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1. Reglement van inwendige orde windhondensport
1.1 Algemeen
§1. De regeling, het bestuur en de controle over de windhondenwedstrijden wordt in België
uitgeoefend door de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus, hierna genoemd KMSH,
zoals voorzien in hoofdstuk 2, punt 2 §5 van de Overeenkomst houdende de herziening
van het verdrag van 06 januari 1908 inzake het bestuur van de hondensport.
§2. Namens de KMSH zal de Commissie Racing & Coursing België, hierna genoemd de
CRCB, het dagelijkse bestuur, de regeling en de controle van de windhondenrennen en
coursings uitoefenen volgens het hiernavolgende reglement van inwendige orde
opgesteld door de raad van bestuur van de KMSH.
§3. De CRCB is samengesteld uit een paritaire vertegenwoordiging van de KMSH en de
windhondenren- en coursingverenigingen.
§4. Onder windhondenren- of coursingvereniging wordt verstaan de door de KMSH erkende
vereniging, die zich ten doel stelt de belangen van de windhondensport te dienen.
§5. Leden van de CRCB dienen jury of keurmeester van de windhondensport te zijn.
§6. De KMSH kan zich op vergaderingen of wedstrijden steeds laten vertegenwoordigen
door een afvaardiging van de raad van bestuur van de KMSH.

1.2 Bestuursorganen
1.2.1

Algemene Afgevaardigden Vergadering

1.2.1.1

Opdracht

§1. De Algemene Afgevaardigden Vergadering of AAV, is het overlegorgaan tussen de CRCB
en de ren- en coursingverenigingen.
§2. De AAV heeft als opdracht
1. Om wat leeft bij de verenigingen en hun leden aan te brengen bij de CRCB via
dagordepunten op de AAV;
2. Vertegenwoordigers van de verenigingen te kiezen in de CRCB.

1.2.1.2

Samenstelling

§1. Iedere actieve ren- of coursingvereniging is vertegenwoordigd op de AAV, door
maximaal twee afgevaardigden. Een actieve vereniging is een vereniging die in het
voorafgaande kalenderjaar minstens één activiteit in de windhondensport heeft ingericht.
§2. Elke afgevaardigde van een actieve vereniging kan één stem uitbrengen.
§3. De AAV wordt voorgezeten door de voorzitter van de CRCB.
§4. Het secretariaat van de AAV wordt waargenomen door de secretaris CRCB.
§5. De voorzitter en secretaris van de AAV hebben geen stemrecht.

