U.C.I. – BELGIAN CYCLING
Rue de Bruxelles 482, 1480 Tubeke - Tel.: 02/349 19 11

1 Foto

AANSLUITINGSFORMULIER EN AANVRAAG VOOR VERGUNNING
2022
VOOR DE STAATBURGERS MET HOOFDVERBLIJFPLAATS IN BELGIË

ELITE MET CONTRACT
De vergunning zal slechts afgeleverd kunnen worden indien alle vragen van het formulier beantwoord zijn en dit voorzien is van de
handtekening van de renner, op de plaats hiertoe aangeduid.
 UCI WORLDTEAM  UCI PROTEAM  UCI CONTINENTAL/CYCLOCROSS TEAM  UCI DAMES WORLDTEAM  UCI DAMES CONTINENTAL TEAM

Voornaam: .............................................................................

Naam:...............................................................................................……..

Geboortedatum: …… /…… / ………. Geslacht:…………. Telefoonnummer: …….………..…………… GSM .........................................
Email: .................................................................................. UCI-ID: . ………………………………………………. Nationaliteit:……………
BIC ……………………. IBAN …………………………………………………………..…. Rijksregisternummer:………………………………….
Straat/Nr./Bus: ..............................................................................................................................................................................................
Postcode: .................. Gemeente: ………………… ....................................................................... Land: ....................................................
Geboorteplaats: ………………………………………..…………….. .. Burgerlijke stand: …………………………………………………….….
Plaats en land van de hoofdverblijfplaats indien gewijzigd sinds vorig jaar:…………………………………………………………………………
Land waar de aanvrager andere verblijfplaatsen heeft: ………………………………………………………………………………..….………….
Instantie (federatie of UCI) die de laatste vergunning heeft afgeleverd: ……………………………………………………………..……………..
Instantie (federatie of UCI) die geweigerd heeft om een vergunning af te leveren tijdens de voorbije 3 jaar: …………………………………..
Naam van het UCI-team:…………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Club: …………………………………………………………………………… ......................................... … Stamnummer :……………..…..
(De vergunninghouder bij een UCI-team met hoofdverblijfplaats in België is eveneens lid van de federatie van zijn woonplaats)
Schorsing (ja of neen)……………. Indien ja: Tribunaal die de schorsing heeft uitgesproken en begin en einddatum van de schorsing:
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arbeidsongevallenverzekering: AG Insurance, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, ondertekenaar verzekering: BELGIAN CYCLING, Rue
de Bruxelles 482, 1480 TUBEKE, geldigheidsduur: 01.01-31.12, territoriale geldigheid: alle landen.
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: AG Insurance, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, ondertekenaar verzekering: BELGIAN
CYCLING, Rue de Bruxelles 482, 1480 TUBEKE, geldigheidsduur: 01.01-31.12, territoriale geldigheid: alle landen.

Echtgenote
Personen ten laste:

