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Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 2020/12/15 ondergetekende:  

- WEST Filip, geboren op 1975/02/10, woonachtig Brusselsesteenweg 43, 9230 Wetteren  
- TROISFONTAINE Paul, geboren op 1975/12/22, woonachtig 2 rue des Tisserands, 1420 Braine L’Alleud  

- VERBRUGGEN Inge, geboren op 1979/06/18, woonachtig 91 Scheldestraat, 9140 Temse  
- WEISS Marie-Lorraine, geboren op 1979/12/13, woonachtig 44 Cauter, 1180 Ukkel  

- BASILIO Paula, geboren op 1969/09/14, woonachtig 44 Cauter, 1180 Ukkel 
- VANCROMBRUGGEN Wouter, geboren op 1977/01/05 , woonachtig 33 Diksmuidestraat, 9000 Gent  

Hoofdstuk 1: Statuten van AIDA Belgium vzw 

De punten 10 t / m 24 bevatten de artikelen 34 t / m 53 van hoofdstuk 2: RIO van AIDA Belgium vzw 

Tijdens de oprichting hebben ondergetekende François Jean-Pol, Marquet Pascal, Buyle 
Frédéric, Musimu Patrick, Galère Pierre en Vanderschueren Frédéric besloten om, onder 
henzelf en de mensen die er later deel van zullen uitmaken, een vereniging zonder 
winstoogmerk op te richten die wordt bestuurd door de wet van 27 juni 1921, waarvan de 
statuten als volgt zijn bijgewerkt: 

1 . NAAM – SOCIALE ZETEL – DUUR 
  
Art. 1. De vereniging draagt de naam "l’Association Internationale pour le Développement de 
l’Apnée Belgium", afgekort "A.I.D.A. Belgium" vzw 
  
Art. 2. De zetel van A.I.D.A. Belgium is gevestigd rue des Tisserands, 2 te 1420 Braine 
L’Alleud.  
Het kan worden overgedragen door een beslissing van de Raad van Bestuur naar een ander 
kanton in Belgie. De hoofdzetel bevindt zich in het gerechtelijk arrondissement van 
Eigenbrakel, met als Ondernemingsrechtbank geleggen in Waals-Brabant. 
  
Art. 3. A.I.D.A. Belgium vzw is opgericht voor onbepaalde tijd. 
  

2 . SOCIAAL DOEL 
  
Art. 4. A.I.D.A. Belgium richt zich op: De ontwikkeling en promotie van de vrijduiksport in 

Belgium. 

Art. 5. Doel van A.I.D.A. Belgium: 
  
De organisatie van nationale en internationale bijeenkomsten. Standaardisatie van regels 
voor opleidingen, wedstrijden en records. Zorgen voor een nationale en internationale 
communicatie met de beoefenaars. Ontwikkelen van een systeem voor de wederzijdse 



 

 

erkenning van de verschillende bestaande opleidingen. De erkenning en homologatie van de 
records en prestaties binnen de verschillende disciplines van de vrijduiksport. Opleiding 
van instructeurs en haar leden.  
Zij kan zich aansluiten bij andere nationale of internationale organisaties. Zij kan alle 
handelingen stellen die direct of indirect verband houden met haar doel. A.I.D.A. Belgium 
kan haar medewerking verlenen en belangstelling tonen met elke andere activiteit die 
parallel loopt met haar doel.  
Om dit te doen onderneemt A.I.D.A. Belgium alle acties die het nodig acht om zijn doel te 
bereiken. 

3 . DE LEDEN 

Deel 1: Toetreding 

Art. 6. A.I.D.A. Belgium bestaat uit effectieve leden, betalende leden en ereleden, die 
natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zijn. De effectieve en betalende leden 
genieten het voordeel van deelname aan de activiteiten van de vereniging door te voldoen 
aan de statuten en het reglement van interne orde (R.I.O.). Het aantal effectieve leden mag 
niet minder zijn dan drie of meer dan twaalf. Het aantal leden en ereleden is onbeperkt.  

Afgezien van de wettelijke bepalingen, genieten de effectieve en betalende leden rechten 
en zijn ze gebonden aan verplichtingen die in het kader van de huidige statuten zijn 
vastgelegd. Alleen de modaliteiten van de uitoefening van deze prerogatieven of 
verplichtingen zouden kunnen verschijnen in de eventuele R.I.O. 

