GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van World Skate op 2 juli 2019 en
geratificeerd door het World Skate-congres op 3 juli in Barcelona (Spanje)
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WORLD SKATE
GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE
I. ALGEMEEN GEDEELTE
1. ONDERWERP
Dit document bevat de Gedragscode en Ethische code die gelden voor elke functionaris,
medewerker, congreslid van World Skate, evenals voor elke aangesloten federatie, sporter,
official en vertegenwoordiger die interactie heeft met World Skate en voor iedere andere
persoon, instantie of bedrijf die activiteiten uitvoert in het kader van World Skate. Daarnaast
regelt dit document de organisatie en het functioneren van de afdeling Disciplinary Ethics
and Legal Affairs van World Skate (afdeling DELA, afdeling disciplinaire, ethische en
juridische zaken) die belast is met onderzoek van disciplinaire overtredingen en melding
daarvan aan de Raad van Bestuur, binnen de grenzen van haar bevoegdheden.
2. REIKWIJDTE
A. Deze Gedragscode en Ethische code gelden zowel voor dagelijkse activiteiten als voor elke
wedstrijd, kampioenschap, beker- en elk ander evenement dat door World Skate
georganiseerd of goedgekeurd is.
Deze Gedragscode en Ethische code zijn opgesteld ter voorkoming en vermijding van
afkeurenswaardig en betreurenswaardig gedrag en ter bescherming van het imago, de
waardigheid en authenticiteit van World Skate.
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B. Deze Gedragscode en Ethische code gelden alleen voor de hieronder beschreven gevallen
en zijn niet van kracht in geval van overtreding van dopingregels, technische- en
sportreglementen en in geval van civielrechtelijke of strafrechtelijke overtredingen die
worden afgehandeld door de - interne of externe - bevoegde instanties.
C. De volgende entiteiten en/of personen moeten deze Gedragscode en Ethische code
naleven:
• Landen;
• Aangesloten federaties;
• Sporters;
• Functionarissen en vertegenwoordigers van nationale federaties;
• Juryleden;
• Scheidsrechters;
• Iedere andere Internationale Technische Official (ITO);
• Leden van het management van World Skate;
• Leden van de raden, commissies en afdelingen van World Skate;
• Medewerkers van World Skate;
• Iedereen die van World Skate toestemming heeft voor samenwerking, medewerking of
deelname aan activiteiten van World Skate;
3. SANCTIES
Sancties zijn onderverdeeld in drie groepen, naar gelang de aard van de betrokken juridische
entiteit:
A. Sancties toegepast op zowel natuurlijke als rechtspersonen
I. Waarschuwing (schriftelijke kennisgeving);
II. Boete (een aan World Skate te betalen bedrag. Over de hoogte wordt per geval beslist);
III. Voorlopige schorsing voor de volledige duur van het onderzoek.
Deze sanctie kan door de aanklager direct toegepast worden op grond van goed
onderbouwde bewijzen en hierom kan ook verzocht worden door de entiteit en/of persoon
die onderzocht wordt. Wanneer de uiteindelijke beslissing in de procedure bestaat uit een
veroordeling met inbegrip van een schorsingssanctie, wordt de duur van de voorlopige
sanctie afgetrokken van de uiteindelijke sanctie;
IV. Schorsing (tijdelijke uitsluiting tot 1 jaar);
V. Nietigverklaring van het resultaat van een of meer wedstrijden (nietigverklaring van
de score van een wedstrijd en toekenning van een opgelegde score);
VI. Teruggave van prijzen (onmiddellijke teruggave van bekers, medailles, prijzengeld of
andere prijzen aan World Skate);
VII. Puntenaftrek (aftrek van een aantal punten op de ranglijst van World Skate);
VIII. Uitsluiting van deelname aan alle World Skate-evenementen en/of -wedstrijden (tot een
jaar);
IX. Uitsluiting van deelname aan een bepaald World Skate-evenement en/of wedstrijd;
X. Definitief royement (doorhaling World Skate-lidmaatschap of -status)
B. Alleen voor natuurlijke personen geldende sancties
Deze sancties worden uit voorzorg opgelegd en kunnen na duidelijk bewezen
verantwoordelijkheid zonder formeel onderzoek worden toegepast door de desbetreffende
technische commissie die het evenement en/of de wedstrijd in kwestie bijwoont.
