VLAAMSE RECHTSPLEGING - ALGEMEEN
A. INLEIDING: AFBAKENING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED
VLAAMSE RECHTSPLEGING
Het hiernavolgende reglement regelt zowel de administratiefrechtelijke, als de tuchtrechtelijke aangelegenheden met
uitzondering van dopingaangelegenheden, waarvan de werking en organisatie met betrekking tot de Vlaamse
rechtspleging omschreven worden in deel 1.
ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE RECHTSCOLLEGES
college van commissarissen - tuchtcommissie
TUCHTRECHTELIJKE RECHTSCOLLEGES (de tuchtorganen van WBV)
bondsparket – tuchtcommissie
Hoger vermelde organen zijn bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, klachten en vorderingen ingevolge:
 wedstrijdfeiten gepleegd door leden in een wedstrijd van de Vlaamse kalender,
 feiten gepleegd door leden ter gelegenheid van of in relatie met een wedstrijd,
 feiten gepleegd door leden, buiten elk wedstrijdgebeuren om, maar in verband met het wielrennen in het algemeen en
in de ruimste zin,
 feiten door leden buiten het Vlaams grondgebied gepleegd en verband houdende met een wedstrijd of met het
wielrennen in het algemeen en in de ruimste zin en voor zover de feiten niet ter beoordeling worden voorgelegd aan de
U.C.I. of de nationale of Waalse tuchtorganen,
 feiten tijdens een wedstrijd, in relatie met een wedstrijd of in verband met het wielrennen in het algemeen en in de
ruimste zin gepleegd door leden tegenover niet-leden voor zover de feiten niet ter beoordeling voorgelegd worden aan
de U.C.I. of de nationale of Waalse tuchtorganen,
 feiten die niet onderworpen zijn aan de beoordelingsbevoegdheid van het college van commissarissen en de
disciplinaire commissie conform de daartoe voorziene reglementering.
 Feiten gepleegd door niet-leden, leden van een andere binnenlandse of buitenlandse federatie/club (in de ruimste zin)
tijdens een of op een gelegenheid van of in relatie met een wedstrijd of buiten elk wedstrijdgebeuren om, op het Vlaams
grondgebied en in relatie staande in de ruimste zin met WBV of haar leden en/of aangestelden en/of personeelsleden
en of derden.
Onder “wedstrijdfeiten” wordt verstaan al de feiten opgesomd in de tabel betreffende de straffenbarema's, dewelke als
bijlage gevoegd is bij huidig reglement. De tabel met straffenbarema’s kan te allen tijde aangepast worden, zonder dat
huidig reglement gewijzigd dient te worden.
Ingeval een betwisting rijst tussen leden omtrent zaken die niet voorzien zijn, kan steeds een verzoek tot het opstarten
van een bemiddelingsprocedure gericht worden aan de voorzitter van het korps van bondsrechters.
B. GERECHTELIJKE ORGANISATIE
TITEL 1 - DE ORGANEN
HOOFDSTUK 1 - De rechtscolleges
Art. 1
De procedures binnen de WBV betreffende wedstrijdfeiten worden behandeld door het college van commissarissen en de
tuchtcommissie.
De overige procedures binnen de WBV worden behandeld door de tuchtcommissie.
Afdeling 1 – Wedstrijdfeiten: college van commissarissen
Art. 2
Het college van commissarissen treedt op als administratiefrechtelijk rechtscollege in geval van beoordeling van
wedstrijdfeiten, dewelke enkel gesanctioneerd kunnen worden met een geldboete.
De tuchtorganen van WBV treden op als administratiefrechtelijk rechtscollege in geval van beoordeling van
wedstrijdfeiten, dewelke eveneens gesanctioneerd kunnen worden met een schorsing.
Art. 3
Het college van commissarissen doet uitspraak in eerste aanleg en in laatste aanleg over de bij haar aanhangig
gemaakte wedstrijdfeiten, dewelke gesanctioneerd kunnen worden met een geldboete tot 125,00 euro. Tegen de
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beslissing van het college van commissarissen is beroep mogelijk bij de tuchtorganen van WBV indien de opgelegde
boete meer dan 125,00 euro bedraagt.
Art. 4
De tuchtorganen van WBV doen in eerste aanleg uitspraak omtrent wedstrijdfeiten, dewelke naast een geldboete
eveneens gesanctioneerd kunnen worden met een schorsing.
Tegen de in eerste aanleg genomen beslissing is beroep mogelijk.
