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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 door  
a) 2 vertegenwoordiging van de KMSH 
b) 1 voorzitter coursing, 1 voorzitter racing, 1 secretaris gekozen door de KMSH, 
c) 1 vertegenwoordiger van elke actieve Belgische vereniging (windhondenren en/of 

coursing) gekozen door de KMSH 
§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. 
 

2 CRCB 
 

2.1 Samenstelling en vertegenwoordiging van de Commissie 
 

2.1.1 Het Directiecomité: 
 

2.1.1.1 Samenstelling: 
a) Twee vertegenwoordigers van de KMSH/SRSH 
b) Een voorzitter voor de discipline Racing 
c) Een voorzitter voor de discipline Coursing 
d) De secretaris van de CRCB 
Het volledige directiecomité vertegenwoordigt de KMSH. 

 

2.1.1.2 Benoemingsprocedure: 
De KMSH vraagt leden van de windhondengemeenschap om zitting te nemen in het 
directiecomité van de CRCB. Uit deze kandidaturen kiest het directiecomité van de KMSH een 
voorzitter coursing, een voorzitter racing en een secretaris. Deze worden benoemd voor een 
periode van 4 jaar en kunnen herverkozen worden. Binnen deze 3 wordt een gedelegeerde en 
een plaatsvervangende gedelegeerde voor de FCI Commission for Sighthound Sports benoemd. 
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2.1.1.3 Taken: 
1) Het dagelijks beheer uitvoeren overeenkomstig de door de KMSH vastgestelde doelstellingen 
2) Organiseren van de vergaderingen van de CRCB 
3) Voorbereiden van tuchtdossiers die aan de KMSH moeten worden voorgelegd 
In geval van wanbeheer kan de Raad van Bestuur van de KMSH hen onmiddellijk uit hun functie 
ontheffen.  
Dit besluit moet genomen met volstrekte meerderheid van de aanwezige leden van de Raad van 
Bestuur van de KMSH en bij volstrekte meerderheid van de stemmen. 

 

2.1.2 Clubafgevaardigden en reserve clubafgevaardigden 
 

2.1.2.1 Benoemingsprocedure: 
 

Actieve verenigingen worden in de CRCB vertegenwoordigd door één gewoon lid en één 
plaatsvervangend lid. 
 
Deze afgevaardigden zijn verkozen voor een periode 3 jaar (2021-2023, 2024-2026, 2027-
2029, …). 
 

Elke vereniging doet een oproep tot kandidaatstelling van haar leden. Belangstellenden dienen 
zich kenbaar te maken bij de Raad van Bestuur van hun vereniging door middel van een 
motivatiebrief ter attentie van de voorzitter van de vereniging.  
 
De kandidaat hoeft niet in het bezit te zijn van een licentie van jurylid of coursing keurmeester 
om zich te kunnen inschrijven. Niettemin moet hij/zij een goede kennis hebben van het 
wedstrijd- en coursing reglement en het huishoudelijk reglement.  
Bovendien moet de kandidaat van goed gedrag zijn en mag hij in de voorbije drie jaar geen 
tuchtrechtelijke sanctie hebben gekregen in verband met windhondenrennen. 
 
Op basis van het aantal ontvangen kandidaturen zal de Raad van Bestuur van de betrokken club 
samenkomen om uit de kandidaten 4 personen te selecteren die hun club zullen 
vertegenwoordigen. Twee voorgestelde kandidaten kunnen de racing discipline 
vertegenwoordigen en twee kunnen de coursing discipline vertegenwoordigen. 
 
Elke club moet alle kandidaturen vóór 1 oktober van het laatste jaar van een periode ter 
attentie van de Secretaris-generaal van de SRSH verzenden. 
 