I. Diskwalificatie van een lopend evenement en/of wedstrijd;
II. Ontzegging van toegang tot een of meer locaties;
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De beslissing wordt genomen in overeenstemming van de reglementen van World Skate. De
persoon of instantie die deze sancties toepast, maakt onmiddellijk melding aan World Skate
en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de genomen beslissing.
C. Alleen voor rechtspersonen geldende sancties
I. Overname door World Skate van de organisatie van een evenement in geval van een zeer
slechte organisatie of slecht beheer van het evenement;
II. Tijdelijke of permanente ondercuratelestelling van een aangesloten federatie of land
(overname van de bevoegdheden door World Skate van een nationale federatie of land in
geval van ernstige, kritische en bewezen slechte organisatie).
De in artikel 3 vermelde sancties kunnen worden gecombineerd en ook onderbroken
worden door rustperioden tijdens sportjaren/seizoenen. Bovendien kunnen sancties binnen
de hierboven gestelde grenzen verminderd of vermeerderd worden.
4. MATE VAN VERANTWOORDELIJKHEID
A. Sancties worden opgelegd naar gelang de mate van verantwoordelijkheid van de
persoon/personen in kwestie: fraude, schuld, betrokkenheid en poging.
B. Definities:
• Fraude: Opzettelijke overtreding is de voornaamste algemene soort inbreuk. Deze bestaat
uit een bewuste, opzettelijke handeling uitgevoerd met een duidelijk bewustzijn van de
gevolgen in combinatie met de wil om deze handelingen uit te voeren en deze gevolgen te
bewerkstelligen. In geval van verificatie van deze beide bestanddelen (wil en bewustzijn) en
een duidelijk, boven elke twijfel verheven bewezen oorzakelijk verband tussen een
gedraging en de totstandkoming van de gebeurtenis in kwestie, kan een betrokkene schuldig
bevonden worden.
Er bestaan verschillende maten van fraude, naar gelang de ernst van de overtreding en
rekening houdend met de specifieke omstandigheden; fraude is hoe dan ook een vorm van
persoonlijke, directe verantwoordelijkheid en kan nooit beschouwd worden als
verantwoordelijkheid voor de handelingen van anderen;
• Fout: Niet-opzettelijke overtreding bestaande uit een overtreding ondersteund door een
bewustzijn van de gevolgen maar buiten de wil van de handelende persoon die in dit geval
handelt door onachtzaamheid, onvoorzichtigheid, incompetentie of niet-naleving van
statuten, wet- en regelgeving, protocollen of enige andere norm die hij/zij/het had moeten
kennen voor het uitvoeren van zijn/haar taak.
Er bestaan fouten in verschillende maten, naar gelang de ernst van de overtreding en
rekening houdend met de specifieke omstandigheden of in geval van een overtreding
begaan door iemand die onder toezicht of verantwoordelijkheid van iemand anders valt;
• Betrokkenheid: Deze bestaat uitsluitend uit een indirecte overtreding begaan zonder de
wil of bewustzijn van de gevolgen, maar toch op enige wijze betrokken zijn bij de handeling,
ook door eenvoudige samenzwering, hulp bij of facilitering van het strafbare feit.
Er bestaan verschillende maten van betrokkenheid, naar gelang de ernst van de overtreding
en rekening houdend met de specifieke omstandigheden;
• Poging: Deze bestaat uit een reeks handelingen begaan door middel van fraude, schuld
aan of slechts betrokkenheid bij het plegen van een strafbaar feit dat uiteindelijk om welke
reden dan ook niet plaatsvindt; pogingen tot strafbare feiten zijn ook strafbaar, maar
worden bestraft met een lichtere sanctie naar het oordeel van de instantie die daarmee
belast is (bv. vermindering met een derde).
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Wanneer een duidelijke kwantificering ontbreekt, worden alle sancties toegepast met
inachtneming van de inspirerende beginselen van de Gedragscode en Ethische code van
World Skate, naar gelang de mate van verantwoordelijkheid of uiteindelijk door billijkheid.