Art. 5
Indien een wedstrijdfeit niet werd opgemerkt tijdens de wedstrijd, bezit de klager de mogelijkheid om de zaak alsnog
aanhangig te maken bij de tuchtorganen van WBV.
De tuchtorganen van WBV kunnen van ambtswege zelf overgaan tot formulering van een klacht.
Afdeling 2 - Wedstrijdfeiten: de tuchtcommissie
Art. 6
De tuchtcommissie is, wanneer zij optreedt als beroepsinstantie, samengesteld uit een alleenzetelend rechter, die wordt
bijgestaan door een zittingsgriffier. De bondsprocureur is tevens aanwezig.
Art. 7
De tuchtcommissie houdt zitting op het adres van de maatschappelijke zetel van de WBV.
Art. 8
De tuchtcommissie doet uitspraak over het hoger beroep van één der partijen tegen de in eerste aanleg gewezen
beslissingen van het college van commissarissen.
Afdeling 3 - Tuchtrechtelijke procedures: de tuchtcommissie
Art. 9
De tuchtcommissie is, wanneer zij optreedt in eerste aanleg voor andere dan wedstrijdfeiten, samengesteld uit een
alleenzetelend bondsrechter, die wordt bijgestaan door een zittingsgriffier.
Art. 10
De tuchtcommissie houdt zitting op het adres van de maatschappelijke zetel van de WBV.
Art. 11
De tuchtcommissie doet uitspraak in eerste aanleg over de bij haar aanhangig gemaakte feiten, dewelke geen
wedstrijdfeiten betreffen.
Zij doet evenwel uitspraak in zowel eerste als laatste aanleg inzake het verhaal tegen straffen of beslissingen
uitgesproken door de bij de WBV aangesloten clubs tegen hun leden, evenals inzake het verhaal tegen de door de WBV
of zijn gemachtigden uitgesproken straffen.
HOOFDSTUK 2 - Het bondsparket
Art. 12
Op de WBV wordt een bondsparket opgericht dat één en ondeelbaar is.
Art. 13
Het bondsparket is gevestigd op het adres van de maatschappelijke zetel van de WBV.
Art. 14
Het bondsparket stelt de tuchtrechtsvervolging in en vordert de sancties welke van toepassing zijn.
Het bondsparket is op alle zittingen van de tuchtcommissie aanwezig.
Art. 15
De leden van het bondsparket nemen onder geen enkel beding deel aan de beraadslagingen van de rechtscolleges.
HOOFDSTUK 3 - De griffie
Art. 16
Op de WBV wordt er een griffie opgericht, die is samengesteld uit hiertoe aangewezen bedienden die bij de WBV
werkzaam zijn.
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De griffie is gevestigd op het adres van de maatschappelijke zetel van de WBV.
Art. 17
De griffie staat de rechtscolleges bij in alle verrichtingen van hun ambt en zorgt voor een behoorlijke werking van de
rechtscolleges en dit onder toezicht van de korpsoverste van de bondsrechters.
TITEL 2 – HET STATUUT VAN DE LEDEN VAN DE ORGANEN
HOOFDSTUK 1 - De bondsrechters
Afdeling 1 - Benoeming en ontslag
Art. 18
De tuchtrechtelijke rechtscolleges van de WBV, alsook de tuchtcommissie zetelend inzake wedstrijdfeiten, worden
samengesteld uit het korps van bondsrechters.
De bondsrechters worden voorgedragen en benoemd door de raad van bestuur van de WBV Zij worden benoemd voor
onbepaalde duur.
Art. 19
De functie van bondsrechter staat open voor mannen en vrouwen die op het ogenblik van hun benoeming de volle leeftijd
van 25 jaar bereikt hebben en ten volle over hun burgerlijke en politieke rechten beschikken.
Art. 20
Opdat men tot bondsrechter zou kunnen worden benoemd, dient men op het ogenblik van de benoeming in het bezit te
zijn van een Belgisch diploma van licentiaat of master of doctor in de rechten of van een gelijkwaardig buitenlands
diploma.
Art. 21
Bondsrechters mogen geen deel uitmaken van een nationaal, regionaal of provinciaal bestuursorgaan van de WBV, de
KBWB of de FCWB, met uitzondering van de juridische commissie van één van deze federaties.