1.2.1.3

Vertegenwoordiging in de commissie

§1. De vertegenwoordiging van de verenigingen in de CRCB is steeds paritair aan de
vertegenwoordiging van de KMSH (zie 1.2.2.2§4).
§2. De actieve verenigingen worden in de CRCB als volgt vertegenwoordigd:
1. Als er minder of evenveel verenigingen zijn als plaatsen in de CRCB voor de
verenigingen krijgt iedere vereniging een vertegenwoordiger in de CRCB. De
vereniging moet intern een vertegenwoordiger kiezen en vóór 1 september
voorstellen aan de CRCB en KMSH. Na aanvaarding door de KMSH zetelt de
vertegenwoordiger in de CRCB.
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2. Als er minder verenigingen zijn dan het aantal plaatsen in de CRCB voor de
verenigingen word(t)(en) de vrije plaats(en) voorgesteld en gekozen volgens §3.
3. Als er meer verenigingen zijn als plaatsen in de CRCB worden alle plaatsen gekozen
volgens §3.
§3. De leden in de CRCB van de actieve ren- of coursing verenigingen worden, indien nodig,
gekozen op de jaarlijkse AAV uit de door de KMSH erkende windhondenren- of
coursingverenigingen voorgestelde kandidaten, volgens de hiernavolgende bepalingen:
1. Elke vereniging kan voor de commissie een kandidaat voorstellen. De kandidaten
moeten keurmeester of jury van de windhondensport zijn, van goed gedrag zijn en
mogen de laatste drie jaar geen straf ondergaan hebben. Deze kandidaturen moeten
ieder jaar vóór 1 september, per mail bij het secretariaat van de CRCB gemeld
worden. Het secretariaat bevestigt de ontvangst van de kandidaturen. Indien een
vereniging voor 1 september geen kandidaat voorstelt, wordt aangenomen dat die
vereniging de toestand van voor 1 september wenst te behouden.
2. De kandidaturen worden door het uitvoerend bestuur ter goedkeuring voorgelegd
aan de raad van bestuur van de KMSH, die binnen een termijn van 30 dagen na de
zitting van de raad van bestuur haar beslissing aan de voorzitter van de CRCB
kenbaar maakt. Als een kandidaat niet aanvaard wordt door de KMSH wordt de
vereniging hiervan schriftelijk door de CRCB in kennis gesteld en kan de vereniging
deze kandidaat ten vroegste na 3 jaar opnieuw voorstellen. De vereniging kan
binnen de 30 dagen een andere kandidaat ter goedkeuring voorstellen.
3. De stemming geschiedt schriftelijk. Gekozen zijn zij, die de meeste stemmen
behalen. Bij staking van de stemmen, wordt er herstemd tot één kandidaat meer
stemmen behaald.
§4. De gekozen leden worden benoemd voor drie jaar. De CRCB wordt ieder jaar voor een
derde vernieuwd. In geval van overlijden of ontslag van een lid, wordt er in zijn
vervanging voorzien door de raad van bestuur KMSH, of door een nieuwe verkiezing op
de eerstvolgende AAV.
§5. De aangeduide of nieuw gekozene voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§6. Indien een benoemd of gekozen lid van de CRCB, in de uitoefening van zijn/haar
mandaat, de reglementen van de KMSH, of de bepalingen van dit reglement van
inwendige orde en de reglementen van de windhondensport overtreedt, of indien door
zijn houding of levenswijze bezwaren tegen zijn lidmaatschap van de CRCB rijzen, heeft
na een tuchtprocedure de tuchtcommissie van de CRCB in eerste aanleg en
beroepscommissie van de KMSH in beroep het recht hem/haar van zijn/haar mandaat te
ontheffen.

1.2.1.4

Vergaderingen

§1. Jaarlijks in het eerste en vierde trimester roept de CRCB een AAV bijeen. De data van
de AAV worden voor 1 oktober aan de verenigingen overgemaakt.
§2. De verenigingen worden verzocht de voorstellen, die zij op de dagorde wensen te
brengen van de AAV in het vierde trimester, op een standaardformulier over te maken
aan het secretariaat van de CRCB vóór 15 november.
§3. De volledige dagorde van de AAV wordt ter kennis gebracht van de verenigingen en de
uitnodigingen worden aan hun secretariaten gezonden ten minste drie weken vóór de
datum van de vergadering.
§4. De dagorde van de jaarlijkse AAV in het eerste trimester zal minstens inhouden:
1. Verslag van de werkzaamheden gedurende het verlopen jaar;
2. Financieel verslag van het voorbije werkjaar;
3. Verkiezing CRCB leden;
4. Kennisname van de beslissingen door de CRCB over de voorstellen goedgekeurd op
de AAV van november;
5. Kennisname van de definitieve beslissingen tot wijziging aan reglementen;
6. Verlenen van adviezen.
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§5. De dagorde van de jaarlijkse AAV in het vierde trimester zal minstens inhouden:
1. Samenstellen van ren- en coursing kalender;
2. Bespreking van de ingediende voorstellen;
3. Verlenen van adviezen.

1.2.1.5

Beslissingen in AAV

§1. Beslissingen over onderwerpen die op de dagorde van de AAV zijn vermeld en waarvoor
de AAV bevoegd is, worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen. In
geval van staking van de stemmen, moet herstemd worden. Als bij een herstemming er
opnieuw een staking van de stemmen is wordt het voorstel verworpen.
§2. Ingediende voorstellen van de verenigingen, die een meerderheid van stemmen
behaalden op de AAV, dienen in de CRCB behandeld te worden.
§3. Geheime stemming heeft plaats, indien personen betrokken zijn of indien een
stemgerechtigde afgevaardigde de wens daartoe kenbaar maakt.
§4. Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd.