Art. 7. § 1. De effectieve leden zijn: 
  

- diegenen die hieronder worden vernoemd;  

- elke natuurlijke - of rechtspersoon die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering worden 
toegelaten in de hoedanigheid, voldoen aan volgende voorwaarden: 

. lid te zijn van A.I.D.A. Belgium gedurende minstens 2 kalenderjaren.  

. een bijdrage hebben betaald uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar  

. om een effectief lid te worden, dient men minstens 15 kalenderdagen vóór de start van de 
volgende algemene vergadering een gemotiveerde brief te versturen, ter attentie van de 
voorzitter of de secretaris, per post of per e-mail 

. de statuten en het huisreglement van A.I.D.A. Belgium vzw erkennen en aanvaarden 

  

Effectieve leden worden verkozen voor een, hernieuwbare, termijn van twee jaar op de 
jaarlijkse algemene vergadering. 
  

§ 2. De betalende leden zijn: 
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- elke natuurlijke persoon of rechtspersoon in regel met het lidmaatschap voor het lopende 
jaar en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De aangesloten leden genieten van de 
activiteiten georganiseerd door de vereniging en nemen eraan deel door zich te houden 
aan de statuten en huisregels  

- de niet-toegelaten kandidaat mag zich niet opnieuw aanbieden, tot één jaar na datum van 
de beslissing van de Raad van Bestuur. 

§ 3. De ere leden zijn: 

- De Raad van Bestuur kan de titel van erelid toekennen aan elke natuurlijke of 
rechtspersoon die de vereniging wenst bij te staan, of aan personen die een grote dienst 

aan de vereniging hebben bewezen of aan doelstellingen die zij hebben nagestreefd. 
Deze gunst kan niet worden gecumuleerd met die van effectief lid en verplicht niet 
aangesloten te zijn als lid. Het wordt elk jaar vernieuwd door de Raad van Bestuur. 

Deel 2: Ontslagname, uitsluiting en 
schorsing   

Art. 8. § 1. Ontslag: 

- Effectieve en toegetreden leden kunnen zich op elk moment terugtrekken uit de 
vereniging door hun ontslag per schrijven te richten aan de Raad van Bestuur.  

De uittreedvoorwaarden voor leden worden beperkt door artikel 12 van de wet van 27 juni 
1921 , gewijzigd door de wet van 2 mei  2002. 
  

§ 2. Uitsluiting: 
  

- De uitsluitingsprocedure van een effectief lid vereist een uitnodiging door de Raad 
van Bestuur met vermelding van het onderwerp op de agenda. Het lid wiens uitsluiting 
wordt overwogen, moet worden uitgenodigd om zijn standpunt te kunnen verdedigen. - De 
uitsluiting van een effectief lid kan door de Algemene Vergadering worden uitgesproken 
met een twee derde meerderheid van de stemmen, waarbij geen quorum is vereist.  

- De uitsluiting van een aangesloten lid kan door de Raad van Bestuur worden 
uitgesproken met een eenvoudige meerderheid van de stemmen.  

- Het gebruik van stoffen of dopingmiddelen door effectieve of aangesloten leden is 
verboden en kan leiden tot een uitsluiting of de opleg van een sanctie. 
  

§ 3. Schorsing: 
  

– De schorsingsprocedure van een effectief lid vereist een oproeping door de Raad 
van Bestuur met vermelding van het onderwerp op de agenda. Het effectieve lid 



 

 

wiens schorsing wordt overwogen, moet worden opgeroepen door de Raad van 
Bestuur met het oog op zijn verdediging.  

– De schorsing van een effectief lid kan door de Raad van Bestuur worden beslist bij 
een gewone meerderheid van de stemmen, in afwachting van een definitieve 
beslissing door de Algemene Vergadering. 

– De schorsing van een gewoon lid kan na beraadslaging door de Raad van Bestuur, 
bij gewone meerderheid worden gestemd. 

– Leden die, bijvoorbeeld, de eer, de reputatie of de goede zeden schaden, die een 
inbreuk plegen op de statuten, een gevaarlijk gedrag voor zichzelf of anderen 
vertonen of de huisregels van A.I.D.A. Belgium niet respecteren kunnen tijdelijk 
worden geschorst in afwachting van een definitieve beslissing door de Raad van 
Bestuur. 

Art. 9. Het lid dat zijn lidmaatschap en zijn rechten heeft verloren, kan geen aanspraak 
maken op de activa van de vzw. Zij mogen geen afschriften, rekeningen, zegels, 
inventarissen of terugbetaling van betaalde bijdragen vorderen of vragen.. 
  

Art. 10. De Raad van Bestuur houdt een ledenregister bij overeenkomstig artikel 10 van de 
wet van 27 juni 1921. 
  