Art. 22
Het mandaat van bondsrechter eindigt in de volgende gevallen:
 van rechtswege als hij of zij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, tenzij de raad van bestuur van de WBV uitdrukkelijk
beslist het mandaat te verlengen tot wanneer hij of zij de leeftijd van 68 jaar heeft bereikt;
 bij vrijwillig en uitdrukkelijk ontslag;
 bij afzetting door de raad van bestuur van de WBV, die deze beslissing slechts kan nemen om zwaarwichtige
redenen, met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen en nadat de betrokkene is gehoord in zijn /
haar middelen;
 van rechtswege bij geheel of gedeeltelijk verlies van zijn burgerlijke en politieke rechten;
 van rechtswege bij het bekleden van een functie of een mandaat in een nationaal, regionaal of provinciaal
bestuursorgaan van de K.B.W.B., de WBV of de F.C.W.B.;
 van rechtswege bij een benoeming als bondsprocureur of als substituut-bondsprocureur.
Afdeling 2 - Indeling en hiërarchie
Art. 23
Het korps van bondsrechters wordt voorgezeten door een hiertoe door de raad van bestuur van de WBV aangestelde
korpsvoorzitter.
De korpsvoorzitter is bevoegd om het hiërarchisch gezag uit te oefenen over het korps van bondsrechters en over de
leden van de griffie.
Er dient steeds één ondervoorzitter dienst te hebben. De dienstdoende ondervoorzitter wordt aangewezen door de
korpsoverste.
De ondervoorzitters van het korps van bondsrechters zorgen in samenspraak met de korpsvoorzitter voor de verdeling
van de aanhangig gemaakte zaken onder de bondsrechters van hun afdeling en stellen de rechtscolleges samen.
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Afdeling 3 - Algemene verplichtingen
Art. 24
De bondsrechters dienen zich te onthouden van iedere handeling die hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid zelfs maar
schijnbaar in het gedrang zou kunnen brengen.
Zij moeten zich onthouden van berechting van administratiefrechtelijke en tuchtrechtelijke feiten, als er gewettigde twijfel
over hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid bestaat.
Art. 25
Zij dienen zich tevens te onthouden van het publiekelijk innemen van standpunten in een procedure die aan hen ter
beoordeling werd voorgelegd en waarin er nog geen uitspraak werd gedaan.
Zij dienen blijk te geven van de gepaste terughoudendheid in de uitoefening van hun bevoegdheden.
Art. 26
Zij dienen uitspraak te doen over de bij hen aanhangig gemaakte administratiefrechtelijke en tuchtrechtelijke feiten binnen
een termijn van een maand na de sluiting van de debatten.
Art. 27
Zij dienen hun uitspraken met redenen te omkleden en zijn verplicht te antwoorden op de door de partijen ingeroepen
middelen.
HOOFDSTUK 2 - De leden van het bondsparket
Afdeling 1 - Benoeming en ontslag
Art. 28
Het bondsparket is samengesteld uit de bondsprocureur bijgestaan door substituut-bondsprocureurs.
Art. 29
De bondsprocureur en de substituut-bondsprocureurs worden voorgedragen en benoemd door de raad van bestuur van
de WBV Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.
Art. 30
De functie van bondsprocureur en van substituut-bondsprocureur staat open voor mannen en vrouwen die op het
ogenblik van hun benoeming de volle leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en ten volle over hun burgerlijke en politieke
rechten beschikken.
Art. 31
Opdat men tot bondsprocureur of substituut-bondsprocureur zou kunnen worden benoemd, dient men op het ogenblik
van de benoeming in het bezit te zijn van een Belgisch diploma van master of licentiaat of doctor in de rechten of van een
gelijkwaardig buitenlands diploma.
Art. 32
De bondsprocureur en de substituut-bondsprocureurs mogen geen deel uitmaken van een nationaal, regionaal of
provinciaal bestuursorgaan van de K.B.W.B., de WBV of de F.C.W.B., met uitzondering van de juridische commissie van
één van deze federaties.
Art. 33
Het mandaat van de leden van het bondsparket eindigt in de volgende gevallen:
 van rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, behoudens in geval van uitdrukkelijke individuele
verlenging door de raad van bestuur van de WBV tot de leeftijd van 68 jaar;
 bij vrijwillig en uitdrukkelijk ontslag;
 bij afzetting door de raad van bestuur van de WBV, die deze beslissing slechts kan nemen om zwaarwichtige
redenen, met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen en nadat de betrokkene is gehoord in zijn /
haar middelen;
 van rechtswege bij het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn burgerlijke en politieke rechten;
 van rechtswege bij het bekleden van een functie of een mandaat in een nationaal, regionaal of provinciaal
bestuursorgaan van de K.B.W.B., de WBV of de F.C.W.B.;
 van rechtswege bij een benoeming als bondsrechter.