Op basis van de ontvangen kandidaturen beschikt het directiecomité van het KMSH over een 
termijn van 90 kalenderdagen om de gewone leden en de plaatsvervangende leden die elke 
actieve vereniging vertegenwoordigen, te benoemen. 
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2.1.2.2 De effectieve afgevaardigde en de plaatsvervangende afgevaardigde 
 
A) De effectieve afgevaardigde:  

Hij zal aan de verschillende vergaderingen van de CRCB deelnemen als eerste 
vertegenwoordiger van zijn club.  
In geval van afwezigheid moet de effectieve afgevaardigde de secretaris van de CRCB en zijn 
plaatsvervangende afgevaardigde binnen 5 dagen op de hoogte brengen.  
Bij driemaal ongerechtvaardigde afwezigheid wordt het effectieve lid van de Commissie 
uitgesloten.  

 
B) De plaatsvervangend afgevaardigde:  

De plaatsvervangend afgevaardigde neemt deel aan de vergadering bij afwezigheid van het 
gewone lid van zijn vereniging.  
Hij/zij zal dezelfde stem hebben als het gewone lid. 

 
C) Zowel het effectief lid als het plaatsvervangende lid ontvangt van de secretaris van de CRCB 

de uitnodigingen met de tijdens de vergadering besproken onderwerpen, alsmede het 
verslag van elke vergadering. 

 
2.1.2.3 De werkgroepen 

 
Er zullen werkgroepen worden opgericht voor de twee takken van sport, namelijk racing en 
coursing. Deze zullen overleggen op informele vergaderingen.  
Het doel van de groepen is adviezen uit te brengen en voorstellen voor te bereiden in het 
algemeen belang van hun disciplines.  
De voorzitter van elke discipline is verantwoordelijk voor het goede verloop van de 
vergadering. 
In deze groep zal een verslaggever worden benoemd, die tot taak zal hebben het resultaat van 
de voorstellen op papier te zetten en de inhoud ervan aan de voorzitter door te geven.  
De voorzitter zal de punten van de werkgroep tijdens de volgende vergadering van de CRCB 
bespreken. 

 
2.1.2.4 Mandaat: 

 
De ambtstermijn van een afgevaardigde is drie jaar. 

 
Indien de vereniging echter niet tevreden is over het werk, kan zij de afgevaardigde van 
zijn/haar taken ontheffen en een andere vertegenwoordiger voorstellen. In dat geval moet de 
afgevaardigde door het bestuur van zijn of haar club op de hoogte worden gebracht. 
Vervolgens zal een nieuwe oproep tot gegadigden worden georganiseerd volgens de 
oorspronkelijke procedure. 
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Bij ontslag of overlijden van een gewoon lid wordt het plaatsvervangend lid dat dezelfde 
vereniging vertegenwoordigt, gewoon lid voor de rest van het kalenderjaar. In de tussentijd 
doet de vereniging een nieuwe oproep tot kandidaatstelling overeenkomstig de in punt 
2.1.2.1 van het huishoudelijk reglement voorgeschreven procedure. 
 

2.1.2.5 Uitsluiting: 
 

Elk afgevaardigde of plaatsvervangende afgevaardige dat handelt in strijd met :  
- de regels van de KMSH, de FCI of de CRCB  
- de vertrouwelijkheidsclausule van de CRCB-vergaderingen 
zal worden gedagvaard door het Uitvoerend Comité van de CRCB om de feiten toe te lichten.  
 
Na afloop van de vergadering en afhankelijk van de ernst van de zaak, kan het directiecomité 
van de CRCB een voorstel van uitsluiting aan het directiecomité van de KMSH. Het 
directiecomité van de KMSH zal deze maatregel al dan niet bevestigen en de duur ervan 
vaststellen. 
 
De afgevaardigde kan in dat geval worden onderworpen aan tuchtmaatregelen van de KMSH. 
 

