ETHISCHE CODE BELGIAN CYCLING
Inleiding
De vzw Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, hier verder genoemd Belgian Cycling, is onder
andere verantwoordelijk voor de integriteit en de positieve reputatie van de wielersport in
België.
Alle betrokkenen actief in dit domein moeten deze code onderschrijven.
Het betreft zowel leidinggevenden en personeelsleden van de nationale federatie als
licentiehouders, clubs, organisatoren en deelnemers aan zowel competitieve als recreatieve
wedstrijden en events.
Allen engageren zich om bijgaande ethische code van Belgian Cycling te respecteren en
actief mee te werken aan de doelstelling ervan.
De ethische code van de UCI maakt integraal deel uit van deze van Belgian Cycling en is dus
van toepassing. Bij eventuele twijfel of contradictie is de ethische code van de UCI van
toepassing.

Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied
Artikel 1.1: Personen gebonden door de ethische code van Belgian Cycling
-

Alle officials, de leden van de raad van bestuur, het management, het personeel en de
leden van alle commissies van Belgian Cycling;
Licentiehouders: Alle licentiehouders zoals beschreven in de reglementen van Belgian
Cycling en haar vleugels;
Externen: Externen die werken in opdracht van Belgian Cycling;
Organisatoren van wedstrijden en fietsevents: Alle personen betrokken bij de organisatie
en begeleiding van zowel wedstrijden van de nationale en internationale officiële
kalender als recreatieve tochten en events.

Artikel 1.2: Toepassingsgebied
De ethische code moet ervoor zorgen dat schade aan de reputatie en integriteit van de
wielersport, door onder andere onwettige praktijken, immoreel en onethisch gedrag,
voorkomen wordt.

Artikel 1.3: Inbreuken
Zowel vrijwillige als onvrijwillige overtredingen worden als inbreuk beschouwd.

Artikel 1.4: Beperking in de tijd
Onderzoek naar inbreuken mogen tot uiterlijk 10 jaar na de feiten opgestart worden. Reeds
lopende onderzoeken worden niet beperkt in de tijd.

Hoofdstuk 2: Samenstelling
De ethische commissie is samengesteld uit minimum 5 personen competent op het vlak van
sport, het wettelijk en ethisch kader met een minimale vertegenwoordiging van een derde
van elk geslacht (M/V).
Afhankelijk van de agenda kunnen ad hoc materiedeskundigen uitgenodigd worden.
De leden van de ethische commissie worden benoemd door de raad van bestuur van Belgian
Cycling.
De raad van bestuur benoemt onder de leden van de ethische commissie een integrity
officer en duidt eveneens de voorzitter aan.
De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De voorzitter van de ethische
commissie mag maximum 3 termijnen doen als voorzitter.

Hoofdstuk 3: Bevoegdheid

Op de integrity officer en de ethische commissie kan o.m. beroep gedaan worden in
volgende gevallen:
- omkoping, ongeoorloofde ontvangst van giften en van gemaakte uitgaven;
- discriminatie in de meest uitgebreide zin;
- beïnvloeding van het resultaat van wedstrijden;
- conflict of intrest in verantwoordelijkheden, bij toezegging van organisaties of afsluiten van
contracten;
- klachten in geval van vermeend dopinggebruik (deze zullen doorverwezen worden naar de
bevoegde NADO);
- klachten in verband met technologische fraude of in geval van vermeende inbreuken tegen
de medische regelgeving (deze zullen doorverwezen worden naar de bevoegde
tuchtcommissie);
- seksueel (grens) overschrijdend gedrag;
- beïnvloeding bij verkiezingen;
- alle daden die indruisen tegen de principes van goed bestuur.

Deze lijst is niet limitatief.

De commissie kan ook advies geven aan de raad van bestuur betreffende ethische
aangelegenheden.

Hoofdstuk 4: Procedures
Artikel 4.1: Recht om een inbreuk te melden
Iedere persoon of organisatie heeft het recht om een inbreuk of een vermoeden van
inbreuk te rapporteren bij de integrity officer die deel uitmaakt van de ethische commissie.
De persoon of organisatie die de klacht indient, heeft niet het recht om het onderzoek ervan
te eisen of deel te nemen aan het onderzoek of aan de besluitvorming.
De ethische commissie heeft het recht om iedereen die mogelijkerwijze kan bijdragen tot
het positieve verloop van het onderzoek te raadplegen.

