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  Belgian Motorcycle Academy 
Asbl – Rue Saint Donat 6 – 5640 Mettet 

e-mail : belgianmotorcycleacademy@gmail.com 

Tussen :  

De Belgische Motoracademie (BMA)  

Rue Saint Donat 6 

5640 Mettet 

Vertegenwoordigd door :  

Functie binnen de BMA:  

 

En :  

Meneer / Mevrouw / Juffrouw* (naam, voornaam) : 

 

Gedomicilieerd te (volledig adres):  

 

Geboorteplaats : 

Geboortedatum : 

Rijksregisternummer : 

Telefoon :  

Emailadres :  

Aangesloten bij de club :  

IBAN nummer van uw Belgische bank :  

 

Bijgestaan en vertegenwoordigd door (indien minderjarig):  

 

 

 

* : Doorhalen wat niet van toepassing is 
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1. Introductie		
 

Dit charter bepaalt het algemeen kader tussen de BMA en elke piloot dit het statuut van “Leerling 
binnen de Belgian Motorcycle Academy (BMA)” geniet.  
 

2. Verbintenissen	

a. De	BMA	
De BMA verbindt zich ertoe, in de mate van het mogelijke en in de beschikbare tijd, de 
ondergetekende van dit charter zo goed mogelijk te helpen bij het administratief beheer van 
zijn dossier.  
 

b. De	academicus	
Dankzij het statuut van Academicus geniet de piloot van een speciaal statuut die hem, op 
voordelige wijze, onderscheidt van andere piloten die sport beoefenen. Hij is daarom verplicht 
om bij het ondertekenen van het Charter aan de volgende verplichtingen te voldoen: 

• Lid zijn en in orde zijn met de ledenbijdrage van een erkende FMWB 
motorclub.  

• In het bezit zijn van een sportieve vergunning die geldig is voor de uitoefening 
van competitie motorwedstrijden en die uitgedeeld is door de FMWB 

• Titulairs zijn van belgische bankrekening (IBAN: BE……..) 
• In orde zijn met uw betaling aan de Academie.  

Voor de deelnemers aan de academie die genieten van een speciaal “Plan programma” van 
Sport Vlaanderen, als Internationaal sportief belofte of als topsporter, gelden de regels en 
verplichtingen die vast hangen aan deze titel uiteraard ook nog.  

 

3. Overdracht	van	de	beeldrechten	
 
De academicus geeft toestemming voor het maken van foto’s en de publicatie van afbeeldingen en 
films waarop hij/zij verschijnt in de context van de beoefening van motorsport, ongeacht het 
medium (schriftelijk, digitaal of audiovisueel) en zonder beperking van duur, door de stichters van de 
academie in het kader van de promotie van de sport.  
 
Deze overdracht geeft de toestemming voor de leden van de academie om de afbeeldingen 
te gebruiken, publiceren, bijwerken, kopieren en aan te passen door alle mogelijke 
technische programma’s en voor alle mediums.  
 

Deze afbeelding kan worden gereproduceerd of gebruikt worden met andere materialen, 
waaronder met name teksten, databases, illustraties, designs, foto’s, tekeningen, grafische 
afbeeldingen, animatie’s, video- of audiosegmenten van nature: die, met alle middelen, 
methodes of technieken die vandaag reeds gekend zijn of nog ongekend zijn. Deze lijst is 
niet beperkt.  
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De academicus wordt eveneens geïnformeerd dat de Academie zich ertoe verbindt dat dit 
mogelijke gebruik geen inbreuk maakt op zijn privacy en hem waarschijnlijk geen schade zal 
berokkenen of enige schade zal berokkenen.  

De Academicus erkent door het Academisch Charter te ondertekenen dat hij niet gebonden 
is aan een exclusief contract voor het gebruik van zijn afbeelding of naam.  

Dit bevestigd, dat ongeacht het gebruik, het genre of de het belang van de uitzending, er 
geen compensatie opgeeïst kan worden aan de Academie of haar oprichters en dit 
onbeperkt in tijd.  
 

4. Logo’s	en	kledingvoorschriften	
De logo’s van de diverse partners van de Academie dienen steeds vermeld te worden op zijn 
uitrusting (helm en veiligheidskleding), zijn moto en tijdens eventuele events.  

