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INTERN REGLEMENT 
 
 
 
I. INLEIDING 
 
Huidig Intern Reglement werd aangepast conform art. 14.1.7 h) en art. 16 van de 
BMB statuten. 
 
 
II. PLECHTIGHEID VAN DE PRIJSUITREIKING  
 
Elk jaar vindt een prijsuitreiking plaats op een plaats beslist door de RVB met het 
akkoord van de AB die de plechtigheid verwelkomt. 
 
 
III. PROTOCOL TIJDENS DE OFFICIËLE PLECHTIGHEDEN 
 
1 Tijdens de officiële plechtigheden van de BMB of tijdens plechtigheden waar de 
BMB officieel is vertegenwoordigd, is de rangorde de volgende: 
 
- De Voorzitter van de BMB 
- De Eerste Ondervoorzitter van de BMB 
- De Schatbewaarder 
- De Ondervoorzitters van de BMB 
- De leden van de RVB 
- De Voorzitters van de Commissies 
- De Voorzitters van de Colleges 
 
2 Tijdens de competities, de nationale vergaderingen, prijsuitreikingen, enz... , is de 
rangorde de volgende: 
 
- De Voorzitter van de BMB 
- De Eerste Ondervoorzitter van de BMB 
- De Schatbewaarder 
- De Ondervoorzitters van de BMB 
- De Voorzitter van de betrokken Commissie 
- De Koersdirecteur of de BMB afgevaardigde 
- De leden van de RVB 
- De Voorzitters van de andere Commissies 
- De leden van de betrokken Commissies 
- De Voorzitters van de Colleges 
- De leden van de betrokken Colleges 
- De leden van de andere Commissies en Colleges 
 
3 Alle protocol kwesties behoren tot de verantwoordelijkheid van de Secretaris-
Generaal. 
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IV. DE BMB ONDERSCHEIDINGEN 
 
IV.I. De onderscheidingen voor de motorrijderverdiensten 
 
Ter erkenning voor de bewezen diensten in de nationale activiteiten van het 
motorrijden heeft de BMB de volgende onderscheidingen in het leven geroepen: 
 
A. De Prijs voor motorrijderverdienste (Gouden, Zilveren en Bronzen 

penning) 
 
1 Deze is de hoogste onderscheiding dat de BMB kan toekennen aan fysische 
personen die op nationaal niveau actief zijn geweest in de praktijk, de promotie of de 
ontwikkeling van het motorrijden. 
 
2De gouden penning kan toegekend worden aan elk persoon die gedurende 
tenminste 30 jaar actief is geweest in de BMB. 
 
3 De bronzen en zilveren penningen kunnen toegekend worden aan elke persoon die 
respectievelijk 20 en 25 jaar actief is geweest in de BMB. 
 
 
B. De Plaat voor motorrijderverdienste (Gouden, Zilveren en Bronzen) 
 
Zij beloont de door rechtspersonen verworven verdiensten in de activiteiten van het 
motorrijden. 
 
2De gouden plaat kan toegekend worden aan elk rechtspersoon die gedurende 
tenminste 30 jaar actief is geweest in de BMB. 
 
3 De bronzen en zilveren platen kunnen toegekend worden aan elke rechtspersoon 
die respectievelijk 20 en 25 jaar actief is geweest in de BMB. 
 
 
C. Het diploma voor motorrijderverdienste 
 
Zij beloont de rechtspersonen voor de activiteiten verricht ten dienste van het 
motorrijden. 
 
 
IV.II. Beschrijving van de Onderscheidingen 
 
A. De Penning 
 
Een gouden, zilveren of bronzen penning met op de voorzijde het embleem van de 
BMB en op de achterzijde het opschrift van de gehuldigde. 
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B. De Plaat 
 
Een gouden, zilveren of bronzen plaat op dewelke het embleem van de BMB staat 
en het opschrift van de gehuldigde. 
 
C. Het Diploma 
 
Een diploma op dewelke het embleem van de BMB en het opschrift van de 
gehuldigde vermeld staat. 
 
 
IV.III De Trofee Fair Play 
 
Teneinde het bewustzijn van de notie fair play te begunstigen, heeft de BMB een 
trofee Fair Play in het leven geroepen. ter erkenning van een betekenisvol fair play 
gedrag. 
Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen, renners, ploegen, clubs, 
toeschouwers, inrichters of bedrijven die met veel fair play hebben gehandeld. 
 
 
IV.IV De BMB Milieu Prijs 
 
Teneinde het ecologisch bewustzijn aan te moedigen, heeft de BMB een Milieu Prijs 
in het leven geroepen ter erkenning van een bijzondere aandacht voor het milieu. 
Deze onderscheiding wordt toegekend om personen, clubs, inrichters of 
constructeurs te belonen die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd of een 
betekenisvolle geste hebben gedaan teneinde een grotere sensibiliteit t.a.v. de 
problemen verbonden aan het milieu op het gebied van het motorrijden te 
ontwikkelen. 
 
 
IV.V. Voorwaarden voor toekenning van BMB 

onderscheidingen 
 
1 De BMB onderscheidingen kunnen elk jaar worden toegekend. 
 
2 De Onderscheidingen voor motorrijderverdienste kunnen elk jaar worden 
toegekend aan de bestuurders van de AB's, hun aangesloten clubs, de renners en 
aan de andere fysische of rechtspersonen, BMB afgevaardigden inbegrepen. Over 
het algemeen worden zij niet aan loontrekkenden toegekend, maar de RVB kan in 
uitzonderlijke gevallen een afwijking van deze regel voorstellen, rekening houdend 
met de betrokken persoon. 
 
 
IV. VI. Aanvragen tot toekenning van BMB onderscheidingen 
 
1 De toekenning van een BMB onderscheiding kan worden aangevraagd door een 
AB of een afgevaardigde. 
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2 Door zijn aanvraag voor te leggen moet de AB of afgevaardigde het motorsport-
curriculum vitae opsturen van de betrokken perso(o)n(en) alsook alle belangrijke 
documenten. 
 
3 De voorstellen van toekenning van onderscheidingen moeten tot 31 december op 
het US toekomen. Zij zullen vervolgens worden onderzocht door de RVB. 
 
4 Zij blijven vertrouwelijk tot op het ogenblik dat zij zijn goedgekeurd door de RVB. 
 
 
IV VII Goedkeuring van de BMB onderscheidingen 
 
De voorstellen worden onderzocht door de RVB. De RVB kan de toekenning van een 
of meerdere onderscheidingen weigeren.  
 
 
IV VIII Voorstelling van de BMB onderscheidingen 
 
De voorstelling van de BMB onderscheidingen zal plaatshebben tijdens de AV of 
omwille van uitzonderlijke omstandigheden volgens de beslissing van de RVB. 
 
 
V. AANPASSING EN VAN KRACHT WORDEN VAN HET 

INTERN REGLEMENT 
 
Het huidig Intern Reglement werd aangepast door de AV van 09/01/1999 en wordt 
van kracht vanaf ...... 
 
Brussel, 09/01/1999 
 
De Voorzitter van de BMB,   Voor het Uitvoerend Secretariaat 
Claude Danis     Stijn Rentmeesters 
 