Artikel 4.2: Verplichte medewerking
Iedere persoon of organisatie die gebonden is door de ethische code is verplicht om op
vraag van de ethische commissie mee te werken aan het onderzoek van een klacht.
Weigering tot medewerking zal beschouwd worden als inbreuk tegen de ethische code.

Artikel 4.3: Rechten van de betrokken partijen
De bij het onderzoek betrokken partijen hebben het recht om verhoord te worden door de
ethische commissie en bewijzen voor te leggen. Tevens hebben ze recht op een
gemotiveerde en onderbouwde beslissing.

Artikel 4.4: Vertegenwoordiging
Iedere betrokken partij mag zelf verschijnen voor de ethische commissie of zich laten
vertegenwoordigen door een raadgever. De kosten hiervan zijn ten laste van de betrokken
partij.

Artikel 4.5: Taal
De voertaal van de ethische commissie is Nederlands of Frans.

Artikel 4.6: Vereisten voor een geldige klacht
- Klachten moeten schriftelijk of via mail gericht worden aan de integrity officer of het
secretariaat van de ethische commissie.
-De klacht moet volgende gegevens bevatten:
Naam en voornaam van de inzender;
Contactgegevens van de inzender;
De identiteitsgegevens van de betichte persoon, personen, organisaties(s);
Exhaustieve omschrijving van de vermoede inbreuk;
Handtekening van de inzender.

Artikel 4.7: Registratie
De inzender zal een ontvangstmelding van de klacht ontvangen en zo deze door de integrity
officer of ethische commissie ontvankelijk verklaard of verworpen wordt, zal hem dit
bevestigd worden.

Artikel 4.8: Onderzoeksprocedure
Zo de klacht ontvankelijk verklaard wordt, kan de integrity officer, afhankelijk van de aard
van de klacht, deze:
ofwel doorsturen naar de bestaande relevante commissie;
of naar een officiële instantie die bevoegd is voor het behandelen van de klacht;
ofwel de klacht doorsturen naar de ethische commissie voor verder onderzoek.
In dit geval zal de voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ethische commissie een
panel samenstellen dat het dossier zal behandelen.
Dit panel zal uit minstens drie onafhankelijke, niet betrokken en onbevooroordeelde
personen bestaan en voorgezeten worden door de voorzitter van de ethische commissie.
Deze kan ook iemand anders vragen om als voorzitter van het panel op te treden.
De voorzitter van het panel kan ad hoc één of meerdere materiedeskundigen uitnodigen.
De voorzitter leidt de onderzoeksprocedure.

Het onderzoek gebeurt op basis van schriftelijke of mondelinge bevraging van de betrokken
partijen, eventuele getuigen en personen of organisaties die kunnen bijdragen tot de
volledigheid van het onderzoek.
Het panel zal de nodige maatregelen treffen om de rechten en vertrouwelijkheid van de bij
het onderzoek betrokken partijen te bewaken.

Artikel 4.9: De besluiten van het panel/beslissing van de ethische commissie
Het panel legt de resultaten van zijn onderzoek en voorstel van beslissing voor aan de
ethische commissie die op basis hiervan een beslissing neemt.
De beslissing omvat de gegevens van de betrokken partijen, een omschrijving van de feiten
en een onderbouwd besluit.

Artikel 4.10: Kosten
De werkingskosten van de ethische commissie komen ten laste van Belgian Cycling.
De ethische commissie kan echter beslissen om de kosten of een gedeelte ervan ten laste te
leggen van de veroordeelde partij die een inbreuk pleegde op de ethische code.

Artikel 4.11: Sancties
Tegen inbreuken op de ethische code kan de ethische commissie volgende sancties
voorstellen aan de raad van bestuur:
- een vermaning;
- een financiële boete van maximum 1 000 000 euro;
- teruggave van beloningen;
- intrekking van titels;
- schorsing al dan niet beperkt in de tijd;
- verbod tot deelname aan om het even welk door Belgian Cycling, de vleugels of hun leden
georganiseerde wedstrijd of wielerevent.

Artikel 4.12: Beroep
Tegen de beslissing van de ethische commissie kan in beroep worden gegaan bij het Belgisch
Arbitragehof voor de Sport.

Hoofdstuk 5: Ingangsdatum van de ethische code

De ethische code werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Belgian Cycling op
dd/mm/2019.
De ethische code treedt in werking vanaf de datum van publicatie op de website van Belgian
Cycling.