 

5. Algemeen	gedrag	
De Academicus verbindt zich tot, na ondertekening van het Academisch Charter en in alle 
omstandigen:  

a. Op	het	circuit	
• Nauwgezet de kledingrichtlijnen van de Academie op te volgen  
• De instructies van de coaches en instructeurs op te volgen 
• Respecteert tijdens wedstrijden, trainingen en opleidingen waaraan hij zal 

deelnemen alle sportieve regels van de organisatie, marshalls en 
commisarissen.  

b. Buiten	het	circuit	
• Plaats altijd de partners en sponsors van de Academie op de eerste plaats 

tijdens:  
o Persbericht 
o Communicatie op internet sites 
o Communicatie in een nieuwsbrief 
o Communicatie via digitale media 
o Reportages in de media 
o Interviews  

 
• Respecteert het « Sportbewegingsmanifest van de Federatie Wallonië-Brussel 

“ en meer in het bijzonder de volgende onderwerpen:  

o De Franstalige sportorganisatie verwerpt en veroordeelt alle vormen 
van discriminatie die verband houden met leeftijd, geslacht, ras, 
seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen, taal of 
fysieke kenmerken.  
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o Alle vormen van intimitatie, gebaren, denigrerende woorden en 
vulgariteit zijn verboden 

o Alle vormen van corruptie of vervalsing van de competitie zijn 
verboden. 

o De Academicus is een ambassadeur voor de sportorganisatie. Zijn 
bedrag en zijn sportieve resultaten zijn een voorbeeld voor de sport.  

 
• Zijn gedrag is een voorbeeld voor de sport die steeds trouw is aan onze 

sportgemeenschap.  
 

• Steeds loyaal zijn aan zowel onze partners van de Academie als aan zijn 
concurrenten.  

 
• De Academicus draagt de waarden en normen van onze Academie steeds mee, 

waarden zoals tolerantie en Fair Play.  
 

6. Strijd	tegen	doping	
 
De Academicus neemt deelt aan de strijd tegen doping door af te zien van het gebruik van 
verboden stoffen of middelen en door de bepalingen van het decreet van de Federatie 
Wallonië-Brussel van 20 oktober 2011 nauwkeurig te respecteren. Meerdere keren per jaar 
kunnen de piloten onderworpen worden aan een dopingcontrole die onaangekondigd zal 
zijn.   

 

7. Beschikbaarheid	
 
De Academicus stelt zich beschikbaar voor de volgende zaken, naast de vooraf meegedeelde 
competitiedagen: 

• Voor elke activiteit die georganiseerd wordt door de Academie en inherent is 
voor zijn statuut 

• Voor alle media activiteiten die positief zijn voor de Academie en waar een 
geschreven of digitaal artikel uit verder kan komen 

• Voor alle media activiteiten die nuttig of noodzakelijk kunnen zijn voor het 
eigen belang van de piloot 
 

8. Geldigheidsduur	van	het	Charter	
Dit charter, met alle verplichtingen van de Academicus, is met onderlinge akkoord ondertekend en 
voor de volledige duur van de academische opleiding. Het kan elk jaar worden vernieuwd.   
Door het Charter te ondertekenen, verklaart de Academicus dat hij het algemeen reglement van de 
BMA heeft gelezen, evenals de specifieke voorschriften met betrekking tot zijn academische 
deelname. Deze twee documenten zijn bijgevoegd aan dit Charter.  
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In het geval dat men de regels niet respecteert van de Academie, respectloos gedrag voor de 
coaches of voor de uitrusting, behoudt de Jury zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van de 
Academie. De uitgesloten piloot of zijn vertegenwoordiger (ouder of wettelijke voogd) hebben geen 
recht op hetzij de betaalde registratiekosten of een terugbetaling. 
 
 
Ondertekend in twee exemplaren, waarvan één exemplaar voor de Academicus,  
 
 
 

De deelnemer en zijn vertegenwoordiger  
(indien minderjarig)  

De vertegenwoordiger van de Academie 

Naam, voornaam van de Academicus 
 
 
 
 
Naam, voornaam van de vertegenwoordiger: 
 
 
 
Datum : 

Naam, voornaam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum : 

Handtekening(en):  
 
 

Handtekening: 

 
 


