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TITEL I: DEFINITIES 
 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 
1. BAS: Belgisch Arbitragehof voor de Sport, bevoegd om uitspraak te doen in 

graad van beroep; 
 

2. Begeleider: elke coach, trainer, manager, agent, teammedewerker, official, 
medisch of paramedisch personeelslid, elke ouder of elk ander persoon die 
een sporter, die deelneemt aan of zich voorbereidt op een sportactiviteit, 
behandelt, assisteert of met hem samenwerkt; 

 
3. Evenement of event: een reeks individuele wedstrijden die samen worden 

uitgevoerd onder één bestuursorgaan; 
 
4. Evenementenlocaties: de locaties die als dusdanig zijn aangewezen door het 

bestuursorgaan van het evenement; 
 
5. Evenementenperiode: de tijd tussen de start en het einde van het evenement, 

zoals vastgelegd door het bestuursorgaan van het evenement; 
 
6. Federatie: iedere groepering van sportverenigingen; 
 
7. Medical Rules: “Part 13 Medical Rules” van de UCI-Cycling Regulations en 

latere wijzigingen; 
 
8. Renner: Iedere natuurlijke persoon die wielersport beoefent en hiervoor als lid 

aangesloten is bij de vzw WBV, de vzw FCWB of de vzw KBWB.  
 
9. Team: is een sportorganisatie bestaande uit renners en begeleiders met het 

oog op deelname in evenementen. Afhankelijk van de context, kan de term 
“team” ook duiden op de renners van een team welke deelnemen aan een 
bepaald event of evenement; 

 
10. UCI: Union Cycliste Internationale is de niet-gouvernementele internationale 

vereniging van nationale federaties;  
 
11. VZW FCWB:  De vzw Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles, zijnde de 

vereniging die volgens haar statuten tot doel heeft de organisatie en de 
verspreiding van de wielersport in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in al haar verschillende vormen. 



 
12. VZW KBWB:  De vzw Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, zijnde de 

vereniging die volgens haar statuten tot doel heeft de organisatie, de promotie 
en de verspreiding van de wielersport in België in al haar verschillende 
vormen. 

 
13. VZW WBV:  De vzw Wielerbond Vlaanderen, zijnde de vereniging die 

volgens haar statuten tot doel heeft de organisatie en de verspreiding van de 
wielersport in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in al haar 
verschillende vormen. 

 
14. Wedstrijd: een sportactiviteit in de vorm van een race, match, spel of 

concours; 
  

TITEL II: ALGEMEEN 
 
 
Artikel 1. 

Dit reglement is uitgewerkt in overeenstemming met de artikelen opgenomen 
onder “UCI Cycling Regulations, Part13. Medical Rules” van de vzw Union 
Cycliste Internationale en is van toepassing op elke renner en elke begeleider 
die op het moment dat hij of zij een inbreuk op dit reglement en/of op de 
Medical Rules pleegt of in kennis wordt gesteld van het feit dat hij/zij wegens 
een inbreuk zal vervolgd worden, onder de verantwoordelijkheid van de vzw 
Wielerbond Vlaanderen, de vzw Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles en/of 
de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond valt. 

Artikel 2.  

Het in artikel 11 vermelde disciplinair orgaan blijft bevoegd om dit 
tuchtreglement toe te passen en de hangende disciplinaire procedure af te 
ronden over de betrokken inbreuk, ook als de renner of de begeleider zich 
heeft teruggetrokken uit de sport op het moment dat de procedure wordt 
ingeleid of afgerond. Eveneens behoudt het disciplinair orgaan de 
bevoegdheid om een procedure zoals omschreven in dit reglement in te 
leiden indien de renner of begeleider zich heeft teruggetrokken uit de sport en 
het disciplinair orgaan in het tegengestelde geval bevoegdheid zou hebben 
gehad. 

 



 

Artikel 3.  