Ja

Aantal Kinderen

Gehandicapte
kinderen

Nee

Lees het privacy beleid op onze website vooraleer je deze gegevens invult.
Contactpersoon:
Naam / Voornaam: ................................................................. Telefoonnummer / GSM: .....................................................................
Ik neem er nota van dat het sterk aan te raden is om een contactpersoon te registreren die gecontacteerd kan worden in geval van een
noodsituatie of incident dat mij aanbelangt tijdens mijn deelname aan een evenement. In dit verband bevestig ik dat de op het formulier
vermelde contactpersoon ermee heeft ingestemd dat zijn identiteit en contactgegevens op mijn vergunning worden vermeld.
In geval van dodelijk ongeval moet de vergoeding worden uitbetaald aan:
Naam / Voornaam: ................................................................. Telefoonnummer / GSM: .........................................................................
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
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ART 1.1.023 Algemene Organisatie van de Wielersport
1. Ik verklaar geen kennis te hebben van zaken die het afleveren van de aangevraagde vergunning zouden verhinderen.
Ik verbind mij ertoe om mijn vergunning spontaan terug te geven zodra een element de omstandigheden medebepalend bij de bestaande
vergunningsaanvraag op wezenlijke wijze verandert.
Ik verklaar geen vergunning voor hetzelfde jaar te hebben aangevraagd bij de U.C.I. of een andere federatie.
Deze aanvraag, alsook het gebruik van de vergunning, vallen uitsluitend onder mijn verantwoordelijkheid.
2. Ik verbind mij ertoe de statuten en de reglementen van de U.C.I., van haar Confederaties en van haar nationale Federaties na te leven.
Ik verklaar de statuten en reglementen te hebben gelezen of de mogelijkheid gehad te hebben deze te lezen. ............................................
Ik zal op een sportieve en eerlijke wijze aan de wielerwedstrijden of wielerevenementen deelnemen.
Ik verbind er mij toe iedere beslissing genomen door de UCI te respecteren en zal de beroepen en geschillen indienen bij de i nstanties
voorzien in de reglementen.
Ik aanvaard dat het Arbitrage Hof van de Sport (TAS) de enige bevoegde beroepsinstantie is volgens de modaliteiten voorzien in de
regelgeving en, voor het overige, door de arbitrage code van de sport.
Ik aanvaard dat elk geschil tegen de UCI uitsluitend voor het Arbitrage Hof van de Sport (TAS) zal worden gebracht.
3. Ik aanvaard dat ik mij bind en mij zal houden aan het UCI-antidopingreglement, alsook aan elk document dat door de UCI wordt
goedgekeurd met betrekking tot de strijd tegen doping en de Wereld anti-dopingcode.
Ik aanvaard mij ertoe om me te onderwerpen aan de antidopingcontroles in en buiten competitie op ieder moment, zoals voorzien do or het
antidoping reglement van de UCI. Ik aanvaard dat de stalen verzameld door de UCI eigendom zijn van de UCI, en dat deze eigendom kan
worden overgedragen aan een anti-dopingorganisatie, of omgekeerd, van een anti-dopingorganisatie aan de UCI.
4. Ik verklaar kennis te hebben genomen van het feit dat mijn persoonsgegevens die opgevraagd werden bij mijn vergunningsaanvraag aan de
nationale sportfederatie doorgegeven worden aan en verwerkt worden door de UCI (Zwitserland) voor administratieve en beheerdoe leinden,
inclusief voor het beheer van resultaten en ranglijsten, voor anti-dopingactiviteiten en voor de preventie van manipulatie van wedstrijden. Ik
aanvaard dat mijn persoonlijke informatie, indien noodzakelijk, kan gebruikt worden door of overgedragen worden naar andere entiteiten
zoals het Wereld Anti-doping Agentschap, nationale anti-doping organisaties, het Arbitrage Hof van de Sport, de juridische instanties van de
UCI, de nationale en internationale instanties die bevoegd zijn voor de volgende materies:
a. onderzoek en procedures met betrekking tot mogelijke inbreuken tegen de UCI regelementen; en
b. elk andere wettelijke en proportionele verwerkingsactiviteit van persoonsgegevens met betrekking tot de administratie en het beheer van
het wielrennen;
Ik ben op de hoogte van het feit dat ik mijn recht op toegang, verbetering of vernietiging van mijn persoonsgegevens , voor wat betreft de
gegevens die binnen de UCI worden verwerkt, kan uitoefenen via een email naar support.ucidata@uci.ch.