5. ALGEMENE REGELS EN TOEPASSING VAN SANCTIES
A. De afdeling DELA is belast met het onderzoek naar een vermeende overtreding van de
code.
B. Na het verstrijken van de onderzoekstermijn zal de aanklager, als deze beslist om de
persoon, instantie of entiteit in kwestie in staat van beschuldiging te stellen, de Raad van
Bestuur op de hoogte stellen van de verdenkingen, bevindingen en bewijzen, zoals vermeld
in de statuten.
C. Na de hierboven vermelde doorgifte van de tenlastelegging doet de Raad van Bestuur
uitspraak zoals vermeld in de statuten.
D. Er moet een online archief worden aangelegd van alle definitieve uitspraken (van het CAS
of uitspraken van de Raad van Bestuur waartegen geen beroep is ingesteld) en het beginsel
van bindend precedent (“stare decisis”) heeft invloed op alle toekomstige gevallen:
vergelijkbare gevallen worden op dezelfde wijze behandeld.
6. BEGINSELEN
World Skate streeft naar het bevorderen van de hoogst mogelijke ethische waarden op alle
niveaus bij de aangesloten federaties, functionarissen, bestuur en medewerkers, partners
enzovoort, met inbegrip van iedere persoon en/of entiteit die betrokken is bij World Skate.
World Skate heeft zich verbonden aan het Olympisch Handvest en de fundamentele ethische
beginselen daarvan en eist dat deze worden nageleefd door alle personen en/of entiteiten
die betrokken zijn bij de activiteiten, evenementen en/of wedstrijden van World Skate.
Ter bevordering van deze doelen heeft World Skate deze Ethische code aanvaard die is
gebaseerd op de beginselen en regels van de Ethische code van het IOC en de algemene
beginselen van goed bestuur in de sport.
Alle functionarissen van World Skate en alle deelnemers aan door World Skate en/of onder
haar auspiciën georganiseerde evenementen, evenals iedere andere persoon en/of entiteit
die zaken doet met World Skate, dient deze codes na te leven en toe te zien op naleving
daarvan.
A. Waardigheid en gelijkheid
1. Bescherming en instandhouding van de waardigheid van iedereen die deelneemt aan elke
internationale World Skate-wedstrijd en/of -evenement is een fundamenteel vereiste van de
sportbeweging.
2. Elke vorm van onderscheid op grond van ras, geslacht, etnische herkomst, geloof,
filosofische of politieke mening, burgerlijke status, seksuele geaardheid of andere gronden
dan verdiensten en prestaties wordt niet getolereerd.
3. Alle vormen van intimidatie, of deze nu fysiek, professioneel, psychologisch of seksueel
van aard is, zijn verboden.
4. Omdat World Skate het gevaar voor de integriteit van de sport erkent door manipulatie
van sportwedstrijden, bevestigt zij opnieuw haar inzet voor de bescherming van de
integriteit van de sport, met inbegrip van de bescherming van schone atleten en
wedstrijden, zoals vermeld in de Olympische Agenda 2020.
Gelet op de complexe aard van deze bedreiging erkent World Skate dat zij deze bedreiging
niet alleen het hoofd kan bieden en daarom is samenwerking met overheidsinstanties, met
name rechtshandhaving en instanties voor sportweddenschappen van wezenlijk belang.
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World Skate verklaart zich in te zetten voor de ondersteuning van de integriteit van de sport
en te strijden tegen matchfixing door naleving van de normen die zijn vastgelegd in de
Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions (Code van
de Olympische beweging ter voorkoming van matchfixing) en te eisen dat haar leden
hetzelfde doen.
5. Wedden op sport, weddenschap of gokken betekent elke inzet van een geldelijk belang in
de verwachting van een beloning met een geldswaarde op een toekomstige, onzekere
gebeurtenis in verband met een sportwedstrijd.
6. Alle vormen van deelname aan en promotie van weddenschappen in verband met onder
auspiciën van World Skate plaatsvindende evenementen zijn streng verboden voor alle
sporters, management en medewerkers van World Skate, evenals voor iedere andere
persoon, entiteit of instantie die betrokken is bij World Skate.