De disciplinaire vervolging en bestraffing van inbreuken gepleegd op dit 
reglement door de in  artikel 1 vermelde renner of begeleider gebeurt door 
het in artikel 11 vermelde disciplinair orgaan van de vzw Wielerbond 
Vlaanderen, de vzw Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles en/of de vzw 
Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, overeenkomstig dit intern 
tuchtreglement. De respectievelijke disciplinaire organen zijn gevestigd op 
hun maatschappelijke zetel.  

Artikel 4.  

Dit reglement is een zelfstandig toepasbaar reglement dat dient 
geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de UCI-Cycling 
Regulations.  

De UCI-Cycling Regulations maken deel uit van dit reglement en zijn steeds 
aanvullend toepasbaar. 

Andere regelementen zijn slechts van toepassing indien zij niet in strijd zijn 
met dit reglement of de UCI-Cycling Regulations en kunnen slechts 
aanvullend werken. 

Artikel 5. 

Dit reglement is van toepassing vanaf de goedkeuring. 

De disciplinaire afhandeling van feiten die aanleiding geven tot de vaststelling 
van inbreuken op dit reglement en/of de Medical Rules die gepleegd of 
vastgesteld zijn voor de inwerkingtreding van dit reglement, blijft onderworpen 
aan de disciplinaire bepalingen die van toepassing waren op het moment van 
de feiten. 

Artikel 6. 

De kosten die de beschuldigde maakt in het kader van diens verdediging zijn 
voor diens eigen rekening, tenzij door een bevoegde (buiten-)gerechtelijk 
instantie anders wordt bepaald. 

 

 



TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR 
 
 
Artikel 7.  

De raad van bestuur van de KBWB is verantwoordelijk voor de organisatie en 
ziet toe op de werking van het disciplinair orgaan, met dien verstande dat ze 
zich niet mag inlaten met de inhoudelijke beslissingen. 

Artikel 8.  

De raad van bestuur van de KBWB sluit een verzekering 
bestuurdersaansprakelijkheid af bij een erkende Belgische 
verzekeringsmaatschappij. 

Artikel 9.  

De raad van bestuur van de KBWB kan op elk ogenblik een lid van het 
disciplinair orgaan afzetten, nadat de persoon in kwestie eerst gehoord is en 
zich kan verdedigen. 

Artikel 10.  

De raad van bestuur van de KBWB bepaalt de vergoedingen die uitbetaald 
worden aan de leden van het disciplinair orgaan.  De raad van bestuur van 
de KBWB bepaalt de procedurekosten. De procedurekosten omvatten de 
kosten van het aanhangig maken van de zaak en de administratiekosten. 

TITEL IV: HET DISCIPLINAIR ORGAAN 
 
Artikel 11.  

Het disciplinair orgaan bestaat uit een commissie, disciplinaire kamer van de 
commissie, een parket en een griffie. 

afdeling I: De commissie en de disciplinaire kamer van de 
commissie 

Artikel 12.  

De disciplinaire kamer van de commissie heeft conform titel II van dit 
reglement de bevoegdheid disciplinaire maatregelen uit te spreken inzake 
inbreuken door een renner of begeleider gepleegd op de artikelen in dit 
reglement en/of de Medical Rules. 



De leden van de commissie worden voor een hernieuwbare termijn van vijf 
jaar benoemd door de raad van bestuur van de KBWB. De leden moet op het 
ogenblik van hun benoeming ten volle de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben 
en ten volle over hun burgerlijke en politieke rechten beschikken. De raad van 
bestuur van de KBWB benoemt onder de leden een voorzitter en een 
plaatsvervangend voorzitter.   

De voorzitter, en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, 
bepaalt dossier per dossier de samenstelling van de disciplinaire kamer van 
de commissie.  De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de 
disciplinaire kamer van de commissie dient een magistraat te zijn.   

