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GEDRAGSCODE GEBRUIK SOCIALE MEDIA VOOR COMMISSARISSEN
Beste commissaris,
Het delen van allerlei informatie met familie, vrienden kent geen grenzen meer dankzij de diverse sociale
media die ons vandaag ter beschikking staan. (vb. Facebook, Instagram, Twitter enz….)
Ook de KBWB gebruikt deze communicatiemiddelen oa voor het Belgian Cycling Team, bepaalde
gebeurtenissen, evenementen…
Tegelijkertijd dient de federatie er echter ook over te waken dat haar integriteit door het gebruik van sociale
media niet in gevaar wordt gebracht en dat onze commissarissen in deze worden beschermd.
Elke commissaris is een official aangeduid door de KBWB, er zijn maar enkele officiële woordvoerders die
namens de KBWB kunnen spreken. (de Bondsvoorzitter, de Directeur)
Het is daarom ongepast dat commissarissen publiekelijk commentaar geven op organisatoren, wedstrijdfeiten
of over beslissingen die tijdens of na een wedstrijd werden genomen.
De KBWB respecteert het recht op vrije meningsuiting, u heeft echter als wedstrijdcommissaris de KBWBstatuten en reglementen aanvaard. Het verspreiden van ongepaste commentaren over de wielersport of over
uw functie zijn niet verenigbaar met de taak van commissaris.
Wij verwijzen hiervoor naar het volgende artikel uit het UCI-reglement, tevens van toepassing voor de KBWB :
1.1.050 Iedere commissaris moet blijk geven van neutraliteit en onafhankelijkheid. Hij mag onder geen beding
betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd. Hij moet onmiddellijk zijn aanduiding afwijzen indien hij
kennis heeft van een element dat zijn neutraliteit ter discussie zou kunnen stellen.

NIET DOEN
lijst aanduidingen publiceren
Foto’s of beelden van wedstrijdsituaties/feiten publiceren (o.a. overtredingen, valpartijen)
Posten van commentaren mbt arbitrage
Vervoegen van online discussies (blogs, websites enz….) over de arbitrage, genomen beslissingen

De KBWB heeft veel respect voor de inzet en toewijding die de commissarissen betonen om het even waar in
België. De federatie begrijpt dat jullie je ervaringen willen delen met familie en vrienden maar wij willen ons er
tegelijkertijd van verzekeren dat de integriteit van de organisatoren, de commissarissen en de federatie niet in
het gedrang komt.

