioenschap het voorafgaande jaar heeft plaatsgevonden.
De betrokken TC kan hier enkel een uitzondering op toestaan in uitzonderlijke omstandigheden.
Deelname aan het BK betekent :
Deelname in het onderdeel en leeftijdscategorie waarvoor men postuleert voor een WK of EK.
Soms is dat niet mogelijk wegens verandering van leeftijdscategorie, of in het koersen van formule.
Ook daarom moet een TC uitzonderingen kunnen toestaan.
De KBWSF-FRBSN legt de volgende gedragscode op aan de personen die haar officieel
vertegenwoordigen.
ALGEMEEN
1. De skiërs/rider en begeleiders moeten getuigen van een sportief gedrag.
Het naleven van fair play is een gewoonte.
2. Dopingcontrole aanvaarden.
3. Aanvaarden van het bondsgezag en van onberispelijk gedrag zijn.
TIJDENS INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
1. Elk gedrag dat door de teamcaptain of delegatieleider beoordeeld wordt als een inbreuk op de
normale gedragsregels zal in zijn verslag vermeld worden, waarna er sancties kunnen volgen.
Eventuele sancties worden genomen door de regionale federatie van de betrokkene.
2. De teamcaptain heeft de bevoegdheid om alle praktische schikkingen qua verplaatsingen,
verblijf, representatie e.d. uit te werken.
Zijn gezag moet gerespecteerd worden.
3. De leden van de nationale ploeg moeten de hierna volgende gedragscode tekenen en naleven,
en enkel de teamcaptain kan hierop afwijkingen toestaan:
* Ik zal alle trainingen volgen die speciaal voor deze wedstrijd ingericht worden.
* Ik zal ervoor zorgen dat mijn wedstrijdlicentie, mijn verzekering, mijn paspoort, de nodige
visa’s, inentingen en inentingsbewijzen in orde zijn.
Bovendien zal ik ervoor zorgen dat mijn materiaal zich in goede staat bevindt.
* Ik zal mij schikken naar alle beslissingen van de teamcaptain, vanaf het vertrek tot de
terugkeer. Dit geldt zowel voor zaken die betrekking hebben op het skiën/wakeboarden zelf als
voor alle andere activiteiten.
* Ik aanvaard dat ik geselecteerd ben om België te vertegenwoordigen voor de hele duur van de
verplaatsing, en dat mijn onafhankelijke activiteiten het akkoord van de teamcaptain moeten
krijgen.
* Het is de gewoonte van het Belgische team om zoveel mogelijk bijeen te blijven tijdens de
verplaatsing, en elke uitzondering hierop moet goedgekeurd worden door de teamcaptain.
* Ik aanvaard het teamuniform te dragen als de teamcaptain het oplegt. Ook buiten de officiële
plechtigheden zal ik in een fatsoenlijke kledij mijn land vertegenwoordigen.
* Ik zal ervoor zorgen dat mijn gedrag tijdens deze verplaatsing onberispelijk is, en erop gericht
een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor het Belgische team.
* Ik zal mij niet bezondigen aan doping praktijken en zal alle controles aanvaarden die mij zullen
worden opgelegd.
* Ik verbind mij alle rekeningen te betalen waarvoor ik mij verantwoordelijk heb gesteld.
* Ik aanvaard al deze verplichtingen vrijwillig - (datum & handtekening)

5.2. De gedragscode voor de officials, erkend door de KBWSF
ALGEMEENHEDEN
Met officials worden die personen bedoeld waarvan de functie en benoeming beschreven staat in
een technisch of aanvullend reglement.
Het gaat om juryleden, homologatoren, scorers, commissarissen, ..
Een official kan erkend worden door de IWWF (EC), door de KBWSF-FRBSN of door zijn
constituerende federatie.
Als internationaal official, erkend door de IWWF (EC), hangt hij/zij rechtstreeks af van de IWWF.
De KBWSF-FRBSN, noch de constituerende federatie waartoe hij/zij behoort, kunnen hem/haar
deze erkenning ontnemen. De KBWSF-FRBSN kan de IWWF (EC) wel voorstellen om sancties te
nemen.
Als nationaal official, erkend door de KBWSF-FRBSN, hangt hij/zij rechtstreeks af van de
KBWSF-FRBSN. De IWWF, noch de constituerende federatie waartoe hij/zij behoort, kunnen
hem/haar deze erkenning ontnemen. De constituerende federatie waartoe hij/zij behoort kan de
KBWSF-FRBSN wel voorstellen om sancties te nemen.
Als regionaal official, erkend door zijn constituerende federatie, hangt hij/zij rechtstreeks van die
federatie af. De IWWF, noch de KBWSF-FRBSN, kunnen hem/haar deze erkenning ontnemen.
Hetzelfde principe geldt voor de aanduiding, vereisten qua minimum werkzaamheid, ontzetting uit
zijn functie, enz..
Voor wat de benoeming betreft kent elk niveau haar regels qua examinering e.d..
De hiërarchie moet gerespecteerd worden bij de voordracht voor een kandidatuur. Een kandidaat
nationaal officieel moet het akkoord hebben van zijn constituerende federatie om zich te kunnen
voordragen; een kandidaat internationaal officieel moet het akkoord hebben van de KBWSFFRBSN om zich te kunnen voordragen. Hetzelfde geldt voor elke bevordering
DE GEDRAGSCODE
Een regionaal, nationaal of een internationaal officieel heeft de plicht zich in waterskimiddens te
gedragen overeenkomstig de verantwoordelijkheid verbonden aan zijn bevoegdheid.
Terwijl hij/zij in functie is moet hij/zij:
* Onpartijdig oordelen en vergeten dat hij/zij behoort tot een club/federatie
* Strikt en uitsluitend de reglementen volgen.
* Zich aansluiten bij de beslissingen van de jury.
* Geen enkel persoonlijk commentaar leveren, noch publiek, noch privé, over aangelegenheden die
binnen de jury aanleiding geven tot discussie.
In alle omstandigheden, en zelfs als hij/zij niet in functie is, mag hij/zij tijdens de wedstrijd in het
publiek een polemiek beginnen en zeker zich niet agressief opstellen tegenover de wedstrijd en de
jury.
Dat belet natuurlijk niet dat, indien hij/zij teamcaptain is, hij/zij binnen de vormvereisten voorzien
in het technisch reglement, bij de jury een klacht of een protest mag indienen.

6. GDPR - General Data Protection Regulation.
De KBWSF heeft een akkoord getekend met beide landelijke federaties aangaande de
vertrouwelijkheid, het gebruik en het beheer van alle persoonlijke gegevens van de leden en van de
niet-leden skiërs/riders,en officials.
Elke landelijke federatie heeft haar eigen reglement op de GDPR.
Het kan steeds geraadpleegd worden op simplele aanvraag bij het secretariaat van elke federatie.