Daarnaast bestaat de disciplinaire kamer uit minstens één jurist en minstens  
één arts. Beide moeten ten volle over hun burgerlijke en politieke rechten 
beschikken.  
Tevens dient de jurist te beschikken over een Belgisch diploma van master, 
licentiaat of doctor in de rechten of van een overeenkomstig de richtlijn van 
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties gelijkwaardig buitenlands 
diploma en dient de  arts te beschikken over een Belgisch diploma van 
master, licentiaat of doctor in de geneeskunde of van een overeenkomstig de 
richtlijn van 2005/36/EG van het Europese Parlement en de Raad van 7 
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 
gelijkwaardig buitenlands diploma. 
De leden 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 als ze een persoonlijk belang hebben bij de zaak, 
betrokken zijn geweest bij het voorafgaande onderzoek, of er andere 
gewettigde twijfel over hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid bestaat. 

Zij dienen zich tevens te onthouden van het publiekelijk innemen van 
standpunten in een procedure die aan hen ter beoordeling werd voorgelegd 
en waarin nog geen uitspraak werd gedaan. 

Zij dienen blijk te geven van de gepaste terughoudendheid in de uitoefening 
van hun bevoegdheden. 

Onderafdeling II: De griffie 

Artikel 13.  

De griffie staat in voor de administratieve ondersteuning en notulering van alle 



handelingen van het disciplinair orgaan. 

De griffie bestaat uit een griffier en zijn plaatsvervanger. Beiden worden voor 
een hernieuwbare termijn van vijf jaar benoemd door de raad van bestuur van 
de KBWB. Beiden moeten ten volle over hun burgerlijke en politieke rechten 
beschikken en houder zijn van een Belgisch diploma secundair onderwijs of 
van een overeenkomstig richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties gelijkwaardig buitenlands diploma. 

De griffie notuleert en bewaart alle akten van de disciplinaire kamer van de 
commissie, het parket, de griffie en de partijen. Zij stelt de agenda op van de 
disciplinaire kamer van de commissie, roept de partijen op tegen  de datum 
bepaald door het parket en zorgt voor de materiële uitrusting van de 
disciplinaire kamer van de commissie. 

De griffie stelt een zittingsblad op voor iedere behandelde zaak. Op dit 
zittingsblad wordt door de griffie alle procedurehandelingen van de 
disciplinaire kamer van de commissie, het parket en de partijen genoteerd. 

De griffie zorgt voor de bewaring van de documenten en voorwerpen die in 
het kader van de procedure voor de disciplinaire kamer van de commissie bij 
de griffie worden neergelegd. Documenten worden minimum vijf jaar 
bewaard. 

afdeling III: Het parket 

Artikel 14.  

Het parket staat in voor het onderzoek en de vervolging van inbreuken op de 
artikelen opgenomen onder dit regelement en/of de Medical Rules, gepleegd 
door renners en begeleiders zoals omschreven in titel II van dit reglement. 

Het parket bestaat uit een bondsprocureur en zijn plaatsvervanger. Beiden 
worden voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar benoemd door de raad 
van bestuur van de KBWB. 

Beiden moeten ten volle over hun burgerlijke en politieke rechten beschikken 
en houder zijn van een Belgisch diploma van licentiaat of doctor in de rechten 
of van een overeenkomstig richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties gelijkwaardig buitenlands diploma. 

De bondsprocureur of zijn plaatsvervanger 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 als ze een persoonlijk belang hebben bij de zaak 
of er gewettigde twijfel over hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid bestaat. 

Zij dienen zich tevens te onthouden van het publiekelijk innemen van 
standpunten in een procedure die aan hen 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. 

Artikel 15. 

§1. Navolgende personen stellen het parket in kennis van elke inbreuk door 
een renner of begeleider op de artikelen opgenomen onder dit reglement 
en/of de Medical Rules: 
a) de KBWB; 
b) de WBV; 
c) de FCWB; 
d) de UCI; 
e) het Internationaal Olympisch comité; 
f) het Internationaal Paralympisch Comité; 
g) een gerechtelijke instantie; 

Ambtshalve of na in kennis gesteld te zijn van feiten welke een inbreuk op dit 
reglement en/of de Medical Rules kunnen uitmaken, kan het parket een 
vooronderzoek starten. 