1.2.1.6

Bijzondere AAV

§1. De CRCB kan een Bijzondere Algemene Afgevaardigdenvergadering (hierna BAAV
genoemd) houden telkens zij dit nodig acht. De BAAV heeft, wat betreft de
dagordepunten van deze vergadering, dezelfde bevoegdheden als de AAV.
§2. Wanneer ten minste twee erkende windhondenren- of coursingverenigingen daartoe een
schriftelijk verzoek indienen met een dagordepunt, die behoort tot de bevoegdheid van
de AAV, bij de voorzitter van de CRCB, is deze gehouden binnen de vier weken na de
indiening van dit verzoek een BAAV te laten doorgaan.

1.2.2

CRCB

1.2.2.1

Opdracht

§1. De CRCB zal, binnen de wettelijke en reglementaire bepalingen, alles doen wat
wenselijk en geboden is om de windhondenrennen en coursings goed te laten verlopen
en te promoten.
§2. De CRCB is hiervoor verantwoording verschuldigd aan:
1. De KMSH. Zij zal daartoe jaarlijks een jaarverslag overmaken aan het uitvoerend
bestuur van de KMSH;
2. De erkende windhondenren- en coursing verenigingen, via de algemene
afgevaardigden vergadering, hierna AAV genoemd.

1.2.2.2

Samenstelling

§1 De CRCB bestaat uit 8 leden, paritair samengesteld uit leden benoemd door de KMSH
en leden gekozen door de actieve verenigingen, namelijk:
1. De voorzitter en secretaris CRCB, effectieve leden van de KMSH;
2. Twee leden, effectieve leden van de KMSH;
3. Vier leden gekozen uit de kandidaten van de actieve ren- en coursingverenigingen
op de AAV
§2 De raad van bestuur van de KMSH benoemt de voorzitter van de CRCB.
§3 De raad van bestuur van de KMSH kiest daarnaast nog drie leden uit haar effectieve
leden, bij voorkeur paritair verdeeld over racing en coursing.
§4 De voorzitter stelt een secretaris CRCB aan.
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1.2.2.3

Functieverdeling

§1. De voorzitter, de secretaris en een door de verenigingen uit hun vertegenwoordigers
aangeduid lid van de CRCB vormen het dagelijks bestuur van CRCB.
§2. Elk jaar kiest het dagelijks bestuur van de CRCB onmiddellijk na de AAV uit de leden
van de CRCB een rekenplichtige.
§3. Andere functies worden in de commissie zelf verdeeld.
§4. De voorzitter duidt, binnen de leden van de KMSH in de CRCB, een voorzitter aan om bij
verhindering op te treden als waarnemend voorzitter.

1.2.2.4

Beheersfunctie

De CRCB zal, namens de KMSH,
1. Ren- en coursinglicenties uitgeven;
2. De meting van Whippets en Italiaanse windhondjes uitvoeren;
3. Toezien op het verbod op doping en waar nodig doping tests uitvoeren;
4. Alle nodige reglementen vaststellen en deze reglementen interpreteren;
5. Bijkomende voorschriften vaststellen, indien daar nood aan is;
6. Bijzondere opdrachten verstrekken aan door haar te benoemen commissies of
personen;
7. Toezien op het naleven van alle voorschriften en ingeval van overtreding door
personen of verenigingen van de reglementen van de KMSH, de wedstrijdreglementen
of de bijkomende voorschriften, sancties vaststellen conform de bepalingen van 1.4
Tuchtmaatregelen (zie verder);
8. Toezien op de werking van alle aangestelden;
9. Jaarlijks de ren- en coursingkalender coördineren en definitief vastleggen;
10. De landelijke propaganda voor de windhondensport en de verdere uitbouw van de
sport stimuleren;
11. De voorstellen van de verenigingen i.v.m. rennen en coursing, die een meerderheid
van stemmen behaalden op de AAV, behandelen en hierover een gemotiveerde
beslissing nemen;
12. Functionarissen en keurmeesters benoemen, na het testen van hun kennis van de
reglementen;
13. Erop toezien dat de aangestelde functionarissen hun kennis van de reglementen op
peil houden;
14. Controle uitoefenen op de staat van de wedstrijdbanen, coursingterrreinen en de
aanwezige materialen.