Art. 11. Leden hebben geen enkele persoonlijke verplichting met betrekking tot de 
verbintenissen van de vereniging. 

4 . HET LIDMAATSCHAP 

Art. 12. Effectieve leden en gewone leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Dit bedrag wordt 
bepaald door de Algemene Vergadering en is verschuldigd aan het begin van elk 
kalenderjaar. Het lidmaatschap kan niet meer dan 250€ bedragen. 

5 . ALGEMENE VERGADERING 

Art. 13. De Algemene Vergadering (A.V.) bestaat uit de effectieve leden. Gewone leden kunnen 
hierbij worden uitgenodigd. 
  
Art. 14. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn verleend bij 
wet of door deze statuten.  
Volgende bevoegdheden zijn voorbehouden: 1) wijzigingen 

in de statuten;  
2) benoeming en ontslag van bestuurders;  
3) in voorkomend geval, benoeming en ontslag van commissarissen, en de vaststelling van een 

verloning in geval waarbij verloning wordt toegekend;  
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4) de kwijting die aan de bestuurders en commissarissen wordt verleend, indien van toepassing; 
5) goedkeuring van begrotingen en rekeningen;  
6) de vrijwillige ontbinding van de vereniging;  
7) de uitsluitingen van leden;  
8) de omzetting van de vereniging naar een vereniging met maatschappelijk doel; 9) alle andere 

gevallen waarbij de statuten dit vereisen. 
  

Art. 15. Een algemene vergadering zal minstens eenmaal per jaar worden gehouden in de eerste 
zes maanden na afsluiten van het boekjaar, op datum en plaats vastgesteld door de Raad van 
Bestuur en, bij gebrek, op de zetel van de vereniging. 
  
De vergadering moet worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur wanneer minstens een 
vijfde van de leden hierom verzoekt. Elk schriftelijk voorstel, ondertekend door ten minste een vijfde 
van de leden, moet op de agenda worden vermeld. 

Art. 16. Effectieve leden en eventueel, de aangesloten leden worden door de Raad van Bestuur 
bijeengeroepen. De oproeping, ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door 
een bestuurder die hem vervangt, wordt minstens acht kalenderdagen vóór de AV per gewone brief 
en/ of via e-mail verstuurd met bevestiging voor ontvangst. De agenda wordt tevens in de 
oproeping vermeld. 

Art. 17. Enkel effectieve leden hebben het recht om te stemmen tijdens de Algemene 
Vergadering. Elk van hen heeft één stem. De aangesloten leden kunnen geenszins een 
beraadslagende stem uiten, doch kunnen een adviserende rol hebben. Stemmen met 
volmacht is toegestaan. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die 
lid moet zijn van de vzw. Deze volmacht moet worden verstrekt met een schriftelijke 
toestemming, gedateerd en ondertekend. De mandataris mag de titularis zijn een enkele 
volmacht. 
  

Art. 18. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van 
Bestuur of een bestuurder die hiervoor is aangeduid. 
  

Art. 19. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal 
vertegenwoordigde of aanwezige leden, tenzij anders bepaald door de wet of in deze 
statuten. Beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met een gewone 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behalve in het geval waarin de wet of 
deze statuten werd beslist. 
  
In geval van gelijke stemmen is de stem van de voorzitter van de vereniging of zijn 
afgevaardigde doorslaggevend. In het geval van een gelijke stemmen tijdens een geheime 
stemming, wordt het voorstel verworpen. 
  



 

 

Noch blanco, ongeldige stemmen of onthoudingen worden bij de geldig uitgebrachte 
stemmen of meerderheidsquorum verrekend. 

Wanneer het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste bijeenroeping van 
de algemene vergadering, kan een tweede reünie van de algemene vergadering 
plaatsvinden, niet minder dan 15 dagen, na verzending van een tweede oproeping. De 
beslissing is dan definitief, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, 
onder voorbehoud van de toepassing in casu wettelijke bepalingen. 

Art. 20. De Algemene Vergadering alleen kan geldig beraadslagen over de ontbinding van 
de vereniging, over de wijziging van de statuten, over de uitsluiting van de leden of over de 
omzetting in een vennootschap met een sociaal oogmerk overeenkomstig de bijzondere 
voorwaarden van aanwezigheidsquorum en meerderheid vereist door de wet van 27 juni 
1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, met betrekking tot verenigingen zonder 
winstoogmerk. 