Indien ik deelneem aan een wielerwedstrijd waar een antidopingcontrole wordt georganiseerd krachtens het antidopingreglement aanvaard ik mij
te onderwerpen aan de antidopingcontroles.
Ik zal geen enkel initiatief nemen tot en me niet inlaten met praktijken strijdig aan de sportethiek of de reglementering inzake dopingbestrijding. Ik
verklaar dat van zodra tegen mij een onderzoek loopt dat betrekking heeft op een vatbaar feit dat kan leiden tot een inbreuk tegen de
antidopingreglementeringen dit onmiddellijk gemeld wordt aan de bevoegde bondsinstantie.
Ik verbind er me tevens toe om onmiddellijk de bevoegde bondsinstantie en/of NADO-Vlaanderen (www.dopingvrij.vlaanderen) in te lichten over
feiten die strijdig zijn met de sportethiek of de reglementeringen inzake dopingbestrijding.
Ik verklaar kennis genomen te hebben van de statuten en reglementen van Belgian Cycling en mij aan de daarin vervatte voorschriften te
onderwerpen, onder meer in geval van een selectie mij ertoe te verbinden het Belgisch Kampioenschap en het Wereldkampioenscha p te
betwisten en het charter van de nationale ploeg na te leven. Ik verklaar onherroepelijk de jurisdictie van de bondscomités en -commissies te
aanvaarden.
Ik verklaar van het gebruik van de vier ledematen te genieten, geen enkel ernstig lichaamsgebrek te hebben en kennis te heb ben genomen van
de verzekeringspolis die mij dekt tegen arbeidsongevallen.

Belgian Cycling vindt jouw privacy belangrijk en raadt aan om het privacy beleid grondig door te nemen. Hierin krijg je namelijk een antwoord op
onder meer volgende vragen: wat doet Belgian Cycling met welke gegevens, waarom doen we dit, op basis waarvan mogen wij dit, hoe gebeurt
dit en hoelang worden de gegevens bewaard?
Belgian Cycling licht zijn leden in van het feit dat Belgian Cycling steeds het recht heeft om gratis gebruik te maken van de naam, het beeld en
de foto’s van de geselecteerden in officiële Nationale Team uitrusting als het gaat om informatie aan het publiek en in het kader van een globale
of commerciële actie van het Nationale Team in opdracht van Belgian Cycling. Beeldmateriaal en groepsfoto’s (tijdens de training van de
selectie, persconferenties en actiebeelden gedurende de wedstrijd) waarbij minimaal drie personen op de foto’s of het beeldmateriaal herkenbaar
zijn, kunnen door Belgian Cycling ter beschikking gesteld worden voor commerciële doeleinden aan maximaal vijf Belgian Cycling partners.
Voor ander beeldmateriaal kan je je toestemming geven. Je kan deze toestemming steeds intrekken. Voor meer informatie lees ons privacy beleid.
Hierbij geef ik toestemming aan Belgian Cycling om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen te maken v an mezelf of
mezelf en één andere geselecteerde en om deze afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging
Opgelet: Iedere wijziging dient zonder verwijl schriftelijk te worden meegedeeld.

ADS-FO-02-2022_Vergunningsaanvraag_Belgian_Cycling - Elite_mc 211020.doc

2/5

OPMERKINGEN:
•
De vergunning zal slechts afgeleverd worden op vertoon van een behoorlijk ingevulde en ondertekende aanvraag voor vergunning, waarbij
een recente foto, formaat identiteitskaart, dient gevoegd (naam en voornaam op de keerzijde van de foto schrijven).
•
Een kopie van de overeenkomst, door de partijen echt verklaard, dient gevoegd bij huidige vergunningsaanvraag.
•
Tarieven vergunning 2022 in bijlage I: bedrag te storten op het rekeningnummer van Belgian Cycling: BE45 1096 6775 3089 - CTBKBEBX.
Er zal geen enkele vergunning tegen terugbetaling toegezonden worden.
•
Het rijksregisternummer moet verplicht worden ingevuld: zonder dit nummer kan geen vergunning worden afgeleverd
Te………………………………..…………………………………………………. de………………………………………………………………………….