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Afdeling 2 - Indeling en hiërarchie
Art. 34
Het bondsparket staat onder de leiding en het hiërarchisch toezicht van de bondsprocureur. Hij of zij is verantwoordelijk
voor de organisatie van het bondsparket.
Afdeling 3 - Algemene verplichtingen
Art. 35
De leden van het bondsparket oefenen hun taak uit in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
Art. 36
De bondsprocureur ontvangt alle klachten aangaande tuchtrechtelijke feiten en kan zelf klachten aanhangig maken
telkens hij dat nodig acht.
Art. 37
Hij of zij beslist over het al dan niet seponeren van een bij hem ingediende klacht en kan overgaan tot het voorstellen van
een minnelijke schikking.
Art. 38
De bondsprocureur bepaalt in samenspraak met de voorzitter en de ondervoorzitters van het korps van bondsrechters de
datum waarop de tuchtrechtelijke rechtscolleges zitting houden.
Art. 39
De bondsprocureur stelt het tuchtrechtelijk dossier samen en gaat na of er getuigen moeten worden opgeroepen en wie
er als getuige moet optreden.
Art. 40
Hij of zij stelt de oproeping op tot verschijning voor de tuchtrechtelijke rechtscolleges van zowel de gedaagde als de
eventuele getuigen.
Art. 41
Hij of zij is in tuchtrechtelijke aangelegenheden bevoegd om hoger beroep in te stellen tegen beslissingen van de
tuchtcommissie gewezen in eerste aanleg.
HOOFDSTUK 3 - De leden van de griffie
Afdeling 1 - Benoeming en ontslag
Art. 42
De leden van de griffie, met uitzondering van deze die zetelen in de administratiefrechtelijke rechtscolleges: college van
commissarissen en provinciale commissie WPV, worden door de raad van bestuur van de WBV gekozen uit het
administratief personeel van de WBV en benoemd. Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.
Afdeling 2 - Indeling en hiërarchie
Art. 43
Onder de leden van de griffie wordt er door de raad van bestuur van de WBV een hoofdgriffier aangewezen.
De hoofdgriffier verdeelt het dienstwerk onder de andere leden van de griffie.
De leden van de griffie staan onder het hiërarchisch gezag van de voorzitter van het korps van bondsrechters.
Afdeling 3 - Algemene verplichtingen
Art. 44
De leden van de griffie bewaren de notulen, de registers en alle andere akten van de rechtscolleges. Zij stellen de
zittingsrollen op, roepen de partijen op en zorgen voor de materiële uitrusting van de rechtscolleges.
Art. 45
De griffier stelt een zittingsblad op voor ieder geschil dat bij de rechtscolleges wordt aanhangig gemaakt. Op dat
zittingsblad worden door de griffie alle procedurehandelingen van de rechtscolleges, het bondsparket en de partijen
genoteerd.
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Art. 46
De hoofdgriffier zorgt voor de bewaring van de documenten en voorwerpen die in het kader van een procedure ter griffie
worden neergelegd. De documenten worden minimum vijf jaar bewaard.
C. RECHTSPLEGING
TITEL 1 - ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE RECHTSCOLLEGES - WEDSTRIJDFEITEN
Art. 47
Overtredingen met betrekking tot wedstrijden die slechts gesanctioneerd kunnen worden met een geldboete worden
behandeld door het college van commissarissen.
HOOFDSTUK 1 - Aanhangig maken van de zaak
Art. 48
Alle overige overtredingen met betrekking tot wedstrijden worden aanhangig gemaakt door indiening van een
klachtenformulier door een lid of een commissaris op het adres van de maatschappelijke zetel van de WBV te Gent.
Gelijktijdig wordt bij het indienen van de klacht een waarborg betaald voor behandeling van de zaak. Deze waarborg
wordt
vastgesteld
op
160,00
euro
voor
elites,
100,00
euro
voor
U23
en
65,00 euro voor andere categorieën.
De tuchtorganen van WBV kunnen tot 1 maand na de wedstrijddatum van ambtswege een klacht formuleren en een zaak
aanhangig maken, ongeacht het al dan niet ontvangen van een klachtenformulier.
Art. 49
De griffier overhandigt de klacht ten spoedigste aan de bondsprocureur.
De bondsprocureur stelt het dossier samen en voert het onderzoek en onderzoekt de ontvankelijkheid en gegrondheid
van de klacht.