2.2 Algemene missie 
 
§1 De CRCB heeft een louter adviserende functie ten aanzien van de KMSH. 
§2 In het kader van deze bevoegdheden zal zij tot taak hebben  

a) Het opstellen van het reglement voor windhondenrennen en -rennen en het ter 
goedkeuring voorleggen van zijn werkzaamheden aan het directiecomité van de KMSH. 

b) Voorstellen doen om het interne reglement te wijzigen in het algemeen belang van de 
windhondenrennen. 

c) Het organiseren van het kampioenschap in België en het opstellen van een kalender van 
wedstrijden en coursings voor het volgende jaar. 

d) Het aanduiden van de KMSH-afgevaardigde op de wedstrijden. 
e) De werkgroepen te belasten met de uitvoering van analyses en het doen van voorstellen, 

uitsluitend in het algemeen belang van de racerij.  
f) Toezien op de naleving van de nationale en internationale regelgeving inzake 

windhondenrennen en, waar nodig, controles uitvoeren.  
g) De teamleiders voor de FCI-kampioenschappen aan te wijzen  
h) De windhondenrensport in het algemeen promoten bij externe instanties. 
i) Ervoor zorgen dat de aangestelde functionarissen bekend zijn met de regels en zo nodig 

ten minste eenmaal per jaar opfriscursussen organiseren. 
j) De staat van de renbanen, de renbanen en het beschikbare materiaal controleren 
k) Een lid van de jury leden racing / keurmeesters coursing voorstellen om de KBC te 

vormen. 
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2.3 Aanwezigheidsquorum en stemquorum 
 

2.3.1 Aanwezigheidsquorum: 
Om de vergadering als geldig te erkennen is een gewone meerderheid van de aanwezigen 
vereist, d.w.z. 50%. Indien het quorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe vergadering 
worden gepland.  
Op deze tweede vergadering zal de gewone meerderheid niet langer van toepassing zijn. 

 
2.3.2 Stemquorum: 

In een vergadering moet een voorstel met een meerderheid van stemmen worden 
aangenomen. Niettemin kan de KMSH het voorstel goedkeuren, intrekken of wijzigen. Een 
voorstel dat niet wordt goedgekeurd, zal worden ingetrokken of herzien. 

 

2.4 VERGADERING 
 
§1 De CRCB vergadert ten minste eenmaal per jaar.  
§2 De gewone en plaatsvervangende afgevaardigden ontvangen ten minste 7 dagen voor de 

datum van de vergadering per e-mail een uitnodiging van de secretaris van de CRCB.  
§3 Publicatie van informatie van een CRCB-vergadering.  

Alleen aangelegenheden van algemeen belang voor de clubs worden aan de clubs 
toegezonden. De secretaris van de CRCB is verantwoordelijk voor het samenvatten en, na 
goedkeuring door de KMSH, doorsturen naar de secretariaten van de verschillende clubs. 
Gevoelige aangelegenheden of aangelegenheden betreffende bepaalde personen blijven 
vertrouwelijk. Alleen de KMSH wordt op de hoogte gebracht.  

 

2.5 VERTROUWELIJKHEID VAN LEDEN, VERGADERINGEN EN 
DOCUMENTEN 

 
§1 De afgevaardigden van de CRCB, van het directiecomité en van de door de KMSH/CRCB 

ingestelde werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de informatie. 
Zij zullen geen vertrouwelijke informatie verspreiden, wissen of anderszins vernietigen, 
tenzij de KMSH anders instrueert. 

§2  Alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten van het KMSH/CRCB en alle 
deskundigen die het KMSH/CRCB bijstaan, dienen de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke 
informatie te eerbiedigen. Schriftelijk materiaal mag niet worden doorgegeven aan 
personen buiten het CRCB.  

