Reglementswijzigingen 2018 – Titel 1 Algemene
organisatie van de wielersport
(in voege vanaf 01.01.18)
1.1.006 B

a) Geen enkele vergunning die toelaat om deel te nemen aan de wielersport als staflid
in de betekenis van artikel 1.1.010 B, a), categorie 1.5.1 t.e.m. 1.5.8 (manager,
ploegleider/sportdirecteur, trainer, dokter of paramedisch assistent, mecanicien,
chauffeur of elke andere op de vergunning te preciseren functie) zal afgeleverd worden
aan een persoon die door een bevoegde instantie schuldig bevonden is om als atleet
het antidopingreglement van Belgian Cycling of haar lidorganisaties (Cycling
Vlaanderen, FCWB), UCI, WADA of de antidopingregels van eender welke organisatie
te hebben overtreden.
Een vergunning mag niettemin worden afgeleverd indien de drie volgende voorwaarden
zijn vervuld:
(1)
de betrokken persoon heeft slechts eenmalig een inbreuk gepleegd,
(2)
de betrokken inbreuk werd niet bestraft met een schorsing van 2 jaar of meer,
en
(3)
een tijdsbestek van vijf jaar is verstreken tussen het ogenblik van de inbreuk en
de eerste dag van het jaar voor het welke de vergunning wordt afgeleverd.
Bovendien mag geen enkele vergunning die toelaat om deel te nemen aan de
wielersport als staflid in de betekenis van artikel 1.1.010 B, a), categorie 1.5.1 t.e.m.
1.5.8. (manager, ploegleider/sportdirecteur, trainer, dokter of paramedisch assistent,
mecanicien, chauffeur of elke andere op de vergunning te preciseren functie) worden
afgeleverd aan een persoon die door een rechtbank of eender welke bevoegde instantie
schuldig is bevonden van feiten die redelijkerwijze beschouwd kunnen worden als
gelijkwaardig aan een inbreuk tegen het antidopingreglement van de UCI en die arts
was op het moment van de feiten.
b) Onverminderd artikel 1.1.006 B, a), zal de vergunning “rennersmakelaar” enkel
afgeleverd worden aan de persoon die over inschrijving in de kruispuntbank van
ondernemingen en BTW-nummer beschikt en het bewijs daarvan bij zijn aanvraag
voegt, evenals het voorleggen van een recent bewijs van goed zedelijk gedrag, model
2.
c) Onverminderd artikel 1.1.006 B, a), zal de vergunning “ploegleider/sportdirecteur”
enkel afgeleverd worden nadat de contracten van de renners die tot zijn ploeg of groep
behoren, geldig werden neergelegd bij Belgian Cycling of de nationale zetel van de
federatie waar de zetel van de sportgroep of –ploeg is gevestigd. In dit laatste geval zal
de aanvrager hiervan een bewijs bij zijn aanvraag dienen te voegen.
Tevens is het bekomen van een vergunning van ploegleider/sportdirecteur verbonden
aan volgende voorwaarden en criteria:
1. Voorleggen van een recent bewijs van goed zedelijk gedrag, model 2
2. Een minimum kennis bezitten van:
°koerstactiek en -techniek
°het sociaal statuut van renners
°de inhoud van het contract dat de renner bindt aan de sportgroep
3. De elementaire regels van opvoedkunde kennen tegenover jonge renners
4. De nodige psychologie bezitten om te kunnen werken met renners
5. Het volgen van een opleiding
De punten 2, 3 en 4 vervallen indien de aanvrager houder is van een getuigschrift van
trainer A of B.
d) Onverminderd artikel 1.1.006 B, a), zal de vergunning “arts” enkel afgeleverd worden