7. Onder voorbehoud van het recht van beroep erkent World Skate elke beslissing genomen
door een andere sportorganisatie die genomen is in overeenstemming met de Code on the
Prevention of the Manipulation of Competitions en leeft hij deze na.
8. Deelnemers aan World Skate-evenementen en/of -wedstrijden, evenals iedere andere
persoon en/of entiteit die betrokken zijn bij World Skate zullen op geen enkele wijze het
beginsel van Fair Play schenden, zich onsportief gedragen of trachten het verloop of het
resultaat van een wedstrijd of deel daarvan te beïnvloeden op een wijze die in strijd is met
de sportethiek.
9. Deelnemers aan World Skate-evenementen en/of -wedstrijden, evenals iedere andere
persoon en/of entiteit die betrokken is bij World Skate zullen de goede naam van World
Skate beschermen en bij het vervullen van hun opdracht de nodige zorg en zorgvuldigheid
toepassen.
B. Integriteit
1. Deelnemers aan World Skate-evenementen en/of -wedstrijden, evenals iedere andere
persoon en/of entiteit die betrokken is bij World Skate zullen handelen in overeenstemming
met de hoogste integriteitsnormen. Wanneer zij World Skate vertegenwoordigen zullen zij
onpartijdig zijn en zich onthouden van het verdedigen van de specifieke belangen van hun
eigen land of sport.
2. Functionarissen, leden van de Raad van Bestuur, het management en medewerkers van
World Skate, evenals iedere andere persoon en/of entiteit die betrokken is bij World Skate
zullen niet direct of indirect verzoeken om enige vorm van beloning of commissie of een
verborgen gunst of dienst van welke aard dan ook in verband met de toekenning of
organisatie van World Skate-evenementen en deze ook niet aanvaarden of aanbieden.
3. Uitsluitend geschenken met een nominale waarde, in overeenstemming met de geldende
plaatselijke gewoonten, kunnen aanvaard worden als blijk van respect of vriendschap door
functionarissen, leden van de Raad van Bestuur, het management en medewerkers van
World Skate, evenals iedere andere persoon en/of entiteit die betrokken is bij World Skate.
Ieder ander geschenk moet worden doorgegeven aan de organisatie waarvan de
begunstigde lid is of die deze vertegenwoordigt op dat moment.
4. Functionarissen, leden van de Raad van Bestuur, het management en medewerkers van
World Skate, evenals iedere andere persoon en/of entiteit die betrokken is bij World Skate
zullen alle plaatselijke diplomatieke conventies in acht nemen die nodig zijn voor de goede
verstandhouding en mogen alleen gastvrijheid aanvaarden in vorm van accommodatie,
maaltijden, vermaak enz. indien die redelijkerwijs als noodzakelijk kan worden gezien voor
de goede uitvoering van hun taken en het scheppen van een goede werksfeer met partners.
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Aanbiedingen van extreem luxueuze aard moeten onmiddellijk gemeld worden aan de Raad
van Bestuur.
5. Doping is streng verboden. De antidopingbepalingen in de huidige WADA-code,
internationale normen, de World Skate-antidopingregels en iedere ander toepasselijk
antidopingreglement worden volledig nageleefd en naar behoren toegepast.
6. Functionarissen, leden van de Raad van Bestuur, het management en medewerkers van
World Skate, evenals iedere andere persoon en/of entiteit die betrokken is bij World Skate
onthouden zich van betrokkenheid bij bedrijven of personen waarvan de activiteit of
reputatie niet strookt met de in deze code vermelde beginselen.
7. Functionarissen, leden van de Raad van Bestuur, het management en medewerkers van
World Skate, evenals iedere andere persoon en/of entiteit die betrokken is bij World Skate
nemen de algemene ethische en integriteitsbeginselen in acht die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van een openbare functie. Zij kunnen echter niet gekozen worden uit personen die
in hoger beroep veroordeeld zijn voor ernstige strafbare feiten, zoals pedofilie, omkoping,
moord, seksuele intimidatie of misbruik, drugshandel.