HOOFDSTUK 2 - De zitting van de tuchtcommissie
Afdeling 1 – De oproeping van de partijen
Art. 50
De betrokken partijen worden ten minste acht vrije kalenderdagen voor de zitting per aangetekende brief door de griffie
opgeroepen.
De oproepingsbrief vermeldt datum, plaats en uur van de zitting, evenals de overtredingen en klachten waarvoor de
betrokkene zich dient te verantwoorden.
De oproepingsbrief vermeldt tevens de plaats en de uren waar de betrokken partijen en/of hun advocaten het dossier
kunnen inzien en er afschrift van nemen.
De kosten van de afschriften dienen vooraf te worden betaald.
Art. 51
De zittingsdatum van de tuchtcommissie wordt, rekening houdend met hoger vermelde oproepingstermijn, bepaald door
de griffier in samenspraak met de voorzitter van de tuchtcommissie.
Art. 52
De tuchtcommissie heeft het recht om personen op te roepen die zij menen te moeten horen.
De oproepingsbrief vermeldt datum, plaats en uur van de zitting, evenals de redenen van de oproeping. De oproeping
kan met alle mogelijke middelen gebeuren.
Als de op te roepen persoon wegens een geldige reden niet ter zitting kan aanwezig zijn, moet hij daarvan schriftelijk
melding maken aan de voorzitter van de tuchtcommissie via de griffie. De voorzitter kan de betrokkene laten oproepen
voor een nieuwe datum.
Afdeling 2 – De verschijning van de partijen
Art. 53
De zittingen zijn openbaar, tenzij de openbaarheid een gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden.
Op verzoek van één van de partijen kan de tuchtcommissie beslissen de zitting met gesloten deuren te laten verlopen.
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Art. 54
De behandeling geschiedt op tegenspraak. Indien een behoorlijk opgeroepen partij niet ter zitting verschijnt, wordt de
zaak bij verstek behandeld.
Art. 55
De partijen moeten in persoon verschijnen en hebben het recht zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
advocaat.
Indien de opgeroepene op het ogenblik van zijn verschijning minderjarig is, kan hij zich laten vertegenwoordigen door zijn
wettige vertegenwoordigers.
Slechts als de voorzitter of de partijen het wenselijk achten, kan de aanwezigheid van de minderjarige gevraagd worden.
Die vraag kan nooit aanleiding geven tot verstek voor zover de wettelijke vertegenwoordiger aanwezig is.
Art. 56
De partijen hebben het recht zich te laten bijstaan door een tolk, indien één der partijen de taal van de rechtspleging van
het rechtscollege niet machtig is. De kosten hiervan worden door de partijen zelf gedragen.
Art. 57
Indien een club of vereniging wordt opgeroepen, moet die zich laten vertegenwoordigen door ten minste één van de
bestuursleden die in het bezit moet zijn van de aan de club of vereniging gerichte oproeping en van een volmacht
ondertekend door de voorzitter of secretaris van de club. Het vertegenwoordigend lid mag zelf niet geschorst zijn.
Afdeling 3 – Het verloop van de zitting
Art. 58
De voorzitter van de tuchtcommissie (of zijn vervanger) zet de zaak uiteen en stelt, als hij dat nodig acht, vragen aan de
partijen.
Art. 59
De partijen hebben het recht aanvullende onderzoeksmaatregelen - zoals het horen van getuigen en deskundigen - te
vragen en dat zolang de debatten niet gesloten zijn.
Art. 60
De voorzitter van de tuchtcommissie (of zijn vervanger) beveelt een aanvullend onderzoek, ofwel ambtshalve, ofwel op
verzoek, of hij wijst het verzoek tot aanvullend onderzoek af.
Art. 61
Bij het horen van getuigen en/of deskundigen mogen de partijen verzoeken dat deze verklaring zou worden genoteerd
door de zittingsgriffier en worden ondertekend door die getuige of deskundige.
De voorzitter van de tuchtcommissie (of zijn vervanger) kan een dergelijk verzoek niet afwijzen en kan bij gebrek aan een
verzoek zelf bevelen de verklaringen te noteren en te laten ondertekenen.
Art. 62
De partijen dragen hun middelen van verdediging voor.
Art. 63
De voorzitter van de tuchtcommissie (of zijn vervanger) sluit de debatten en houdt de zaak in beraad voor uitspraak ter
zitting of op latere datum binnen de maand volgend op de datum van de zitting waar de debatten voor gesloten werden
verklaard.