Art. 21. De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in een proces 
verbaal, medeondertekend door de voorzitter en zijn bestuurders. Dit wordt bijgehouden op 
de maatschappelijke zetel, waar alle leden het, zonder verplaatsing van het register, 
kunnen raadplegen na schriftelijk verzoek gericht aan de Raad van Bestuur, waarbij het lid 
zich dient te schikken naar de datum en het tijdstip van de raadpleging. 
  

Alle statuutswijzigingen en gecoördineerde versies worden neergelegd bij de griffie van de 
rechtbank van koophandel en onverwijld gepubliceerd door de griffier in het Belgisch 
Staatblad, zoals vermeld in artikel 26 novies van de wet van 27 juni 1921 voor 
verenigingen zonder winstoogmerk. Hetzelfde geldt voor alle acties met betrekking tot de 
benoeming of de beëindiging van het mandaat van een bestuurder, indien van toepassing, 
en van de commissarissen. 

6 . ADMINISTRATIE VAN DE VERENIGING 

Art. 22. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten 
minste drie personen en maximum zes personen, door de Algemene Vergadering verkozen 
voor een verlengbare termijn van 3 jaar en te allen tijde herverkiesbaar. Het aantal 
bestuurders dient kleiner te zijn dan het aantal effectieve leden van de vereniging. 
  

Met betrekking tot de verkiezing van een bestuurder dient aan een aantal voorwaarden te 
worden voldaan:  

a) in orde zijn met het lidmaatschap en de verzekering.  

b) een gemotiveerde sollicitatiebrief naar de secretaris of voorzitter versturen, minstens 2 
weken vóór de datum van de A.V.  

c) minstens 1 jaar effectief lid bij A.I.D.A. Belgium zijn geweest. 
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Elk lid wordt, om de 3 jaar, verkozen voor een verlengbare termijn van 3 jaar, door de 
algemene vergadering. De bestuurders worden uit de effectieve leden verkozen door de 
algemene vergadering. De ontslagnemende bestuursleden zijn herverkiesbaar. De 
Raad van Bestuur beraadslaagt geldig van zodra 50% van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 

Art. 23. In geval een vacature open staat tijdens het mandaat, kan een tijdelijke bestuurder 
worden aangesteld door de Algemene Vergadering. In dit geval voltooit hij het mandaat 
van de bestuurder die hij vervangt tot zijn terugkeer of tot de volgende algemene 
vergadering. In geval van ontslag van een bestuursmandaat, vervult de tijdelijk benoemde 
bestuurder het mandaat tot het volgende A.V. 

Art. 24. De Raad van Bestuur benoemt uit zijn leden een voorzitter, een penningmeester, 
een secretaris en eventueel een vicevoorzitter. Indien nodig kan een bestuurder in 
meerdere functies worden aangesteld. Deze functies worden door de RvB toegewezen op 
de werkvergadering na de jaarlijkse algemene vergadering. 

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens wanneer de behoeften van de vereniging dit 
vereisen. De uitnodigingen worden samen met de agendapunten, minstens 8 dagen vóór 
de vergadering verzonden, door de voorzitter of de secretaris. Als een bestuurder 
verhinderd is om een vergadering van de RvB bij te wonen, kan hij worden 
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde die een andere bestuurder moet zijn. De 
gevolmachtigde moet in het bezit zijn van een gedateerde en ondertekende volmacht. 
Een gevolmachtigde mag een enkele volmacht bezitten. Indien de voorzitter wordt 
verhinderd de vergadering bij te wonen, worden zijn taken overgenomen door een 
bestuurder die de Raad van Bestuur aanstelt. 
  

Art. 25. De Raad van Bestuur beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden genomen met een eenvoudige 
meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders, tenzij wettelijke of de statuten dit anders bepalen. Bij staking van stemmen is 
de stem van de voorzitter of de plaatsvervangende doorslaggevend.  

Beslissingen worden genoteerd in de vorm van een proces verbaal, medeondertekend door 
de voorzitter of een andere bestuurder en vastgelegd in een speciaal register. 
  

Art. 26. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de 
administratie en het beheer van de vereniging en de verwezenlijking van haar doel, en 
vertegenwoordigt deze met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. 

Art. 27. De vertegenwoordiging binnen de vereniging is toevertrouwd aan de voorzitter en 
de secretaris. Deze twee personen kunnen individueel handelen. 
  



 

 

Het dagelijks beheer wordt gedelegeerd, met handtekening behorende bij deze functie, 
door het samengestelde orgaan dat bestaat uit de voorzitter en de penningmeester. 
Deze twee personen kunnen individueel handelen. 