Wanneer een benoemde of gekozen functionaris/lid van World Skate tijdens zijn/haar
zittingstermijn (door middel van een definitieve bindende uitspraak/vonnis) veroordeeld
wordt voor dergelijke of vergelijkbare strafbare feiten, wordt hij/zij met onmiddellijke ingang
als ontslagen beschouwd.
C. Beleid inzake belangenverstrengeling
Gekozen en/of benoemde functionarissen, leden van de Raad van Bestuur, het management
en medewerkers van World Skate, evenals iedere andere persoon en/of entiteit die
betrokken is bij World Skate, die beschikken over beslissingsbevoegdheid nemen de
volgende regels inzake belangenverstrengeling in acht:
1. Definitie: Een “mogelijke belangenverstrengeling” is elke situatie waarin de oordelen of
beslissingen van een persoon en/of entiteit in kwestie in verband met World Skate mogelijk
beïnvloed worden door betrekkingen die die persoon en/of entiteit heeft (of op het punt
staat te krijgen) met andere personen of organisaties die mogelijk (positief of negatief)
beïnvloed worden door zijn/haar oordelen of beslissingen.
2. De belangenverstrengeling wordt 'reëel' wanneer de persoon de mogelijkheid van een
verstrengeling bekend moet maken en daarna een mening uit of een beslissing neemt ten
gunste van of ten nadele van de persoon en/of entiteit in kwestie of een voordeel van die
persoon en/of entiteit aanvaardt of van personen en/of entiteiten die met hem/haar
gelieerd zijn.
3. Belangenverstrengeling kan ontstaan als gevolg van directe persoonlijke betrekkingen of
indirect, via de belangen van een nauw verwante derde (ouder, echtgenoot, afhankelijke
persoon, enz.).
4. belangentypering: Gebruikelijke omstandigheden waaronder belangenverstrengeling
ontstaat, zijn betrokkenheid bij leveranciers, sponsors, professionele adviseurs,
organisatoren van evenementen en contractpartijen (aandeelhouderschap, betalingen,
gastvrijheid, geschenken of andere voordelen).
5. Meldingen: Iedereen op wie deze regels van toepassing zijn, moet zich onthouden van het
uiten van meningen, het nemen van besluiten of het accepteren van voordelen en moet het
belang melden.
Dit kan op een van de twee volgende manieren plaatsvinden:
I. Een openbare verklaring tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur van World
Skate.
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II. Een schriftelijke melding aan de Raad van Bestuur van World Skate. De verstrekte
informatie wordt op verzoek vertrouwelijk behandeld.
6. Behandeling van meldingen: De Raad van Bestuur van World Skate neemt de
noodzakelijke beslissingen. De opties omvatten onder andere:
I. Nota nemen van de bekendmaking zonder verdere actie;
II. Uitsluiting van de persoon en/of entiteit in kwestie, gedeeltelijk of volledig, van de
besluitvormingsgelegenheden die potentieel strijdige belangen opleveren;
III. Beëindiging van de betrokkenheid van de persoon en/of de entiteit bij het externe belang
dat de strijdigheid veroorzaakt.
7. Straffen: Het niet-melden van potentiële belangenverstrengeling leidt tot het starten van
een onderzoek volgens de in deze code vermelde regels en de reglementen.
8. Preventie: Bij het opstellen van de agenda van World Skate-vergaderingen kan “Melding
van belangenverstrengeling” opgenomen worden als een vast agendapunt, teneinde aan
gekozen en/of benoemde functionarissen, leden van de Raad van Bestuur, het management
en medewerkers van World Skate, evenals iedere andere persoon en/of entiteit die
betrokken is bij World Skate en die beschikken over beslissingsbevoegdheid een officiële
gelegenheid te bieden om belangenverstrengeling te melden.
D. Beginselen van goed bestuur
De universele basisbeginselen van goed bestuur in de sportbeweging, met name
transparantie, verantwoordelijkheid, verantwoording en duurzaamheid, moeten worden
nageleefd.
I. TRANSPARANTIE
Transparantie is een van de waardevolste beginselen voor alle activiteiten van World Skate.