Art. 64
De voorzitter van de tuchtcommissie (of zijn vervanger) kan de heropening van de debatten bevelen, als daartoe
gegronde redenen bestaan.
Afdeling 4 – De uitspraak
Art. 65
De uitspraak moet met redenen omkleed worden en aangetekend verzonden worden aan de partijen binnen de acht
dagen na de uitspraak.
Art. 66
De uitspraak legt de procedurekosten ten laste van de verliezende partij. De tuchtcommissie kan de kosten evenwel
verdelen tussen de partijen, op voorwaarde dat het daarover een gemotiveerde uitspraak doet.
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De tuchtcommissie beslist tevens over de besteding van de gedeponeerde waarborg.
De procedurekosten omvatten de verplaatsingskosten van de door de tuchtcommissie opgeroepen getuigen, de kosten
van daden van onderzoek, evenals een forfaitair bedrag voor administratie- en dossierkosten, hetwelk jaarlijks, voor
eerste aanleg, bepaald wordt door de raad van bestuur van de WBV.
Art. 67
De uitspraak wordt tevens gepubliceerd in het officieel bondsblad.
TITEL 2 - TUCHTRECHTELIJKE RECHTSCOLLEGES – OVERIGE FEITEN EN WEDSTRIJDFEITEN IN BEROEP
HOOFDSTUK 1 - Aanhangig maken van de zaak
Art. 68
Een tuchtrechtelijke procedure wordt aanhangig gemaakt door een schriftelijke klacht van een lid of van een commissaris,
in te dienen op de griffie van de WBV of ambtshalve door de bondsprocureur.
Bij het indienen van een klacht door een lid wordt gelijktijdig een waarborg ter griffie gedeponeerd voor de behandeling
van de zaak voor de tuchtcommissie. Deze waarborg wordt vastgesteld op 160,00 euro voor de Elites, de clubs, de leden,
enz., op 100,00 euro voor de Beloften en op 65,00 euro voor de andere categorieën. De waarborg wordt teruggestort
indien de zaak niet voor de tuchtcommissie behandeld wordt.
Art. 69
De hoofdgriffier overhandigt de klacht ten spoedigste aan de bondsprocureur.
HOOFDSTUK 2 - Seponeringsbeleid en voorafgaande poging tot minnelijke schikking
Art. 70
De bondsprocureur kan een klacht seponeren indien hij van oordeel is dat het niet opportuun zou zijn verder gevolg aan
de klacht te geven.
De beslissing tot seponeren wordt aan de betrokken partijen medegedeeld.
Een beslissing tot seponering kan steeds worden herroepen door de bondsprocureur als er zich nieuwe en verzwarende
omstandigheden aandienen.
Art. 71
De bondsprocureur kan een voorstel doen aangaande een tuchtrechtelijk feit zonder oproeping van de betrokkene en een
sanctie voorstellen bij minnelijke schikking, waarbij hij de betrokkene verzoekt een bepaalde geldsom te betalen aan de
WBV en/of een schorsing te aanvaarden.
Art. 72
Een sanctie bij minnelijke schikking kan evenwel slechts opgelegd worden voor overtredingen waarvan de sanctie minder
is dan twee maanden schorsing en/of een geldboete van 125,00 euro.
Art. 73
De bondsprocureur kan geen sanctie bij minnelijke schikking voorstellen indien de betrokkene tijdens hetzelfde
wielerseizoen voor een soortgelijke inbreuk bij wijze van minnelijke schikking werd gesanctioneerd of door een
bondsinstantie werd veroordeeld.
Art. 74
Hij kan evenmin een sanctie bij minnelijke schikking voorstellen wanneer de zaak al bij een tuchtrechtscollege aanhangig
is gemaakt.
Art. 75
De voorgestelde minnelijke schikking mag niet meer bedragen dan de bij de tuchtsancties bepaalde geldboete of
schorsing voor het betrokken feit.
Art. 76
De bondsprocureur bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn de betaling dient te geschieden. Hij of zij bepaalt
eveneens de periode van schorsing. Die termijn bedraagt ten hoogste twee maanden.
Art. 77
Het voorstel tot sanctie bij minnelijke schikking wordt de overtreder van het tuchtrechtelijk feit bij een ter post
aangetekende brief ter kennis gebracht. De brief bevat de datum waarmee de gesanctioneerde moet instemmen.