Handelingen met betrekking tot de aanstelling of beëindiging van een mandaat, van 
afgevaardigden, van het dagelijks bestuur en in de vertegenwoordiging van de vereniging 
worden onverwijld neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en 
gepubliceerd, door de griffier, door uittreksels, in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad 
zoals vereist in artikel 26 novice van de wet van 27 juni 1921 met betrekking op 
verenigingen zonder winstoogmerk. 

De RvB kan op haar vergaderingen personen uitnodigen van wie zij de aanwezigheid 
noodzakelijk wordt geacht en louter voor het verlenen van advies. 
  

De bestuurders verbinden er zich, door hun functie, geenszins tot persoonlijke 
verplichtingen en zijn evenmin verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.  

De uitvoering van hun functie wordt kosteloos uitgeoefend. 

7 . DIVERSE BEPALINGEN 

Art. 28. Een reglement van interne order (R.I.O.) kan door de Raad van Bestuur worden 
voorgelegd aan de algemene vergadering. Wijzigingen van deze verordening kunnen 
worden aangebracht door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
  

Art. 29. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
  

Art. 30. Elk jaar, binnen de 6 maanden na afronding van het boekjaar, zal de Raad van 
Bestuur, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, verslag uitbrengen over het beheer 
van het afgelopen jaar, de boekhouding van het voorbije boekjaar voorleggen en de 
begroting voor het volgende boekjaar ter goedkeuring voorstellen, in overeenstemming met 
artikel 17 van de wet van 27 juni 1921. De boekhoudkundige stukken worden bewaard op 
de zetel van de vereniging, waar alle leden deze kunnen raadplegen zonder het register te 
verplaatsen en op verzoek aan de Raad van Bestuur. 

Art. 31. Twee niet-leden van de Raad van Bestuur worden op vrijwillige basis aangesteld 
als verificateur. 
  

Art. 32. In geval van ontbinding van de vereniging, benoemt de algemene vergadering een 
of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en geeft aan welke toewijzing moet 
worden gegeven aan het nettovermogen van de verenigsactiva. Als dit activum niet wordt 
besteedt, wordt het overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige sociaal doel. 
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Art. 33. De bestuurders, gedelegeerde personen van het dagelijks bestuur, alsmede de 
personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, dragen op grond 
van hun functie geen enkele persoonlijke verplichtingen met betrekking tot de 
verbintenissen van de vereniging.  

De leden zijn vrijgesteld van elke persoonlijke financiële verantwoordelijkheid. 
  

Art. 34. Alles wat niet expliciet in deze statuten is geregeld, wordt beheerst door de wet 
van 27 juni 1921 betreffende verenigingen zonder winstoogmerk. 
  

 8 . OVERGANGSBEPALINGEN 

Art. 35. Om uitzonderlijke redenen (bij ontslag, overlijden of andere), in het geval van een 
gebrek aan bestuurders en bij gebrek aan kandidaten voor overname van het bestuur, 
waardoor de goede werking van A.I.D.A. Belgium vzw in het gedrang komt, kunnen 
bestuursmandaten worden open verklaard voor alle leden onder dezelfde voorwaarden als 
voor de effectieve leden overeenkomstig artikel 7 §1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdstuk 2: Huishoudelijk Reglement van AIDA Belgium vzw 

Punten 1 tot 9 omvatten artikelen 1 tot 33. Cfr. Hoofdstuk 1: Statuten van AIDA Belgium vzw 

9 . Inschrijving van leden 

Art 36. Het lidmaatschap bij A.I.D.A. Belgium bestaat uit een bijdrage van 30 €/jaar en een Ethias-
verzekering van 30 €/jaar. Het totaalbedrag is dus € 60,- voor één kalenderjaar. 
Het is verplicht om een verzekering af te sluiten voor het te beoefenen van vrijduiken onder A.I.D.A. 
Belgium. 
 
A.I.D.A Belgium biedt haar leden een Ethias-verzekering aan die hen dekt in het kader van de door 
de federatie georganiseerde activiteiten. Leden zijn vrij om andere verzekeringen af te sluiten (verder 
aangeduid als 'anders verzekerden') die onderwatersport dekken en in het bijzonder het vrijduiken 
(bv. DAN Europe). Het is steeds de verantwoordelijkheid van het lid om ervoor te zorgen dat de 
verzekering die hij afsluit de beoefening van het vrijduiken evenwel voldoende dekt. 
 