1.2.2.5

Adviesfunctie

De CRCB zal aan de KMSH
1. Gemotiveerde adviezen uitbrengen over verzoeken om erkenning, ingediend door
verenigingen, werkzaam op het terrein waarover de CRCB dient te waken.
2. Gemotiveerde adviezen uitbrengen tot het intrekken van verleende erkenningen, als
daartoe naar haar oordeel, voldoende aanleiding bestaat.

1.2.2.6

Vergaderingen

§1. De CRCB vergadert minstens éénmaal per jaar.
§2. De vergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter CRCB.
§3. De uitnodigingen en dagorde worden verstuurd ten minste tien dagen voor de datum
van de vergadering.
§4. Om geldig te kunnen vergaderen dienen minstens 50% van de leden aanwezig te zijn.
Een tweede vergadering met dezelfde dagorde, die plaatsvindt minstens 10 dagen na de
eerste waar onvoldoende leden op aanwezig waren, kan geldig vergaderen.
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1.2.2.7

Beslissingen

§1. Beslissingen over onderwerpen, waarvoor de CRCB verantwoordelijk is, worden
genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid van
stemmen wordt het voorstel overgemaakt aan de Raad van Bestuur van de KMSH die, na
alle partijen gehoord te hebben, zal beslissen.
§2. Bevoegdheid i.v.m. beslissingen:
1. De Raad van Bestuur van de KMSH beslist over dit reglement van inwendige orde;
2. De CRCB beslist, namens de KMSH, over het vaststellen en wijzigen van:
- de Belgische reglementen voor de windhondenrennen en –coursings;
- de reglementen betreffende kampioenschappen (Grote Prijs van België, Beker van
België, Belgisch Ren- of Coursingkampioen (CACBL));
3. Elke beslissing van de CRCB, over de reglementen vermeld in 2, wordt steeds ter
kennisname gestuurd naar de KMSH die eventueel, na overleg met de CRCB, de
beslissing kan weigeren of wijzigen en wordt ter kennis gebracht aan de
verenigingen op de volgende AAV;
4. Beslissingen, over reglementen, gaan steeds in op 1 maart van het volgend
kalenderjaar voor een proefperiode van één jaar;
5. Tijdens de proefperiode kunnen de KMSH, de CRCB en de verenigingen de genomen
beslissing(en) evalueren;
6. Voor het einde van het kalenderjaar waarin de beslissing van kracht werd dienen de
verenigingen op de bijeenkomst van de AAV hierover een advies aan de CRCB te
formuleren;
7. De CRCB neemt, rekening houdend met het advies gegeven op de AAV, een
gemotiveerde beslissing over de definitieve invoering van de beslissing in het
reglement en stuurt deze ter kennisname naar de KMSH die eventueel, na overleg
met de CRCB, de beslissing kan weigeren of wijzigen;
8. Definitief ingevoerde beslissingen blijven van kracht gedurende de vijf eerstvolgende
jaren, behalve wanneer wijzigingen aan de internationale reglementeringen of
wettelijk opgelegde regels een onmiddellijke aanpassing noodzakelijk maken;
9. Uitzonderlijk kan de KMSH, in overleg met de CRCB, van bovenstaande procedure of
tijdspad afwijken.
§3. Ingangsdatum van andere beslissingen waarvoor de CRCB verantwoordelijk is: de
ingangsdatum wordt opgenomen in de beslissing. De CRCB stuurt deze ter kennisname
naar de KMSH die eventueel, na overleg met de CRCB, de beslissing kan weigeren of
wijzigen.
§4. Het dagelijks bestuur van de CRCB kan, bij hoogdringendheid en gewone meerderheid,
over alle onderwerpen van dagelijks bestuur, voorlopige maatregelen nemen,
beslissingen schorsen of nietig verklaren. Deze beslissingen dienen zo spoedig mogelijk
overgemaakt te worden aan de andere leden van de commissie en de KMSH. De
genomen maatregelen dienen op de eerstvolgende commissievergadering bekrachtigd te
worden ofwel vervangen te worden door een andere regeling.