World Skate zal zich dan ook naar vermogen inspannen om de transparantie van informatie
te waarborgen voor alle aangesloten federaties en het algemene publiek.
Hiertoe publiceert World Skate op zijn officiële website - op een zo toegankelijk mogelijke
wijze - alle resoluties of beslissingen van zijn besluitvormingsorganen, evenals alle overige
relevante informatie.
II. VERANTWOORDING
De Raad van Bestuur van World Skate ziet erop toe dat alle aangesloten federaties evenals
iedere andere persoon, instantie of entiteit die op welke wijze dan ook interactie heeft met
World Skate eerlijk en evenwichtig bestuurd worden.
Daartoe zullen de inkomsten en uitgaven van World Skate worden vastgelegd in zijn boeken
die moeten worden bijgehouden in overeenstemming met algemeen aanvaarde
boekhoudbeginselen.
Een onafhankelijke auditor of auditbedrijf zal deze boeken controleren (statuten art. 17).
Onafhankelijke auditors kunnen ook worden ingehuurd om de managementprocedures van
World Skate te controleren en te beoordelen.
III. VERANTWOORDELIJKHEID
De beslissingsbevoegde organen of functionarissen van World Skate zorgen ervoor dat zij
hun taken en eventueel andere aan hen opgelegde verplichtingen verantwoordelijk
uitvoeren en met inachtneming van hun taken en alle reglementen van World Skate.
World Skate erkent dat omroepen, sponsors, partners en andere supporters van
sportevenementen een aanmerkelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het prestige
van World Skate-evenementen en -wedstrijden wereldwijd. Die steun moet echter voldoen
aan de sportregels en de beginselen die uiteengezet zijn in de reglementen van World Skate.
IV. DUURZAAMHEID
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Functionarissen, leden van de Raad van Bestuur, het management en medewerkers van
World Skate, evenals iedere andere persoon en/of entiteit die betrokken zijn bij World Skate
zullen te allen tijde optreden als beschermers van het milieu en hun taak in het oog houden
om de natuurlijke omgeving te behouden en te beschermen voor toekomstige generaties.
Op alle World Skate-wedstrijden en/of -evenementen zullen zij het gebruik van niethernieuwbare bronnen zoveel mogelijk beperken en de strengste normen voor
milieubescherming toepassen, met inbegrip van het zorgen voor recycling van alle gebruikte
materialen.
E. Geheimhouding
1. World Skate, functionarissen, leden van de Raad van Bestuur, het management en
medewerkers van World Skate, evenals iedere andere persoon en/of entiteit die betrokken
is bij World Skate zullen informatie die in vertrouwen aan hen is verstrekt niet
bekendmaken.
2. Bekendmaking van overige informatie gebeurt niet voor persoonlijke winst of voordeel en
ook niet opzettelijk om schade toe te brengen aan de reputatie van een persoon en/of
entiteit.
F. Implementatie
1. World Skate doet wat redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de beginselen
en de reglementen van World Skate worden toegepast.
2. Functionarissen, leden van de Raad van Bestuur, het management en medewerkers van
World Skate, evenals iedere andere persoon en/of entiteit die betrokken is bij World Skate
melden elke overtreding van deze codes aan de afdeling DELA van World Skate met het oog
op een onderzoek en mogelijke oplegging van sancties door de Raad van Bestuur van World
Skate.
3. Elke niet-naleving of overtreding van deze codes, ongeacht of dit gebeurt door een
handelen, nalaten of onachtzaamheid, kan leiden tot sancties.
4. Personen en/of entiteiten voor wie deze codes gelden en die bewust bijdragen aan of
anderszins betrokken zijn bij een handelen of nalaten dat een overtreding van codes vormt
of tot gevolg heeft, kan ook op grond van de codes verantwoordelijk gehouden worden.

II. BIJZONDER GEDEELTE
1. PROCEDURE
Op onderzoeken en beoordelingsprocedures zijn de voorwaarden van toepassing die zijn
vermeld in deze codes en in de statuten.