Het lidmaatschap bij A.I.D.A Belgium van € 60 (€ 30 voor anders verzekerden) moet worden betaald 
vóór 31 januari van het lopende jaar. Voor alle inschrijvingen na 31 januari wordt € 15 extra 
aangerekend, d.w.z. dat de inschrijving € 75 bedraagt (€ 45 voor anders verzekerden). 
Voor alle nieuwe leden, € 60 (€ 30 voor anders verzekerden). 
 
Inschrijvingen van 1 september tot 31 december komen overeen met € 45 lidmaatschapsgeld - 
verzekering inbegrepen (€ 15 voor anders verzekerden). Inschrijvingen vanaf 1 november komen 
overeen met 60€ (30€ voor anders verzekerden). Het lidmaatschap en de verzekering voor de 
lopende maand en voor het volgende jaar. 
 
Betalingen: IBAN BE44-7765-9662-2445 // BIC GKCCBEBB // AIDA België rekening: 776-5966224-45. 

 
 
Voor degenen die voor een andere verzekering kozen, gelieve ons een kopie toe te sturen. 
Om in orde te zijn met het lidmaatschap, vragen wij het volgende: 
- Een ondertekend medisch attest ingevuld door uw arts (zie volgend punt). 
- Een kopie van uw verzekering als u niet verzekerd bent bij Ethias. 
- Een pasfoto voor nieuwe leden. 
- Een betaling op de rekening van A.I.D.A. Belgium. 
 
Actieve AIDA instructeurs worden aanbevolen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben 
om les te kunnen geven, als zij actief zijn in landen waar de lokale wetgeving een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. 
Instructeurs moeten advies kunnen nemen  bij de verzekeringsmaatschappij in het land waar zij de 
intentie hebben les te willen geven. 
 
Na verificatie van al uw gegevens kunnen wij uw digitale lidkaart voor het lopende jaar printen. 
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10 . Medisch Attest 

Art 37. Het medisch attest (2 pagina's) kan gedownload worden via onze website 
(www.aidabelgium.be) en moet elk jaar door een arts worden ingevuld en ondertekend. Het 
medisch attest moet vóór 31 januari van het lopende jaar naar AIDA Belgium 
contact@aidabelgium.be (of via uw sectie verantwoordelijke die het ons bezorgt) 
verzonden worden, of aan een bestuurslid die het medisch attest zal doorsturen. Het 
medisch attest zal geldig zijn tot 31 januari van het volgende jaar.  

Om het medisch geheim te bewaren, kan pagina 1 van de medische verklaring worden 
bewaard door het lid dat dat wenst. Wij adviseren het stress-ECG elke 5 jaar tot de leeftijd 
van 35 jaar, elke twee jaar tot de leeftijd van 50 jaar en jaarlijks vanaf de leeftijd van 50 
jaar. 

11 . Veiligheidsmaatregels voor het beoefenen van vrijduiken 

Art 38. De eerste vuistregel is om nooit het vrijduiken allen te beoefenen!  
Wees steeds met minstens twee duikers. Dit buddy-systeem is verplicht!  
Een buddy-paar zijn 2 mensen die over elkaar waken.  
Het is eveneens een entiteit die de veiligheidsregels respecteert bij het beoefenen van de 
vrijduiksport (zie artikel 42-43) – te verwerken.  

In navolging van het begrip van een buddy systeem kan het, indien noodzakelijk, uitgebreid worden 
tot een palanquée. Een palanquée is een groep duikers die samen duiken. 
Duikt u in een palanquée van 4 vrijduikers, dan is het aangeraden om binnen dit team 2 buddyparen 
aan te stellen. Dit zal de veiligheid aanzienlijk verhogen. 

Tijdens diepe duiken, dienen extra voorzieningen te worden getroffen met betrekking tot veiligheid. 
De veiligheid in het water en aan de oppervlakte: actief toezicht en oogcontact tijdens de opstijgingen. 
Zware fysieke inspanning tijdens de laatste 10 meter van de duik worden afgeraden. De 
aanwezigheid van een zuurstoffles met masker wordt aanbevolen voor elke uitstap als deze niet 
beschikbaar is op de duikstek. 

12 . Vrijduikbrevetten 

Art 39. AIDA. Belgium erkent vrijduikbrevetten volgens de regels van AIDA. International 
(www.aidainternational.org).  
Voor het afnemen van een brevet is de eerste vereiste in orde te zijn met de bijdrage aan AIDA. en 
in het bezit te zijn van een medisch attest zonder enige contra-indicatie voor het beoefenen van de 
vrijduiksport. 