1.2.2.8

Rechten

§1. De CRCB en het dagelijks bestuur van de CRCB heeft het recht onderzoeken te bevelen,
die zij nodig acht en zonder zich hierover te moeten verantwoorden, en één of meer
leden als afgevaardigde te sturen, om deze onderzoeken te leiden. Indien deze
onderzoeken kosten zouden kunnen veroorzaken dient de CRCB op voorhand een
kostenraming over te maken aan de KMSH. De onderzoeken met kosten kunnen pas
doorgaan na goedkeuring van de raming door de KMSH.
§2. De KMSH heeft het recht
1. Volgende bijdragen te innen bij de erkende ren- en coursingverenigingen:
a) een jaarlijks lidgeld per vereniging ter waarde van het effectief lidmaatschap van
de KMSH;

KMSH Reglement inwendige orde CRCB v2019_1_0

6

b) een bijdrage ter waarde van de werkelijk gemaakte kosten door de CRCB in het
voorbije werkjaar verdeeld volgens het aantal gestarte honden op wedstrijden.
2. Vergoedingen te innen voor geleverde diensten, zoals het afleveren van de
wedstrijdlicenties, metingen van de honden, het meten van de banen of het keuren
van de gebruikte materialen, het uitvoeren van dopingcontroles
3. Alle andere giften of toevallige baten ten voordele van de windhondensport te
ontvangen.
§3. De leden van de CRCB hebben te allen tijde toegang tot de wedstrijdbanen en terreinen
en tot de windhondenwedstrijden.

1.3 Verenigingen
1.3.1

Erkenningen

§1. Elke vereniging, die windhondenrennen of -coursings wil inrichten onder de
bescherming van de KMSH, moet een aanvraag tot erkenning, in duplo, richten aan de
KMSH – Albert Giraudlaan 98 te 1030 Brussel met een afschrift aan de CRCB.
§2. Deze aanvraag moet vermelden:
1. De aanduiding van de stichtingsdatum van de vereniging;
2. De door hen gehandtekende lijst van de bestuursleden met vermelding van hun
volledig adres;
3. De statuten en inwendige reglementen van de vereniging. Deze mogen niet in strijd
zijn met de bepalingen en reglementen van de KMSH of de kynologie in het
algemeen;
4. Voor een renvereniging, een plan op schaal van hun renbaan en een beschrijving en
foto’s van het eigen wedstrijdmateriaal conform 2.2.4;
5. Voor een coursingvereniging een beschrijving en foto’s van het eigen
wedstrijdmateriaal conform 2.3.6;
6. Een ledenlijst van tenminste 20 leden, welke een minimumbedrag van €10 lidgeld
betalen.
§3. Bij het bekomen van de erkenning zal de verzoekende vereniging de onkosten,
voortvloeiend uit de controle van de juistheid van de door haar verstrekte gegevens,
dienen te betalen.
§4. De CRCB beoordeelt de effectiviteit van het wedstrijdmateriaal en maakt hiervan een
advies over aan de KMSH.

1.3.2

Rechten en plichten

§1. De afgevaardigden hebben geen stemrecht, zolang de vereniging die zij
vertegenwoordigen, de sommen, die zij verschuldigd zijn, niet betaald heeft.
§2. De weigering van betaling gedurende meer dan twee jaar heeft automatisch de
uitsluiting tot gevolg.
§3. De verenigingen, erkend door de KMSH en CRCB, dienen steeds de KMSH en de CRCB
alle mogelijke faciliteiten aan te bieden om haar werkzaamheden naar behoren te
kunnen uitvoeren. Het niet aanbieden van deze faciliteiten of niet spontaan meewerken
met de CRCB is onderhevig aan de tuchtmaatregelen zoals voorzien in hoofdstuk 1.4.
§4. Jaarlijks vóór de AAV van februari stuurt elke erkende vereniging een complete
ledenlijst én een opgave van de samenstelling van het bestuur aan de secretaris van de
CRCB.