_______________________________________________________________________________________________________
151116-REG-Tuchtreglement

Art. 78
Aanvaarding en uitvoering van de minnelijke schikking binnen de door de bondsprocureur bepaalde termijn zoals
vastgelegd in artikel 76 doen de tuchtvervolging vervallen.
Art. 79
Indien de sanctie bij minnelijke schikking binnen de voorziene termijn door de betrokkene niet werd aanvaard, is de
gebruikelijke procedure van toepassing.
Art. 80
De griffie geeft de bondsprocureur onverwijld kennis van de aanvaarding van het voorstel door de gesanctioneerde.
Art.81 BEMIDDELING
In alle zaken waar na verhoor blijkt dat een bemiddeling is aangewezen, roept de bondsprocureur de partijen samen op,
om de tussen partijen bestaande klachten en betwistingen pogen op te lossen.
Er worden geen notulen gemaakt van de bemiddeling.
Indien de bemiddeling tot een oplossing leidt, wordt er tussen de betrokken partijen een dading opgesteld.
Indien de partijen geen bemiddeling willen of er tussen partijen na bemiddeling geen minnelijke oplossing kan gevonden
worden of indien de eerdere opgestelde dading door één of meerdere partijen niet gerespecteerd wordt, wordt de zaak
onverwijld aanhangig gemaakt door de bondsprocureur voor de tuchtcommissie.
HOOFDSTUK 3 - De zitting van de tuchtcommissie
Art.82
De oproeping van de partijen, de verschijning van de partijen, het verloop van de zitting, de uitspraak verloopt zoals
voorzien in de artikelen 50 tot en met 67 van onderhavig reglement.
D. SPOEDEISENDE PROCEDURE
Art. 83
Bij hoogdringendheid en bij wijze van uitzondering wordt een spoedprocedure voorzien.
Dit kan enkel met het oog op een regelmatig en sportief verloop van de wedstrijden en/of bij overmacht.
De ontvankelijkheid van deze redenen wordt beoordeeld door de dienstdoende voorzitter.
De voorzitter kan slechts een opgelegde schorsing, uitsluiting of schrapping voorlopig bevestigen of tijdelijk opschorten.
Art. 84
Een spoedprocedure kan ofwel schriftelijk tegen afgifte van ontvangstbewijs op de griffie ofwel per aangetekende brief
door elke belanghebbende worden ingesteld. Een waarborg moet ter griffie worden gedeponeerd binnen de
eerstvolgende openingsuren. Deze waarborg wordt vastgesteld op 160,00 euro voor de Elites, de clubs, de leden, enz,
op 100,00 euro voor de Beloften en op 65,00 euro voor de andere categorieën.
Art. 85
De oproepingstermijn wordt beperkt tot 24 uur en is aan geen enkele vormvereiste onderworpen.
Bij afwezigheid wordt een beslissing bij verstek genomen.
De voorzitter wendt zich tot de bondsprocureur voor alle spoedprocedures in tuchtzaken.
Art. 86
De gemotiveerde en met reden omklede beslissing wordt ten laatste de volgende werkdag na de zitting uitgesproken en
schriftelijk tegen ontvangstbewijs op de griffie ter beschikking gesteld.
Art. 87
Tegen de beslissing van de voorzitter staat geen rechtsmiddel open.
Men kan zich slechts opnieuw tot de voorzitter wenden voor dezelfde vordering als er zich nieuwe elementen voordoen.
Art. 88
De beslissing van de korpsvoorzitter is onmiddellijk uitvoerbaar ondanks een verdere procedure voor de tuchtcommissie.
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E. RECHTSMIDDELEN IN TUCHTRECHTELIJKE ZAKEN
HOOFDSTUK 1 - Verzet
Art. 89
Behoudens voor wat betreft inzake wedstrijdfeiten, kan tegen een beslissing die bij verstek genomen is, de partij die
verstek liet gaan verzet aantekenen mits het aangetekend verzenden van een gemotiveerde brief binnen een termijn van
veertien kalenderdagen na de ontvangst van de beslissing, te richten aan de voorzitter van het rechtscollege via de
griffier, een en ander op straffe van onontvankelijkheid van het verzet. De verzettende partij stort een waarborg van
125,00 euro voor zover het tegen een verstekvonnis gericht is, geveld door de tuchtcommissie.
Art. 90
Het verzet schorst enkel de tenuitvoerlegging, voor zover de beslissing bij verstek de uitvoerbaarheid bij voorraad niet
heeft bevolen.
Art. 91
De verzettende partij wordt opnieuw opgeroepen om te verschijnen op de eerstvolgende zitting, overeenkomstig artikel 50
en volgende.