§3  Alle agenda's, voorstellen, discussies, ontwerpen, documenten en stemmingen die op de 
vergaderingen van de CRCB worden besproken, worden beschouwd als vertrouwelijke 
informatie. 
Alleen door de KMSH goedgekeurde aangelegenheden mogen aan de verenigingen en haar 
leden worden meegedeeld. 
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2.6 Door de CRCB genomen besluiten 
 

2.6.1 Windhondensport reglementen en reglementen voor de kampioenschappen. 

§1  De reglementen van de windhondensport zijn 5 jaar geldig, gelijklopend met het 
Internationaal Reglement van de FCI.  
Voorstellen tot wijziging van de reglementen kunnen enkel door afgevaardigden van de 
CRCB voorgesteld worden. 
De secretaris van de CRCB is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nieuwe 
voorstellen. 

§2 Overeenkomstig punt 2.3 "quorum voor aanwezigheid en stemming" van het huishoudelijk 
reglement wordt over de voorstellen gedebatteerd en gestemd. 

§3 Nieuwe voorstellen waarover wordt gestemd, hebben een proefperiode van één jaar. 
§4 Voorstellen die het einde van hun proefperiode bereiken, worden ofwel definitief 

goedgekeurd, ofwel uit de regels geschrapt. 
§5 Een nieuwe reglement wordt van kracht op 1 maart van het kalenderjaar. 
§6 De secretaris van de CRCB is verantwoordelijk voor het toezenden van de nieuwe regels 

aan alle clubs en leden van de CRCB. 
§7 In uitzonderlijke gevallen en in gevallen van uiterste spoedeisendheid kan het 

directiecomité van de CRCB een of meer punten van het reglement wijzigen of annuleren, 
op voorwaarde dat dit in het algemeen belang van de windhondenrennen is.  
Deze wijzigingen hebben onmiddellijk effect, maar moeten niettemin worden goedgekeurd 
door de CRCB en vervolgens door het directiecomité van de KMSH, die de maatregel kan 
bekrachtigen. 

 
2.6.2 Dagelijkse leiding: 

In overeenstemming met de KMSH is het directiecomité van de CRCB verantwoordelijk voor 
het dagelijks beheer van de windhondenrennen. 

Zij mag alle beslissingen in die zin nemen, maar alleen in het algemeen belang van de 
wedstrijden.  

Deze besluiten zullen zo spoedig mogelijk aan de leden van de CRCB en aan het KMSH worden 
meegedeeld. 

Besluiten die belangrijk worden geacht, worden niettemin in onderlinge overeenstemming 
met het directiecomité van het KMSH genomen. 
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2.7 Beheer van de rekeningen van de CRCB 
 
Het beheer van de rekeningen is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
penningsmeester van KMSH. 
 
De CRCB zal een toelage vragen van 1 € per hond ingeschreven in een evenement. 
Niettemin kan de CRCB op basis van bewijsstukken een budget aan de CRCB toewijzen. 
Het volgende zou in deze begroting kunnen worden opgenomen  

- De reiskosten van de leden van het directiecomité van de CRCB in het kader van hun 
opdracht (vergaderingen, diverse vertegenwoordigingen, enz.) op basis van een 
kilometervergoeding.  

- Uitgaven in verband met het dagelijks beheer van de Commissie, met name voor het 
drukken van diverse documenten, het opstellen van de notulen van de vergaderingen, enz.  

- Uitgaven in verband met anti-dopingtesten.  
- Uitzonderlijke uitgaven moeten vooraf door het Uitvoerend Comité van de KMSH worden 

goedgekeurd. 
 

2.8 Rechtspersoonlijkheid van de CRCB 
De CRCB is een raadgevende commissie die afhankelijk is van het KMSH.  
Als vertegenwoordiger van de KMSH zijn haar leden strafrechtelijk en civielrechtelijk gedekt 
voor elke daad die in verband met windhondenrennen wordt gesteld. 
 