§2. Indien het parket van oordeel is dat, op basis van eenduidige stukken in 
het aan haar bezorgde dossier, er geen sprake is van een inbreuk, kan zij de 
zaak seponeren.  

Een beslissing tot seponering wordt per aangetekende brief gezonden aan: 
a) de betrokken renner, in voorkomend geval aan de ouders, de voogden of 

degenen die verantwoordelijk zijn voor de minderjarige of begeleider 
b) de UCI 
c) de KBWB 
d) de WBV 
e) de FCBW 
f) het Internationaal Olympisch comité 
g) het Internationaal Paralympisch Comité 

Tegen de beslissing tot seponering door het parket kan conform in artikel 28 
beroep ingesteld worden bij het BAS. 



§3. Na het voltooien van een vooronderzoek zal het parket de renner of 
begeleider onverwijld in kennis stellen van de resultaten van het onderzoek 
en hem meedelen of het parket van mening is dit reglement en/of de Medical 
Rules zijn overtreden. 

Het parket bepaalt in samenspraak met de voorzitter of zijn plaatsvervanger 
de datum waarop de disciplinaire kamer van de commissie zitting zal houden. 
 
De disciplinaire kamer van de commissie zal in principe zitting houden binnen 
de maand na de beëindiging van het vooronderzoek door het parket 

Het parket stelt het dossier samen, stelt alle nuttige onderzoeksdaden en gaat 
na of er getuigen moeten worden opgeroepen. 

Het parket stelt de oproeping tot verschijning voor de commissie van zowel de 
gedaagden als de eventuele getuigen op. 

Artikel 16. 

De renner of begeleider wordt ten minste tien werkdagen voor de zitting, bij 
aangetekend schrijven opgeroepen om te verschijnen op plaats, dag en uur 
die door het parket wordt bepaald.  

Indien de renner minderjarig, doch ten minste vijftien jaar oud is, wordt hij 
samen met zijn ouders, voogden en degenen die de minderjarige in hun 
bewaring hebben ten minste tien werkdagen voor de zitting per aangetekend 
schrijven opgeroepen om te verschijnen op de plaats, de dag en het uur die 
door het parket wordt bepaald. 

Indien de minderjarige renner geen vijftien jaar oud is, worden enkel de 
ouders, voogden of degenen die de minderjarige in hun bewaring hebben, ten 
minste tien werkdagen voor de zitting per aangetekend schrijven opgeroepen 
om te verschijnen op de plaats, de dag en het uur die door het parket wordt 
bepaald. 

De minderjarige renner die geen vijftien jaar oud is, wordt in kennis gesteld 
van de zitting en heeft het recht gehoord te worden op eigen verzoek. 

De oproepingsbrief vermeldt de overtredingen waarvoor de renner, begeleider 
of andere vergunninghouder zich dient te verantwoorden en de plaats waar 
hij, zijn advocaat of zijn arts en in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of 
degenen die verantwoordelijk zijn voor de minderjarige sporter, het dossier 
kunnen inzien en er afschrift van nemen tegen een door de raad van bestuur 
van de vzw KBWB bepaalde kostprijs. 



TITEL V: AANHANGIG MAKEN VAN EEN PROCEDURE VOOR DE 
DISCIPLINAIRE KAMER VAN DE COMMISSIE 

Artikel 17.  

Er kan alleen een disciplinaire procedure worden ingesteld tegen een renner 
of begeleider wegens inbreuken op de artikelen opgenomen in dit reglement 
en/of de Medical Rules binnen de 10 jaar na het moment van de vaststelling 
van de inbreuk. 

Artikel 18. 

§1. Het parket is als enige bevoegd een procedure voor de disciplinaire 
kamer van de commissie aanhangig te maken. 

Navolgende personen en instanties hebben evenwel steeds het recht om in 
een voor de disciplinaire kamer van de commissie hangende zaak, als partij 
tussen te komen en een kopie van het dossier op te vragen, een advies te 
verlenen, middelen naar voor te brengen en onderzoeksmaatregelen te 
vorderen: 
a) de KBWB; 
b) de WBV; 
c) de FCWB; 
d) de UCI; 
e) het Internationaal Olympisch Comité; 
f) het Internationaal Paralympisch Comité; 
g) een gerechtelijke instantie. 