2. OVERTREDINGEN
A. Zoals hierboven vermeld gelden alle in deze codes vermelde regels voor overtredingen in
verband met ethische en gedragskwesties. Overige overtredingen, met inbegrip van – onder
andere – sport-, technische overtredingen of overtredingen 'tijdens de wedstrijd', worden
afgehandeld door de desbetreffende jury's of scheidsrechter of de bevoegde technische
commissies, tenzij in deze codes of een andere toepasselijk reglement of voorschrift van
World Skate anders is vermeld.
B. Sancties worden discretionair, gelijk, eerlijk en zonder enig onderscheid opgelegd in
overeenstemming met artikel 3 van deze codes.
C. De volgende lijst met inbreuken en/of overtredingen is ter illustratie en is niet uitputtend.
Elke andere actie die in strijd geacht wordt met de waarden van de Gedragscode en Ethische
code van World Skate wordt daarom zo nodig onderworpen aan onderzoek en
dienovereenkomstig bestraft door de Raad van Bestuur van World Skate.
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• NIET-BETALING VAN INSCHRIJFGELD (Niet-betaling van een door World Skate verplicht
gesteld inschrijfgeld);
• BEKENDMAKING VAN INFORMATIE IN STRIJD MET EEN SPECIFIEKE VERPLICHTING (Het
lekken van een geheim of anderszins privégegevens of -feit);
• VECHTPARTIJ (Vechten);
• AGRESSIE (Sociale interactie met het oogmerk om een ander schade of andere
onaangenaamheden toe te brengen);
• GEWELD (Poging tot schadelijke of agressieve aanraking van een persoon);
• OVERTREDINGEN VAN PROTOCOL (Verandering van de vooraf goedgekeurde
gedragsregels van World Skate voor protocolceremonies en/of evenementen);
• HAATZAAIEN EN OPROEPEN TOT GEWELD (Het oproepen tot, versterken of oproepen van
haat, geweld of elke andere vorm van respectloos gedrag);
• BELEDIGEND GEDRAG (Beledigende taal of gedrag, bedoeld om een andere persoon of
groep personen en/of een entiteit of de vertegenwoordigers daarvan te vernederen of te
intimideren);
• DISCRIMINATIE (Een individuele of collectieve behandeling of beschouwing van een
betrokkene - persoon, atleet, federatie of iemand of iets anders - op basis van groep, klasse
of categorie waar deze geacht worden bij te horen, zoals ras, geloof, seksuele geaardheid);
• OMKOPING (Elke vorm van oneerlijk of onethisch gedrag door een betrokkene gewoonlijk belast met een machtspositie - om een persoonlijke of een andere gunst te
krijgen in ruil voor een persoonlijk of politiek voordeel. De omgekochte persoon en de
omkoper worden beiden bestraft);
• WEDDENSCHAP (Elke afspraak, handelen of nalaten door een of meer personen die op
enige wijze deelnemen aan de wedstrijd in kwestie met de verwachting van een op geld
waardeerbare beloning, afhankelijk van de uitslag van een wedstrijd);
• MATCHFIXING (Opzettelijke regeling, handelen of nalaten gericht op een ongepaste
wijziging van de uitslag of het verloop van een sportwedstrijd teneinde de
onvoorspelbaarheid van de sportwedstrijd geheel of gedeeltelijk te elimineren met het oog
op een ongeoorloofd voordeel voor zichzelf of anderen);
• NALATEN VAN MELDING (Het niet bij de eerst mogelijke gelegenheid melden aan World
Skate of de daarmee belaste organen van alle gegevens over toenaderingen of uitnodigingen
om deel te nemen aan handelingen, gedrag of incidenten evenals ieder ander feit of kwestie
waarover zij vernemen en die mogelijk leidt tot overtreding van deze code);
• NIET MEEWERKEN (Niet meewerken aan een door de afdeling DELA uitgevoerd onderzoek
of dit belemmeren of vertragen);
• MISLEIDING BIJ, OVERTREDING, NIET-NAKOMING VAN EN VERZUIM BIJ OVEREENKOMST,