3 Rechten van de KMSH 
 
De KMSH heeft het recht op:  
1. Het innen van een financiële bijdrage van verenigingen op basis van het aantal 

ingeschreven honden in de wedstrijden van de club. 
2. Het innen van een financiële bijdrage van min 18€ tot 50€ voor het afleveren en 

aangetekend versturen van een werkboekje . 
3. Het innen van een jaarlijkse financiële bijdrage per vereniging. 
4. Het ontvangen van een financiële bijdrage voor een geleverde dienst, zoals het 

opmeten van een parcours, de keuring van de bij de verenigingen gebruikte uitrusting 
of de kosten in verband met dopingcontroles. 
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4 Verenigingen 
 

4.1 Aanvraag tot goedkeuring 
Elke vereniging die door de KMSH wenst te worden erkend voor de organisatie van races 
rennen en coursings moet een aanvraag om erkenning in tweevoud sturen naar  

- De secretaris-generaal van de KMSH 
Per post naar het volgende adres Albert Giraudlaan 98, 1030 Brussel (KMSH)  

 
- de secretaris van de CRCB 

Per e-mail aan de CRCB op het volgende adres: secr.crcb@gmail.com 
 
Een afgevaardigde van de CRCB gaat naar de zetel van de verzoekende vereniging om het 
materiaal te inspecteren en brengt aan de KMSH verslag uit over de conformiteit van het 
materiaal.  
De KMSH behoudt zich het recht voor de nieuwe vereniging te aanvaarden of te verwerpen. 
 

4.2 Rechten en plichten van verenigingen 
 

§1  Afgevaardigden hebben geen stemrecht zolang de vereniging die zij vertegenwoordigen de 
verschuldigde bedragen niet heeft betaald.  

§2  Weigering van betaling gedurende meer dan twee jaar leidt automatisch tot uitsluiting van 
de club.  

§3 De door het KMSH en de CRCB erkende verenigingen moeten steeds hun volledige 
infrastructuur ter beschikking stellen, zodat zij hun taken kunnen vervullen. Het niet ter 
beschikking stellen van hun infrastructuur of het niet spontaan meewerken met de CRCB kan 
leiden tot tuchtmaatregelen. 

§4 De verenigingen zijn verplicht de CRCB elk jaar vóór 1 maart een lijst van hun leden toe te 
zenden.  

§5 De verenigingen zijn ook verplicht de CRCB binnen een maand in kennis te stellen van elke 
wijziging in hun raad van bestuur.  

§6  Elke vereniging is verplicht in elke discipline ten minste één wedstrijd per jaar te 
organiseren. 

 
Elke vereniging die windhondenrennen of -rennen wil organiseren onder het 
beschermheerschap van de KMSH, moet een aanvraag tot goedkeuring indienen via de 
website, bij de KMSH - Albert Giraudlaan 98 te 1030 Brussel met een kopie aan de CRCB. 
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4.3 Lidmaatschapsgeld en oudervereniging. 
Geen 
 

5 Tuchtmaatregelen: 
 

5.1 Persoon onderworpen aan disciplinaire maatregelen: 
1. De leden van de jury bij de racing en de keurmeesters bij de coursing, alle aanwezige 

functionarissen en vrijwilligers die in naar van de club optreden. 
2. Elke eigenaar of begeleider van honden die deelnemen aan windhondenrennen.  
3. Elke vereniging, vertegenwoordigd door de leden van haar raad van bestuur. 
4. De leden van de CRCB bij de uitoefening van hun functies. 

 

5.2 Overtredingen die tot tuchtmaatregelen leiden: 
Verenigingen of personen die de regels van de windhondenrennen en de interne regels van de 
CRCB overtreden, met name. 
1. Deelnemen en/of meewerken aan rennen of coursings georganiseerd door verenigingen 

die niet erkend zijn door de KMSH of buitenlandse verenigingen die niet erkend zijn door 
de FCI;  
Organiseren van rennen of coursing die de KMSH en/of FCI-reglementen niet respecteren. 