De renner of begeleider, die er van verdacht wordt een inbreuk op dit 
reglement en/of de Medical Rules te hebben begaan, dient op de hoogte te 
worden gebracht van de aanhangigmaking van een procedure bij de 
disciplinaire kamer van de commissie. Deze vereiste wordt geacht te zijn 
voldaan indien daartoe redelijke pogingen werden ondernomen. 

Artikel 19.  

De renner of begeleider wordt ten minste tien werkdagen voor de zitting, bij 
aangetekend schrijven opgeroepen om te verschijnen op de plaats, dag en 
uur die door het parket wordt bepaald.  Indien de renner minderjarig, doch 
ten minste vijftien jaar oud is, wordt hij samen met zijn ouders, voogden en 
degenen die de minderjarige in hun bewaring hebben ten minste tien 
werkdagen voor de zitting per aangetekend schrijven opgeroepen om te 
verschijnen op de plaats, de dag en het uur die door het parket wordt 
bepaald. 



Indien de minderjarige renner geen vijftien jaar oud is, worden enkel de 
ouders, voogden of degenen die de minderjarige in hun bewaring hebben, ten 
minste tien werkdagen voor de zitting per aangetekend schrijven opgeroepen 
om te verschijnen op de plaats, de dag en het uur die door het parket wordt 
bepaald. 

De minderjarige renner die geen vijftien jaar oud is, wordt in kennis gesteld 
van de zitting en heeft het recht gehoord te worden op eigen verzoek. 

De oproepingsbrief vermeldt: 
a) de overtredingen waarvoor de renner of begeleider zich dient te 

verantwoorden; 
b) de plaats waar hij, zijn advocaat of zijn arts en in voorkomend geval, zijn 

ouders, voogden of degenen die verantwoordelijk zijn voor de minderjarige 
sporter, het dossier kunnen inzien en er afschrift van nemen tegen een 
door de raad van bestuur van de vzw KBWB bepaalde kostprijs. 

TITEL VI: VERLOOP VAN DE PROCEDURE VOOR DE 
DISCIPLINAIRE KAMER VAN DE COMMISSIE 

 
 
Artikel 20.  

De zittingen van de disciplinaire kamer van de commissie zijn openbaar, 
behoudens andersluidende vraag van de renner en in geval de renner of 
begeleider minderjarig is, zijn ouders, voogden of degenen die hem in hun 
bewaring hebben. 

De voorzitter van de disciplinaire kamer van de commissie kan tevens, in het 
belang van de openbare orde dan wel wanneer de bescherming van de 
privacy of het medisch beroepsgeheim dit rechtvaardigen, ambtshalve het 
publiek de toegang tot de zaal ontzeggen gedurende het geheel of een deel 
van de zitting. 

Artikel 21.  

De behandeling geschiedt op tegenspraak. 

Indien de renner of begeleider, en ingeval de renner minderjarig is zijn 
ouders, voogden of degenen die hem in bewaring hebben, niet verschijnt op 
de dag en het uur bepaald in de oproepingsbrief, wordt de zaak in zijn 
afwezigheid behandeld. De beslissing zal geacht worden op tegenspraak te 
zijn gewezen. 



Artikel 22.  

Partijen dienen elkaar onverwijld alle nota’s en stukken die zij wensen neer te 
leggen over te maken. 

Artikel 23.  

De renner of begeleider, en in geval de renner minderjarig is zijn ouders, 
voogden of degenen die hem in hun bewaring hebben, heeft het recht:  
a) zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat of door een mandataris 
dewelke in het bezit dient te zijn van een bijzondere geschreven volmacht;  
b) zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze;   
c) zich op zijn kosten te laten bijstaan door een tolk, indien hij de Nederlandse 
taal niet verstaat of niet spreekt. 

 
Artikel 24. 