De procedure verloopt conform de artikelen 50 tot en met 67.
Als de behoorlijk opgeroepen verzettende partij op deze zitting opnieuw verstek laat gaan, is een tweede verzet
onontvankelijk.
Art. 92
Als het verzet ontvankelijk is, herneemt het rechtscollege zijn taken bij een tuchtrechtelijke zaak zoals omschreven in de
procedure in eerste aanleg.
HOOFDSTUK 2 - Hoger beroep
Afdeling 1: Wedstrijdfeiten
Art. 93
De betrokken partijen kunnen binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst van de uitspraak per aangetekende
brief hoger beroep aantekenen tegen een uitspraak van het college van commissarissen indien een geldboete van meer
dan 125,00 euro werd opgelegd.
Het beroep moet gericht zijn aan de tuchtcommissie, een en ander op straffe van onontvankelijkheid.
Bij het aantekenen van hoger beroep wordt een waarborg gestort van 250,00 euro.
Art. 94
Het hoger beroep schorst de tenuitvoerlegging van de uitspraak in eerste aanleg, voor zover de uitvoerbaarheid bij
voorraad niet werd bevolen.
Art. 95
De oproepings- en verschijningsprocedure en het verloop van de zitting zijn hetzelfde als in eerste aanleg.
Afdeling 2 : Overige
Art. 96
Alle betrokken partijen, inclusief de bondsprocureur, kunnen binnen een termijn van veertien kalenderdagen hoger
beroep aantekenen tegen een uitspraak van de tuchtcommissie in eerste aanleg gewezen.
De termijn begint te lopen vanaf de dag nadat de uitspraak aangetekend aan partijen kenbaar werd gemaakt.
Dit verhaal moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend per aangetekend schrijven, gericht aan het Belgische
Arbitragehof voor de Sport.
Het hoger beroep schorst enkel de tenuitvoerlegging van de uitspraak in eerste aanleg, voor zover de uitvoerbaarheid bij
voorraad niet werd bevolen.
Het Hoger Beroep verloopt volledig conform het vigerende reglement van het Belgisch Arbitragehof voor de sport. Het
reglement is te raadplegen op de website http://www.bas-cbas.be/nl/reglement.php.
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HOOFDSTUK 4 - Derdenverzet
Art. 97
In alle rechtsprocedures is derdenverzet mogelijk. Derdenverzet moet aangetekend worden binnen de veertien dagen na
publicatie in het officieel bondsblad.
F. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Art. 98
Bij het berekenen van de termijnen wordt uitsluitend rekening gehouden met de datum van de poststempel, tenzij anders
bepaald.
Art. 99
De eerste dag van de in deel 1 bepaalde termijnen is de dag volgend op de dag van de beslissing of kennisgeving. De
laatste dag van de in deel 1 bepaalde termijnen wordt dienovereenkomstig berekend. Om tijdig te zijn, dient de handeling
te worden gesteld uiterlijk op de laatste dag zelf en rekening houdend met de openingsuren van de griffie.
Art. 100
Indien een termijn eindigt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd naar de
eerstvolgende werkdag en rekening houdend met de openingsuren van de griffie.
Art. 101
Onder neerleggen ter griffie dient te worden begrepen: het versturen van klachten en briefwisseling betreffende klachten
die toekomen op de griffie, gevestigd op het adres van de maatschappelijke zetel van de WBV of het in persoon
overhandigen ter griffie tijdens de openingsuren en tegen ontvangstbewijs. Het deponeren van waarborgen ter griffie
geschiedt ofwel tegen ontvangstbewijs ofwel door middel van storting op de daartoe aangeduide rekening mits
voorlegging van een bankattest. Procedures waarvoor een waarborg voorzien is, vinden geen doorgang zolang de
waarborg onbetaald blijft.
Art. 102
Voor wat beroep betreft, begint de termijn van beroep te lopen vanaf de poststempel van verzending van de beslissing
waartegen verzet, beroep wordt aangetekend.
Art. 103
In deel 1 wordt onder "leden" verstaan: de vergunninghouders, de toetredende leden van de federatie, de organisatoren
van wedstrijden, de clubs en de sportgroepen, leden van andere federaties doch aanwezig in een aan de WBV te linken
activiteit of in interactie met een bij de WBV aangesloten lid en dit alles in de ruimste betekenis.
Art. 104
Alle beslissingen van de rechtscolleges worden gepubliceerd in het officieel bondsblad.
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