Handtekening van de aanvrager, voorafgegaan door de eigenhandig
geschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd”:

Ik, ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaar de
vragenlijst voor screening naar hart- en vaatziekten te hebben
ingevuld met hierboven vermelde renner en hem na onderzoek
geschikt te hebben bevonden om aan wielerwedstrijden deel te
nemen.
Handtekening, naam, adres, RIZIV-nummer en stempel van de arts.

Naam en handtekening van de verantwoordelijke van het UCI team:
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BIJLAGE I: TARIEVEN 2022
WPV-RPC
Elite Worldtour
Elite Proteam
Elite m/c Continentaal/cyclocross UCI team
Elite m/c Clubploeg
Dame-elite WorldTour
Dames UCI team (m/c)

Elite Worldtour
Elite Proteam
Elite a/c équipe Continentale UCI
Elite a/c club
Dame-elite WorldTour
Equipe féminines UCI (a/c)

998
847
886
886
582
552

Vergunningen renners Continentale & Dames UCI-teams zijn inclusief de verhoogde limieten bij overlijden (max.
100.000 EUR), medische kosten (max. 100.000 EUR, tandprothese tot 10.000 EUR, geen vrijstelling en repatriëring
buitenland.
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BIJLAGE II: VRAGENLIJST VOOR EEN SCREENING NAAR HART-EN
VAATZIEKTEN BIJ WIELRENNERS
•
•

Vooraf door de renner in te vullen en aan de arts te bezorgen tijdens het medisch onderzoek
Te bewaren door de arts of de renner.

Een positief antwoord rechtvaardigt een evaluatie en een deskundig cardiovasculair advies.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Heeft u reeds een hart- of vaatoperatie ondergaan?
Heeft u reeds een diagnose van een hartafwijking gekregen?
Werd u reeds behandeld voor hart- en vaatziekten?
Neemt u geneesmiddelen tegen hart- en vaatziekten? (antihypertensiva, anticoagulantia,
antiarithmetica)
Is een familielid plotseling overleden vóór de leeftijd van 35 jaar?
Heeft u een familiale voorgeschiedenis inzake hypertrofische cardiomyopathie?
Heeft een familielid jonger dan 35 jaar een automatische inplantbare hartdefibrillator of een
pacemaker?
Heeft u bij inspanning pijn in de borststreek die nadien, in rust, vlug verdwijnt?
Heeft u reeds hartpalpitaties gehad (1)?
Heeft u reeds last gehad van een presyncope of een syncope (2)?
Heeft u reeds een diagnose van een verhoogde bloeddruk gekregen?
Is er sprake van een bloeddrukverschil van meer dan 15 mm Hg tussen de twee armen?
Is de femorale polsslag afwezig of asymmetrisch? Heeft men reeds een geruis in de liesstreek
vastgesteld?
Is er sprake van een vierde harttoon?
Is er sprake van een diastolisch hartgeruis?
Is er sprake van een systolisch hartgeruis dat niet fysiologisch blijkt te zijn?
Is er sprake van een gefixeerde ontdubbeling van de tweede harttoon?
Is er sprake van een hartslag lager dan 40/’ bij een klinisch onderzoek?
Is er sprake van stigma’s van de ziekte van Marfan bij een klinisch onderzoek?

Definities:
(1) Hartpalpitaties: hartslag van meer dan 130 slagen per minuut, regelmatig of onregelmatig, van veranderlijke duur,
met of zonder begeleidende symptomen (duizeligheid, pijn in de borststreek, kortademigheid, syncope of
presyncope).
Plots begin?
Regelmatig of onregelmatig?
Frequentie van de slagen?
Duur van de hartkloppingen?

Frequentie van de hartkloppingen?
Versnellende factoren?
Hoe stopten de hartkloppingen?

(2) (Pre)Syncope: plotselinge verzwakking of bewustzijnsverlies, vaak voorafgegaan door felle duizeligheid of
gezichtsverlies.
HANDTEKENING VAN DE RENNER

HANDTEKENING GENEESHEER

…………….…………………………..

……………………………………..
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