2. Beledigingen te uiten of blijk te geven van wangedrag of handelingen die schadelijk zijn 
voor een of meer functionarissen; hetzij mondeling in het bijzijn van getuigen, hetzij per e-
mail, hetzij via sociale netwerken  

3. Opzettelijk valse informatie van welke aard dan ook te verstrekken bij de inschrijving voor 
een wedstrijd. 

4. Hun hond ongeoorloofde stoffen toedienen die bedoeld zijn om het gedrag van de hond te 
veranderen. 

5. Hun hond stoffen toedienen die bedoeld zijn om de prestaties van de hond te verbeteren, 
hetzij tijdens de training, hetzij tijdens officiële wedstrijden. 

6. Weigeren om zijn hond een dopingcontrole te laten ondergaan. 
7. Aan de hond enig voorwerp aanbrengt dat het gedrag van de hond kan veranderen, hetzij 

tijdens de training, hetzij tijdens een wedstrijd. 
8. Die vrijwillig een hond in de paddock brengt die niet als deelnemer vermeld staat bij de 

start van de wedstrijd.  
9. Het op enigerlei wijze afleiden van de aandacht van de honden van het kunsthaas tijdens 

de wedstrijd;  
10. Windhonden te verkopen of aan te bieden als coursing of renhonden, dan wel van eigenaar 

te veranderen in de wetenschap dat deze honden niet aan wedstrijden kunnen of mogen 
deelnemen;  

11. Windhonden aan wedstrijden te laten deelnemen in de wetenschap dat deze honden 
drager zijn van een ziekte, aan parasieten lijden of een risico vormen voor andere honden;  
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12. Verantwoordelijk zijn voor handelingen die strijdig zijn met de belangen van de kynologie 
in het algemeen en de windhondensport in het bijzonder; 

13. Zijn honden op enigerlei wijze mishandelt, hetzij op de cynodromes, oefenterreinen of in 
de privésfeer.  
Deze lijst is niet limitatief.    

 

5.3 Procedure: 
Personen of verenigingen die een klacht wensen in te dienen, dienen een gedetailleerde brief 
per e-mail te zenden aan de secretaris van de CRCB op het volgende adres: 
secr.crcb@gmail.com 
 
Alvorens te worden doorgezonden, moet de klager ervoor zorgen dat alle nodige informatie en 
bewijzen in het dossier zijn opgenomen.  
Dit dient te gebeuren met behulp van een gestandaardiseerd formulier op de CRCB-website. 
 
De tuchtcommissie zal in eerste instantie bestaan uit de twee voorzitters en de secretaris van 
de CRCB. Desgewenst kan ook een lid van het uitvoerend comité van de KMSH aan het 
onderzoek deelnemen. 
 
Indien de verdachte een lid is van het Uitvoerend Comité CRCB, zal het volledige onderzoek 
worden gevoerd door het KMSH. 
 
Tijdens het onderzoek moet de tuchtcommissie altijd uitgaan van zowel de aanklager als de 
verdediging. Zij moet objectief zijn in de informatie die zij verzamelt. 
 
De commissie heeft het recht alle voor het onderzoek noodzakelijke controles uit te voeren, 
maar moet de KMSH hiervan ter informatie in kennis stellen om de uitgaven te rechtvaardigen.  
 
De tuchtcommissie neemt, hetzij op eigen initiatief, hetzij op basis van een klacht, in eerste 
instantie kennis van het dossier. Indien zij het dossier ontoereikend acht, moet zij alle gegevens 
verzamelen die nodig zijn voor een eerste beslissing, d.w.z. de klacht al dan niet ontvankelijk 
verklaren. 
 
Indien de Commissie de klacht niet-ontvankelijk acht, heeft de klager het recht om tegen deze 
beslissing in beroep te gaan door zich rechtstreeks tot de KMSH te wenden. Op dit niveau zal de 
klager uit voorzorg een bedrag van 250 € op een rekening van het KMSH moeten storten. 
 
