OVERZICHT MAATREGELEN OMTRENT DE DEELNAME AAN
TOPSPORTACTIVITEITEN IN BUITENLAND

A. ACTIVITEITEN IN BELGIË
Topsportactiviteiten binnen België worden aangepast aan de wettelijke richtlijnen en volgens de interne
protocollen van de federatie. Om houvast te beiden voor de renners en stakeholders in België werd een
interfederale coördinatiecel opgericht om de informatie en beslissingen op elkaar af te stemmen en te
communiceren. Op volgende websites is de nodige informatie terug te vinden:
•
•

Algemene maatregelen (BE – VL – WALL): www.info-coronavirus.be
Specifiek voor de wielersport: www.belgiancycling.be - www.cycling.vlaanderen - www.fcwb.be

B. ACTIVITEITEN IN HET BUITENLAND
Het reisverbod werd op 19/04 opgeheven, waardoor het opnieuw toegelaten is om zich naar het buitenland
te begeven. Niet-essentiële reizen worden echter nog steeds ten stelligste afgeraden. Voor personen die toch
naar het buitenland reizen gelden strikte maatregelen, aangepast aan het risico (zie kleurcode) van de regio
van bestemming.
Volgende websites geven de meest actuele informatie:
- Algemene maatregelen van toepassing voor reizen: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen
- Kleurcodes per land: https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land
- Gedetailleerd advies per land:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
Het is belangrijk dat men zich voor vertrek zelf vergewist van de maatregelen die gelden in het land/regio van
bestemming, alsook van de maatregelen bij terugkomst in België. Naast het risico op besmetting kunnen de
quarantaine- en testverplichtingen een grote impact hebben op de activiteiten van de persoon in kwestie
(school, werk,…). Inbreuken op deze maatregelen zijn onderhevig aan stevige boetes.
We wensen als federatie graag op te roepen tot verantwoordelijkheidszin. Niet enkel wat betreft het
toepassen van preventieve maatregelen (dragen mondmasker, ontsmetten van de handen, testing,…), maar
ook het vooraf grondig en kritisch overwegen van een verplaatsing naar het buitenland behoren tot deze
verantwoorde houding.
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C. SPECIFIEKE TOEPASSING VOOR TOPSPORT: WIELRENNERS EN HUN OMKADERING
Aanvullend op bovenstaande informatie worden voor topsporters en hun omkadering woonachtig in België
specifieke uitzonderingen voorzien die enkel mogelijk zijn onder bijzondere voorwaarden.
Wie kan van deze ‘uitzondering’ gebruikmaken?
▪

Erkende elitesporters, beloftevolle jongeren (vanaf U23) en professionele sporters en hun vaste
trainers/coaches of begeleiders.

▪

Enkel in functie van EK, WK en OS/PS of in functie van kwalificatiewedstrijden voor deze tornooien.

▪

In functie van buitenlandse stages, in overleg en na goedkeuring door de overheid.

➔ De vernoemde elitesporters, beloftevolle jongeren (topsportlijst overheid) en professionele sporters
dienen hiervoor (tijdig voor vertrek) een attest aan te vragen bij de federatie. Enkel via deze legitimatie kan je
van deze uitzonderingsmaatregel gebruikmaken.
➔ De aanvraag moet gebeuren via info@belgiancycling.be met vermelding van NAAM - PASPOORTNUMMER
- FUNCTIE
Wat zijn de uitzonderingen?
▪

De quarantaine blijft sowieso verplicht, maar mag met dit attest verlaten worden ifv “professionele
uitzonderingen”, m.a.w. in functie van sportieve activiteiten (trainingen, wedstrijden,…). Tracht hierbij de
reisbubbel te respecteren en zo weinig mogelijk contact met anderen te maken (vb. train op andere uren).
Geen uitzondering op de quarantaine voor wat betreft alle andere activiteiten (school, boodschappen,
sociaal,…).

▪

De verplichte tests blijven van toepassing (test bij aankomst en op dag 7). De quarantaine kan pas worden
beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7. Indien een test positief is, gaat de persoon in isolatie en
wordt contact tracing opgestart.

▪

Het invullen van het Passenger Locator Form (PLF) blijft verplicht.

Er wordt vanuit de overheid benadrukt dat de geldende regels en protocollen zeer strikt moeten worden
toegepast. Dit is de enige basis waarop deze uitzonderingen hopelijk kunnen blijven. We benadrukken
bovendien nogmaals de belangrijke voorbeeldfunctie die we als topsporter, federatie, team, organisator,…
hebben!
Wie komt NIET in aanmerking voor deze topsport-uitzondering?
▪

Renners die geen professioneel sporter zijn of niet op een topsportlijst van de overheid staan.

▪

Omkaderingsleden die niet gelinkt zijn aan de professionele sporter/team en de specifieke verplaatsing.
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Geldt de BTA-regeling voor beroepsreizen nog steeds?
Naast de uitzonderingen voor topsporters en hun omkadering gold de voorbije weken reeds een mogelijkheid
om voor ‘professionele’ reizen een uitzondering te bekomen. Deze regel bestaat nog steeds, maar biedt geen
garantie op een uitzondering van de quarantaine.
▪

De Belgische werkgever vult vooraf een formulier in (Formulier Business Travel Abroad:
https://bta.belgium.be/nl), specifiek per werknemer en per verplaatsing die hij/zij maakt. Dit genereert
een ‘certificaatnummer’.

▪

De werknemer gebruikt dit nummer bij het invullen van het Passenger Locator Form (bij het item
‘professionele reis’) wanneer hij/zij terugkeert naar België.

▪

De beoordeling van de verplaatsing via het PLF zal rekening houden met het professionele karakter van de
verplaatsing. Dit biedt echter geen garantie op een uitzondering op de quarantaine, en is bovendien enkel
bruikbaar voor Belgische werknemers met een Belgische werkgever.

Visie en maatregelen voor de nationale ploegen
▪

Activiteiten van regionale en nationale selecties moeten zich uiteraard aan de maatregelen van de
verschillende overheden houden. Dit wil zeggen dat enkel stages en competities met ‘topsporters’ (zoals
hierboven beschreven) zullen worden afgewerkt, op voorwaarde dat deze activiteiten op een veilige
manier kunnen verlopen. Voor elke activiteit zal worden overlegd naar nut en noodzaak binnen de
topsportwerking en de mogelijke risico’s die eraan verbonden zijn, vooraleer de stage of competitie
effectief kan worden afgewerkt. Voor elke verplaatsing wordt ook het interne protocol voor de nationale
ploeg gehanteerd, inclusief testing en verschillende preventieve maatregelen.

Buitenlandse verplaatsingen voor niet-professionele clubs, teams of individuen
▪

Stages voor renners en hun omkadering die niet behoren tot de doelgroep ‘topsporters’ (zoals hierboven
beschreven) worden ten stelligste afgeraden. We raden zowel individuen als clubs aan om hun
verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheid van zichzelf of anderen niet in het gedrang te brengen.
Indien toch wordt gereisd is men onderhevig aan de algemeen geldende maatregelen voor België
(quarantaine, geen school/werk/…, PCR-testing,…).

▪

Voor competities in het buitenland zal de federatie opnieuw toelating geven indien aan alle voorwaarden
wordt voldaan. Naast deze reistoelating dient de renner of het team zich uiteraard aan te passen aan de
geldende reismaatregelen zoals hierboven beschreven. Ook hier vragen we de renners en hun omkadering
om een verantwoorde houding.
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