BIEDINGEN OF AFSPRAKEN (Elke vorm van niet-nakoming van een aangegane, aanvaarde en
overeengekomen verplichting);
• SCHENDING VAN ETHISCHE VERPLICHTINGEN EN WAARDEN;
• INBRAAK OF ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT TERREIN/GEBOUW (Het ongeoorloofd
betreden, inbreken of invallen van een gebouw, terrein of speelveld door onbevoegd
personeel);
• MACHTSMISBRUIK (Het begaan door een leidinggevende persoon en/of entiteit van een
onrechtmatige handeling of een handeling die in strijd is met de ethiek, met misbruik van
zijn/haar macht);
• MISBRUIK (Elke andere vorm van misbruik wordt eveneens bestraft);
• INTIMIDATIE (Seksuele intimidatie of elke andere vorm van intimidatie);
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• HET BELEDIGEN OF IN HET OPENBAAR UITEN VAN ONETHISCHE MENINGEN OVER EEN
VOLK OF EEN VOLKSLIED, VLAG, WAPEN OF ANDER ONDERSCHEIDINGSTEKEN;
• HET BELEDIGEN OF IN HET OPENBAAR UITEN VAN ONETHISCHE MENINGEN OVER
WORLD SKATE OF EEN VAN DE DAARBIJ AANGESLOTEN ORGANEN, CLUBLIED, VLAG, LOGO
OF ANDER ONDERSCHEIDINGSTEKEN;
• HET BELEDIGEN OF IN HET OPENBAAR UITEN VAN ONETHISCHE MENINGEN OVER EEN
LAND, EEN FEDERATIE OF EEN VAN DE DAARBIJ AANGESLOTEN ORGANEN, EEN VOLKSLIED,
VLAG, LOGO OF ANDER ONDERSCHEIDINGSTEKEN;
• VERVALSING VAN EEN OFFICIEEL DOCUMENT (Het nabootsen van een handtekening op
een vals document of een wijziging in een officieel document of vervalsen daarvan);
• FRAUDE (Elke vorm van gedrag om een oneerlijk of onrechtmatig voordeel te behalen);
• ONGEOORLOOFDE BEÏNVLOEDING (Zijn/haar invloed op bestuurders of instanties
gebruiken teneinde gunsten of een voorkeursbehandeling te krijgen);
• MISBRUIK VAN DE NAAM, HET LOGO, HANDELSMERKEN EN BRIEFPAPIER VAN WORLD
SKATE
(De hierboven genoemde voorwerpen gebruiken buiten de richtlijnen voor toegestaan
gebruik en zonder schriftelijke toestemming van World Skate);
• WEIGERING OM EEN VAN DE DOOR DE AFDELING DELA IN HET KADER VAN HAAR
ONDERZOEKSTAKEN VERZOCHTE ACTIVITEITEN UIT TE VOEREN.
• LASTER (Het doen van valse en schadelijke uitspraken over iets of iemand).

III. SLOTBEPALINGEN
1. TOEPASSELIJKHEID
Deze codes zijn van toepassing op feiten die zich hebben voorgedaan nadat de codes van
kracht zijn geworden. Op eerdere feiten zijn de op dat moment geldende bepalingen van
kracht en als deze ontbreken, wordt een kwestie geregeld in overeenstemming met de
algemene inspirerende beginselen van World Skate of uiteindelijk door billijkheid.
2. GEVOLG VAN BESLISSINGEN
A. Zodra een uitspraak is goedgekeurd, wordt deze onmiddellijk ten uitvoer gelegd.
B. Een door de Raad van Bestuur van World Skate opgelegde sanctie heeft ook gevolgen
voor iedere aangesloten federatie of land evenals hun cups, kampioenschappen, wedstrijden
en evenementen.
3. GOEDKEURING EN UITVOERING
Deze codes en latere wijzigingen daarin worden van kracht op de dag nadat zij zijn
goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Deze codes worden geratificeerd door het congres van World Skate.
4. SLOTBEPALING
Overtredingen, inbreuken, leemtes en toekomstige gebeurtenissen waarin niet is voorzien in
deze codes worden afgehandeld volgens de fundamentele, algemene beginselen die gelden
voor deze codes en de inspiratie vormen voor het volledige systeem van reglementen van
World Skate.

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van World Skate op 2 juli 2019 en
geratificeerd door het World Skate-congres op 3 juli in Barcelona (Spanje)
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