Een AIDA instructeur mag brevetteren afnemen voor de eerste 3 levels. 
Een AIDA Master instructor kan brevetteren afnemen t.e.m. level 4. 

http://www.aidabelgium.be/
http://www.aidabelgium.be/
http://www.aidabelgium.be/


 

 

Een AIDA Instructor trainer kan brevetteren afnemen t.e.m. instructeur. 
Brevetten dienen in deze volgorde behaald worden: AIDA 1, AIDA 2, AIDA 3, AIDA 4, Instructeur en 
Master Instructor. De titel van instructor trainer bekomt men enerzijds door het afleveren van het 
aantal brevetten en het aanschrijven van de education officer met een aanbevelingsbrief. 

Het behalen van het brevet AIDA 1 blijft echter ter beoordeling van de instructeur. Tijdens de AIDA 2  
opleiding moet de theorie absoluut gekend zijn voordat men overgaat naar de praktische proeven. 
Tijdens de AIDA 3 en 4 mogen de theorie en de praktijk parallel verlopen. Men kan echter niet aan 
de praktijk beginnen zonder de theorie te hebben overlopen die ermee samengaat.  

De examinatoren beoordelen ook de zelfzekerheid en het algemene gedrag van de duiker tijdens het 
behalen van de verschillende brevetten. Alle oefeningen dienen naar behoren te worden uitgevoerd. 

Let op: vanaf nu alleen de instructeurs die als zodanig zijn opgenomen in de sectie "EDUCATION" 
van de A.I.D.A. International wordt erkend als instructeur door A.I.D.A. belgië. 
13 . Organisatie van wedstrijden voor AIDA Belgium 

Art. 40. Twee types van wedstrijden worden georganiseerd door AIDA Belgium. Zwembad 
wedstrijden en diepte wedstrijden. 

Een zwembadwedstrijd kan zijn samengesteld bestaande uit diverse officiele disciplines zoals static apnea, 
dynamic apnea met of zonder vinnen. De resultaten van deze verschillende proeven kunnen, vervolgens, in 
het AIDA International klassement worden gevalideerd. 
Alle "fun" events voorgesteld door organisatoren, zoals 16*50m of de estafette, worden onder goedkeurend 
oog van AIDA Belgium toegelaten zolang het veilig verloopt. 

Diepte wedstrijden kunnen zijn samengesteld uit verschillende officiële proeven zoals constant weight en/ of 
free immersion. Alle disciplines in schoolslag, variable weight en no limit kunnen geen onderdeel uitmaken 
van een wedstrijd georganiseerd door AIDA Belgium. AIDA Belgium streeft ernaar zwembad wedstrijden door 
AIDA International te laten erkennen.  

De twee minimale voorwaarden zijn de aanwezigheid van 2 internationale juryleden en registratie op de 
website van AIDA International meer dan 15 dagen vóór datum van het evenement. Voor alle registraties van 
resultaten in het AIDA International klassement wordt een vergoeding van € 5 gevraagd. Voor alle 
wedstrijden georganiseerd door AIDA Belgium wordt het reglement van AIDA International opgevolgd. 

14 . Sponsoring van een AIDA competitie 

Art. 41. Het reglement van AIDA International voorziet er in dat alle AIDA wedstrijden gesponsord worden 

door een AIDA national. Alle sponsor aanvragen dienen schriftelijk te worden bekend gemaakt aan een lid 
van het bestuur. Hij/zij zal het opdragen tijdens de volgende bestuursvergadering en het bestuur zal hieruit 
beslissen. Het logo van AIDA Belgium dient te allen tijde zichtbaar te zijn in alle communicatie verbonden aan 
deze wedstrijd. 

15 . Erkenning van Belgische record door AIDA Belgium 

Art. 42. Een Belgisch record kan op twee manieren worden verbroken: 
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- ter gelegenheid van een internationale wedstrijd erkent door AIDA International of door AIDA Belgium, die 
voldoet aan alle voorwaarden beschreven in AIDA Internationale reglement. 

- ter gelegenheid van een recordpoging aangekondigd door AIDA Belgium zelf.  

1.1 Om een Belgisch record te erkennen, dient de deelnemer volgende regels in acht te nemen:  
Op het moment van een wedstrijd of in het geval van een recordpoging geldt het reglement van AIDA 
International en de regeling voor de erkenning van Belgische records. Uitzonderingen en toevoegingen aan 
deze regels, specifiek voor de aankondiging van een recordpoging, worden in dit document beschreven. 