De behandeling verloopt in de volgende orde:  a) de voorzitter zet de zaak 
uiteen;  b) het parket zet haar vordering uiteen;  c) de renner of begeleider, 
en in geval de renner minderjarig is zijn ouders, voogden of degenen die hem 
in hun bewaring hebben, wordt gehoord en heeft het recht zijn middelen van 
verdediging voor te dragen en aanvullende onderzoeksmaatregelen te 
vragen. Worden eveneens gehoord, op hun vraag of op vraag van één der 
partijen in het geding, de internationale federatie van de organisator, getuigen 
en deskundigen.  De belanghebbende partij zal erop toezien dat deze 
partijen worden opgeroepen. Zij stelt tegelijkertijd de andere partijen en het 
bevoegde organisme ervan op de hoogte. d) De disciplinaire kamer van de 
commissie beveelt, zo daartoe grond bestaat, een aanvullend onderzoek of 
het horen van getuigen of deskundigen.  e) De renner of begeleider, en in 
geval de renner minderjarig is zijn ouders, de voorden of degenen die hem in 
bewaring hebben, draagt zijn middelen van verdediging voor. Elke partij zal 
worden gehoord, evenals de opgeroepen getuigen en deskundigen. De 
renner of begeleider, en in geval de renner minderjarig is zijn ouders, de 
voogden of degenen die hem in bewaring hebben, heeft het laatste woord.  f) 
De voorzitter verklaart de debatten voor gesloten. 

TITEL VII: BERAADSLAGING EN UITSPRAAK 
 
 
Artikel 25.  

De beraadslaging is geheim. De beslissing wordt genomen bij meerderheid 
van stemmen van de leden van de disciplinaire kamer van de commissie. Het 



parket en de griffie nemen niet deel aan de beraadslaging. 

Artikel 26.  

§1. De disciplinaire kamer van de commissie zal de in overtreding van de 
Medical Rules schuldig bevonden renner of begeleider sanctioneren 
overeenkomstig §2 tot §8 van dit reglement. 
 
§2. De teamdokter die zich schuldig maakt aan een inbreuk op de Medical 
Rules kan de sanctie worden opgelegd conform artikel 13.2.017 Medical 
Rules. 
 
Tevens kan elke inbreuk op artikel 13.2.010, 13.2.014 of 13.2.015 Medical 
Rules gesanctioneerd worden conform artikel 13.2.018 Medical Rules. 

 
§3. De paramedische assistent die zich schuldig maakt aan een inbreuk op 
de Medical Rules kan worden gesanctioneerd conform artikel 13.2.039 
Medical Rules. 
 
De begeleider als omschreven in artikel 13.2.020, die zonder een licentie als 
paramedisch assistent of arts handelt of die medeplichtig is aan enige inbreuk 
door een paramedisch assistent kan de conform 13.2.041 voorgeschreven 
sanctie worden opgelegd 
 
§4. De renner, begeleider of het team, zoals omschreven in de UCI Cycling 
Regulations, die een inbreuk begaat op “Chapter III Protection and promotion 
of the rider’s health” van de Medical Rules, kan een sanctie conform artikel 
13.3.030 Medical Rules worden opgelegd. 
 
§5. In geval een inbreuk wordt gepleegd op “§3 Medical monitoring for women 
road, mountain bike (cross-country), track and BMX disciplines” van de 
Medical Rules, kan een sanctie conform artikel 13.3.051 Medical Rules 
worden opgelegd. 

 
§6. Indien een procedure wordt opgestart in het licht van artikel 26, §2 en §3 
van dit reglement en de zaak een renner betreft, die gedurende het jaar 
waarin de overtreding van de Medical Rules is begaan, deelneemt of heeft 
deelgenomen aan een internationale wedstrijd, moet de KBWB de UCI 
inlichten vooraleer de disciplinaire procedure wordt opgestart. De UCI is dan 
gerechtigd om, binnen de 15 dagen na de inlichting door de KBWB, te eisen 
dat de procedure wordt gevoerd in overeenstemming met de Anti-Doping 
reglementen. Indien de UCI hiervan geen gebruik maakt, zal de procedure 
verdergezet worden in overeenstemming met de reglementen van de KBWB. 