1.3.3

Lidmaatschap en thuisvereniging

§1. Een eigenaar mag lid zijn bij meerdere windhondenverenigingen.
§2. De vereniging via dewelke een eigenaar de eerste ren- of coursinglicentie van het
seizoen aanvraagt, wordt beschouwd als de thuisvereniging voor alle honden van die
eigenaar.
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1.4 Tuchtmaatregelen
1.4.1

Tuchtreglement

§1

De tuchtcommissie van de CRCB behandelt in eerste aanleg alle klachten binnen de
windhondensport die betrekking hebben op inbreuken tegen de reglementering,
ingediend door:
a. functionarissen/keurmeesters tegen verenigingen of natuurlijke personen;
b. verenigingen of natuurlijke personen tegen elkaar;
c. de CRCB op basis van een meerderheidsbeslissing tegen verenigingen of natuurlijke
personen.
§2 Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de CRCB met behulp van een
standaardformulier. De secretaris stuurt dit formulier ter kennisgeving door aan de
KMSH.
§3 Klachten die door het dagelijks bestuur van de CRCB ontvankelijk worden geacht, worden
gemeld aan de KMSH en ter behandeling overgedragen aan een uit leden van de CRCB
samengestelde tuchtcommissie. Deze is samengesteld uit 3 leden van de CRCB met
tenminste 1 lid uit de taalrol van de klager en de beklaagde. CRCB leden die rechtstreeks
partij zijn bij de klacht maken geen deel uit van de tuchtcommissie.
§4 De tuchtcommissie kan alle benodigde onderzoeken uitvoeren. Indien deze onderzoeken
kosten zouden kunnen veroorzaken dient de tuchtcommissie op voorhand een
kostenraming over te maken aan de KMSH. De onderzoeken met kosten kunnen pas
doorgaan na goedkeuring van de raming door de KMSH.
§5 Tegen het niet-ontvankelijk verklaren van de klacht door de CRCB kan bezwaar worden
aangetekend bij Raad van Bestuur van de KMSH. Zij kan de CRCB alsnog opdragen de
klacht in behandeling te nemen.
§6 De klacht wordt steeds in een hoorzitting van de tuchtcommissie behandeld. Beide
partijen hebben het recht zich te laten vergezellen van een advocaat en hun standpunt
met getuigen te ondersteunen. Indien de klager en/of beklaagde niet aanwezig is op de
hoorzitting wordt de klacht bij verstek behandeld.
§7 Klachten zoals bedoeld in 1.4.1.1§1.b worden slechts in behandeling genomen mits de
voorafgaande storting van een rolrecht van €250,00 voor dossierkosten van de
tuchtcommissie. Alle door de tuchtcommissie gemaakte kosten en het rolrecht vallen ten
laste van diegene die in het ongelijk werd gesteld.
§8 Na afronding van haar onderzoek en na de hoorzitting, maakt de tuchtcommissie een
verslag en sanctie over aan de voorzitter van de CRCB en de KMSH.
§9 Tegen het besluit van de CRCB kan binnen een termijn van 30 dagen na betekening
beroep worden ingesteld bij de raad van bestuur van de KMSH. Dit beroep wordt
behandeld door een beroepscommissie. Een beroep wordt slechts in behandeling
genomen mits de voorafgaande storting van een rolrecht van €250,00 voor dossierkosten
van de beroepscommissie. Alle door de beroepscommissie gemaakte kosten en het
rolrecht vallen ten laste van de diegene die in het ongelijk werd gesteld.
§10 De Raad van Bestuur van de KMSH stelt uit haar leden een beroepscommissie samen die
kennisneemt van het dossier opgesteld door de CRCB tuchtcommissie en alle verdere
onderzoeken kan uitvoeren die zij wenselijk of noodzakelijk acht. Leden van de raad van
bestuur van de KMSH die rechtstreeks partij zijn bij de klacht maken geen deel uit van
de beroepscommissie.
§11 Na afronding van haar werkzaamheden doet de beroepscommissie van de KMSH een
definitieve uitspraak waartegen geen beroep mogelijk is. De KMSH betekent deze
uitspraak aan beide partijen en de CRCB.
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1.4.2