1.2 De deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn, lid van bij AIDA Belgium en dient de Belgische 
nationaliteit te bezitten. 

1.3 Alle nationale records van vóór 2010 die door AIDA Belgium zijn geaccepteerd, zijn opgenomen 
in het archief en zijn daarom officiële Belgische records. 

1.4 Voor de erkenning van een Belgisch record is de dopingtest niet nodig. Aan de andere kant, 
wanneer de test deel uitmaakt van een wedstrijdprocedure, zullen de resultaten van de test in 
aanmerking worden genomen in de eindkwalificatie en daarom zullen de internationale richtlijnen 
worden toegepast in het geval van een positieve test (voor doping). 

1.5 In het geval dat de regels van AIDA International ontoereikend zijn of in het geval van afwijking 
hiervan, heeft het bestuur van AIDA Belgium het recht om een definitieve beslissing te nemen. 

1.6 Een Belgisch record kan alleen worden erkend door het bestuur van AIDA Belgium en zijn 
juryleden of door de jury van een door AIDA erkende wedstrijd en alleen in het geval waarin alle 
regels en voorwaarden werden gerespecteerd. 

1.7 Wanneer een nationaal record wordt behaald in een door AIDA erkende wedstrijd, is de atleet 
verantwoordelijk om AIDA Belgium het document te bezorgen dat is ondertekend door de 
juryleden en/ of de main judge. Het document is beschikbaar op de website of moet worden 
opgevraagd bij AIDA Belgium. 

1.8 Wanneer een nationaal record tijdens een aangekondigde poging is behaald, zijn de juryleden 
en/ of organisatoren verantwoordelijk voor het verstrekken van de video (in de diepte plus aan de 
oppervlakte) van de poging. 

1.9 Het bestuur moet vóór de recordpoging op de hoogte zijn en de atleet moet alle volgende 
informatie verstrekken, als hij/ zij wil dat zijn record wordt erkend: 
• Gegevens van de atleet. 
• Medisch attest niet ouder dan 1 jaar. 
• Kopie van de identiteitskaart (indien nog niet in het bezit van AIDA Belgium). 
• Een beschrijving van de gebeurtenis of poging dient ten minste volgende informatie te 

bevatten: 
• De datum. 
• Datum en locatie van het event. 
• Organisator (organisatie + naam van de person die het organiseert). 
• De namen van de juryleden en medische staf. 
• De gebruikte uitrusting. 
• Veiligheidsmaatregelen. 



 

 

2.0 In het geval dat er een verschil is in de interpretatie van de regels of in het geval dat de 
regels hierin bovenstaande niet werken, neemt het bestuur van AIDA België de uiteindelijke 
beslissing. 

2.1 In het geval van recordpogingen kan AIDA Belgium niet aansprakelijk worden gesteld en 
behoudt zij zich het recht om de poging om veiligheidsredenen te annuleren of om andere redenen 
die door het bestuur van AIDA Belgium verder worden toegelicht. 
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16 . Selectie individuals en nationale ploeg 

Art. 43. Dit artikel, samen met de richtlijnen voor het deel uitmaken van de nationale ploeg, zal voor eind 
2022  worden herschreven. 

Het bestuur werkt nieuwe voorwaarden uit die elke kandidaat gelijke kansen moet bieden om te kunnen 
deelnemen aan de AIDA wereldkampioenschappen. 
Er zal zowel een selectie procedure worden uitgeschreven in dit document, voor zowel team als individuele 
kampioenschappen. 

Mocht u hieromtrent verder specifieke vragen hebben, gelieve u zich te richten tot een van de 
bestuursleden of contact op te nemen via contact@aidabelgium.be  



 

 

17 . Sponsors 

Wat financiële sponsoring betreft, moet deze in redelijke mate worden herverdeeld over het team. Dit 
betekent dat elke atleet de helft van het bedrag van al zijn sponsors zal moeten herverdelen tot een 
maximum van de tussenkomst van AIDA België. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het initiële budget en 
verdeeld over het hele team. 

Versie 2021 
De eerste versie van dit document werd goedgekeurd door het voltallige Bestuur van AIDA Belgium naar 
aanleiding van de algemene vergadering van 12 januari 2014. 

De laatste versie van dit document werd aanvaard door het Bestuur van AIDA Belgium tijdens een 
vergadering van dd. 20/03/2021. 

Elke wijziging dient door het bestuur te worden goedgekeurd  

Filip West / Voorzitter Paul Troisfontaine / Penningmeester Inge Verbruggen / Secretaris 

De effectieve leden 2021 
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