Indien dit toelaatbaar is, zal deze commissie verschillende taken op zich moeten nemen, 
namelijk:  
- Het verzamelen van alle documenten als bewijsmateriaal in verband met het gepleegde 
misdrijf, naam van de suspect (eersteblad). 
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- Het horen, als getuigen, van alle personen die bij de zaak betrokken zijn en die elementen 
kunnen aandragen die het onderzoek vooruit kunnen helpen. 
 
Aan het einde van deze werkzaamheden zal de commissie de verdachte van het strafbare feit in 
zijn of haar voorkeurstaal (Frans of Nederlands) moeten horen. 
 
De gehoorde persoon heeft het recht zich te laten vergezellen door een advocaat, die voor het 
gehele vooronderzoek zal worden aangewezen. 
 
De verdachte heeft het recht te verzoeken dat andere getuigen worden gehoord of dat 
bewijsmateriaal wordt ingediend dat hem of haar kan vrijpleiten. 
 
Aan het einde van het onderzoek dient de tuchtcommissie een verslag terug te zenden met  
- Expliciet het gepleegde strafbare feit en de identiteit van de verdachte (eerste bladzijde)  
- Het verloop van het onderzoek met alle genomen maatregelen  
- Een objectief advies over de zaak en een voorstel voor een sanctie in verhouding tot de ernst 
van de overtreding. 
- In de bijlage vindt u:  
- Het verhoor van eventuele getuigen die bij de zaak betrokken zijn 
- Het verhoor van de verdachte  
- De verschillende bewijsstukken die de verdachte kunnen beschuldigen of vrijspreken. 
 
Een lid van de commissie kan worden uitgenodigd om voor het KMSH te verschijnen om de 
zaak te verdedigen.  
 
Alleen de raad van bestuur van de KMSH kan, op basis van de elementen waarover hij beschikt, 
oordelen of de bij het strafbare feit betrokken persoon al dan niet verantwoordelijk is.  
Indien de persoon schuldig wordt bevonden, behoudt de raad van bestuur van het KMSH zich 
het recht voor om de persoon een sanctie op te leggen  
 
Naast de sanctie zal de veroordeelde alle financiële kosten in verband met de zaak moeten 
betalen.  
 
De veroordeelde kan niettemin in beroep gaan bij de Belgische tuchtcommissie. Hij heeft 30 
dagen om te beslissen. Er zal een betaling van 250 € worden gevraagd als administratieve 
kosten. 
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5.4 De sancties 
 
De volgende sancties kunnen worden opgelegd: 
1. Een boete van maximaal €1000 
2. Een tijdelijke schorsing voor een periode van ten hoogste 12 maanden, die voor de 

betrokkene en zijn honden eenmaal kan worden verlengd 
3. Een verbod op de verkoop of overdracht van een hond tijdens de schorsing 
4. Een berisping  
5. Intrekking van het recht om een functie uit te oefenen op windhondenshows 
6. In het geval van doping: 

a) Diskwalificatie van de hond met terugwerkende kracht 
b) Betaling door de eigenaar van alle administratieve en controlekosten 
c) Schorsing van de eigenaar en al deze honden voor een periode van ten minste één  
d) Eén jaar met informatie voor alle bij de FCI geassocieerde landen 
e) Een verbod op de eigendomsoverdracht van alle honden van de veroordeelde 

persoon. 
Bij recidive wordt de eigenaar voor het leven uitgesloten van deelname aan wedstrijden. 

7. Een tijdelijke sanctie bij wedstrijden 
8. Een annulering van de goedkeuring van een vereniging  
9. Een verbod om fysiek aanwezig te zijn bij een renbaan. 

 
 

6 Definitieve voorschriften 
 
§1. Bij geschillen over de uitlegging van deze regeling wordt de Franse tekst als uitgangspunt 
genomen.  
§2 Aanpassingen in het FCI Internationaal Reglement die gevolgen hebben voor dit reglement, 
treden op dezelfde datum in werking.   
 