§7. Gesanctioneerd wordt iedere injectie, die niet voldoet aan de 
voorwaarden en restricties zoals omschreven in de in artikel 13.3.052, 
13.3.053, 13.3.054, 13.3.056 Medical Rules. 

Om toegelaten te zijn, dient een injectie glucocorticosteroïden begeleid te zijn 
van de voorzorgen en maatregelen als omschreven in artikel 13.3.055 
Medical Rules.  

Bij overtreding van artikel 13.3.052 Medical Rules kan de sanctie opgelegd 
worden conform artikel 13.3.057 aan iedere renner, begeleider of 
medeplichtig persoon. 

In aanvulling op hetgeen gesteld in het vorige lid dient rekening gehouden te 
worden met artikel 13.3.058 Medical Rules, indien een inbreuk wordt 
gepleegd op 13.3.055 of 13.3.052 Medical Rules 

§8. De disciplinaire kamer van de commissie kan eveneens toepassing 
maken van alle maatregelen, sancties en aanbevelingen die voorzien zijn in 
de reglementering van de UCI, maar niet uitdrukkelijk opgenomen zijn in dit 
huidig reglement. 

Artikel 27.  

De beslissing moet met redenen omkleed zijn. Zij wordt onmiddellijk 
uitgesproken of uiterlijk op een zitting die wordt vastgesteld binnen de 
veertien dagen volgend op de zitting waarop de debatten voor gesloten zijn 
verklaard.  Een afschrift van de beslissing wordt binnen de vijf werkdagen bij 
aangetekend schrijven aan de renner en indien de renner minderjarig is aan 
zijn ouders, voogden of degenen die hem in bewaring hebben, toegestuurd. 

Artikel 28.  

De volgende personen of instanties hebben het recht tegen elke disciplinaire 
maatregel van de disciplinaire kamer van de commissie beroep aan te 
tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, afgekort BAS:   
a) de betrokken renner of begeleider; 
b) de tegenpartij in de zaak waarin uitspraak is gedaan; 
c) de KBWB; 
d) de WBV; 
e) de FCWB; 
f) de UCI; 
g) het Internationaal Olympisch Comité of het Internationaal Paralympisch 

Comité indien de beslissing een effect kan hebben op de volgende 
Olympische of Paralympische Spelen. 



Het hoger beroep wordt ingesteld middels aangetekend schrijven gericht aan 
het BAS. 

Om ontvankelijk te zijn moet het hoger beroep door de renner of begeleider, 
en in geval de renner minderjarig is zijn ouders, voogden of degenen die hem 
in hun bewaring hebben, of de andere partij in de zaak worden ingesteld 
binnen een termijn van een maand, die een aanvang neemt de dag nadat de 
kennisgeving van de beslissing van de disciplinaire kamer van de commissie 
is ontvangen of geacht wordt te zijn ontvangen. 

In geval van beroep bij het BAS zal het dossier voor het BAS moeten 
behandeld worden door een college van drie arbiters volgens de 
reglementering van het BAS, die terug te vinden is op haar website www.bas-
cbas.be . 

De UCI, de KBWB, de WBV en de FCWB kunnen zich niet verzetten tegen de 
vraag van de renner of begeleider om het dossier in geval van beroep voor 
het BAS in openbare zitting te behandelen. 

Het BAS oordeelt in laatste aanleg. 

Artikel 29. 

De disciplinaire kamer van de commissie bepaalt in haar uitspraak of haar 
beslissingen uitvoerbaar bij voorraad zijn en bijgevolg of het eventuele beroep 
bij het BAS al dan niet een opschortende werking heeft. 

Artikel 30.  

Het parket ziet er op toe dat de sanctie wordt uitgevoerd. De sancties hebben 
internationale uitwerking, zoals bepaald in de reglementering van de UCI. 

TITEL VIII: Bijlagen 
 

I. UCI-Cycling Regulations “PART 13 MEDICAL RULES” 
 