Overtredingen

Verenigingen of personen, die de voorschriften van dit reglement en de beslissingen en
voorschriften, genomen door de CRCB, overtreden, evenals zij die:
1. Medewerken aan windhondenrennen of -coursings, gehouden zonder toestemming
van de CRCB;
2. Medewerken aan windhondenrennen of -coursings georganiseerd door niet door de
KMSH erkende verenigingen of door niet door de FCI erkende buitenlandse
verenigingen;
3. Zich schuldig maken aan beledigingen of enig ander wangedrag of feitelijkheden ten
opzichte van één of meerdere functionarissen;
4. Verkeerde inlichtingen, van welke aard ook, geven over de honden die zij voor een
wedstrijd hebben aangemeld;
5. Ten aanzien van de deelnemende honden frauduleuze praktijken uitoefenen, doping
of weigering tot dopingcontrole inbegrepen;
6. Tijdens de wedstrijden de aandacht van de honden, in welke vorm ook, van de haas
afleiden;
7. Bij het uitoefenen van de windhondensport, niet meewerken met de CRCB of
bedrieglijke handelingen plegen of pogen te plegen;
8. Windhonden te koop aanbieden als ren- of coursinghond ten geschenke geven,
verkopen of op andere wijze van eigenaar doen veranderen, wetende dat deze
honden niet aan wedstrijden, kunnen of mogen deelnemen;
9. Windhonden aan wedstrijden laten deelnemen wetende dat deze honden besmet zijn
met ziekte of ongedierte of een gevaar vormen voor de andere honden;
10. Zich in het algemeen schuldig maken aan daden in strijd met de belangen van de
kynologie in het algemeen en van de windhondensport in het bijzonder;
kunnen worden gestraft met :
1. Geldboetes tot maximum €1.000 te storten aan de CRCB – de eigenaar of zijn/haar
honden zijn en blijven uiteraard geschorst tot betaling van deze boetes;
2. Tijdelijke schorsing (met een maximum van 12 maanden, eventueel 1 maal
verlengbaar) van henzelf en/of zijn/haar honden; eventueel een verbod op
eigendomsoverdracht van de eigen honden tijdens de schorsing;
3. Berisping;
4. Ontnemen van het recht tot het uitoefenen van enige functie op de
windhondenwedstrijden;
5. Voor een positief bevonden dopingresultaat:
- diskwalificatie van de hond met terugwerkende kracht
- betaling door de eigenaar van door de CRCB gemaakte kosten voor de
dopingcontrole;
- een schorsing van de eigenaar en alle in het bezit zijnde honden van hem/haarzelf,
voor de duur van minimum 1 jaar en mits betaling van alle door de CRCB gemaakte
kosten;
- kennisgeving door de KMSH van de opgelegde straffen aan alle bij de FCI
aangesloten landen, met het verzoek de straffen over te nemen;
- een verbod op eigendomsoverdracht van de eigen honden
- publicatie van de opgelegde straffen op de website van de CRCB;
6. Wanneer na een eerste bestraffing wegens dopingmisbruik een eigenaar opnieuw
schuldig bevonden wordt kan de CRCB de KMSH de levenslange uitsluiting voor
deelname aan windhondenwedstrijden vragen;
7. Tijdelijk verbod op het organiseren van wedstrijden;
8. Voortdurende schorsing van henzelf of hun honden of beiden;
9. Intrekking van de erkenning als vereniging (indien een klacht tegen de vereniging
werd ingediend);
10. Ontnemen van het recht aanwezig te zijn op wedstrijdterreinen.
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2. Slotbepalingen
§1. Bij betwisting omtrent de interpretatie van dit reglement zal de Nederlandse tekst als
basis dienen.
§2. Aanpassingen van het internationaal FCI reglement die een invloed hebben op dit
reglement treden in werking op dezelfde datum.

Versiebeheer:
20180328
v2018_1
20190206
v2019_1

Hernummering alinea van 1.4.1
Art 1.2.1.3 §3.1: aanvulling en verduidelijking
Art 1.2.2.2 Aantal leden CRCB van 10 naar 8 en
herschikking en -nummering
Art 1.4.1.1 Tuchtreglement: verduidelijkingen
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