aan de person die bewijst het beroep van arts op te mogen uitoefenen.
Dat bewijs wordt geleverd door:
1) In België praktiserende artsen:
- Het visum dat de compliance met het KB nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bewijst,
- Een bewijs van inschrijving bij het bevoegde tuchtorgaan én het bewijs van
afwezigheid van enige tuchtsanctie (bv. Attest tuchtrechtelijk verleden)
- Het geldende RIZIV-nummer.
- recent bewijs van goed zedelijk gedrag, model 2
2) Andere artsen (o.a. In het buitenland praktiserende artsen):
- Diploma van doctor, licentiaat, master of science in de geneeskunde of een
overeenkomstig de richtlijn van 2005/36/3G gelijkwaardig buitenlands
diploma,
- Attest van erkenning van het diploma door de bevoegde overheid.
- Een bewijs van inschrijving bij het bevoegde tuchtorgaan én het bewijs van
afwezigheid van enige tuchtsanctie.
- recent bewijs van goed zedelijk gedrag, model 2
e) Onverminderd artikel 1.1.006 B, a), zal de vergunning “paramedisch assistent” enkel
afgeleverd worden aan de persoon die bewijst in het bezit te zijn van een diploma of
overeenkomstig de richtlijn van 2005/36/EG gelijkwaardig diploma of enig ander
officieel document dat de kwalificaties verbonden aan voormelde functie bevestigt,
evenals een recent bewijs van goed zedelijk gedrag, model 2.
f) Onverminderd artikel 1.1.006 B, a), zal de vergunning “mecanicien” enkel afgeleverd
worden aan de person die samen met zijn aanvraag een certificaat kan neerleggen dat
hun capaciteiten voor het uitoefenen van deze functie bevestigt, evenals een recent
bewijs van goed zedelijk gedrag, model 2.
g) Onverminderde artikel 1.1.006 B, a), zal de vergunning “chauffeur” enkel afgeleverd
worden aan de persoon die bij zijn aanvraag bewijst in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs voor het jaar waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.
Indien voormelde vergunning werd verstrekt zal zij evenwel enkel geldig zijn voor die
voertuigen waarvan de aanvrager bij zijn aanvraag heeft bewezen houder te zijn van
een geldig rijbewijs, evenals een recent bewijs van goed zedelijk gedrag, model 2.
h) De vergunning “bestuurder van een voertuig (wagen, moto, enz.) in een
wegwedstrijd” zal enkel afgeleverd worden aan de persoon die bij zijn aanvraag bewijst
in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het jaar waarvoor de vergunning wordt
aangevraagd, evenals een recent bewijs van goed zedelijk gedrag, model 2.
Indien voormelde vergunning werd verstrekt zal zij evenwel enkel geldig zijn voor die
voertuigen waarvan de aanvrager bij zijn aanvraag heeft bewezen houder te zijn van
een geldig rijbewijs.

Transponderregistratie
1.2.102.2 B

Transponderregistratie in wedstrijden
Iedere organisatie waar transponders gebruikt worden, dient te zorgen voor voldoende
ruimte voor de plaatsing van de apparatuur en voor het personeel. Tevens dient een
voldoende performante stroomaansluiting voorzien te worden. Organisaties die geen
gebruik maken van de transponderregistratie van Belgian Cycling die in de
organisatievergunning begrepen is, worden verplicht dezelfde diensten wat
transponderregistratie betreft aan te bieden als deze door Belgian Cycling aangeboden.

101.8

Jeugdclubs
Clubs met label “J-club”
…
Bijkomende bepalingen




101.17

Alleen clubs en renners in de disciplines weg, piste en veldrijden komen in
aanmerking.
Deelname aan de Beker van België nieuwelingen & juniores is alleen
voorbehouden aan J-clubs.
Deelname aan de Beker van België junioren is mogelijk voor alle clubs op
voorwaarde dat clubs die geen J-statuut hebben en wensen deel te nemen een
deelnamevergoeding betalen van 800 EUR aan het solidariteitsfonds.

Lid worden van een Belgische club als buitenlandse renners
Om lid te worden van een Belgische club, moet een buitenlandse renner volgende
procedure eerbiedigen:
Alle renners die de nationaliteit hebben van een van de landen van de Europese Unie
of van de Europese Vrijhandelsassociatie (Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Engeland,
Schotland, Wales, Noord-Ierland, Ierland, Spanje, Portugal, Duitsland, Denemarken,
Zweden, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Finland, Zwitserland, Ijsland, Noorwegen,
Liechtenstein, Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta,
Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië) mogen aansluiten bij een club uit
België en deelnemen aan wedstrijden in de kleuren van deze club, op voorwaarde dat
deze renners in het bezit zijn van een geldige vergunning op naam van een club
aangesloten bij Cycling Vlaanderen/FCWB en dat deze renners in het bezit zijn van een
schriftelijke toelating van hun federatie. zij voldoen aan de voorwaarden die voor
Cycling Vlaanderen/FCWB gelden.
Het volstaat om, via de gastclub, een vergunningsaanvraag in te dienen bij de federatie
die de vergunning moet afleveren overeenkomstig artikel 1.1.011. Een kopie van deze
aanvraag dient ter kennisgeving gestuurd te worden naar de Cycling Vlaanderen/FCWB
en Belgian Cycling.
De renners die niet één van de bovenvermelde nationaliteiten hebben, mogen
aansluiten bij een Cycling Vlaanderen/FCWB-club en aan wedstrijden deelnemen in de
kleuren van deze club, op voorwaarde dat zij het volgende aan Belgian Cycling laten
geworden:
-

-

een attest afgeleverd door een gemeentelijke overheid waarin bevestigd wordt dat
de betrokkene een vaste of tijdelijke verblijfplaats heeft in België voor minimaal 1
maand
een schriftelijke toelating van zijn federatie en van zijn club waarin staat dat de
betrokkene mag aansluiten bij een Cycling Vlaanderen/FCWB club

-

een aanbevelingsbrief ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de
gekozen Cycling Vlaanderen/F.C.W.B club.

Op vertoning van deze stukken en van een kopie van de vergunning zal Belgian Cycling
aan de betrokkene een attest afleveren dat hij zal dienen voor te leggen bij elke
inschrijving op een wedstrijd. Dit attest geeft hem het recht om te rijden in de kleuren
van een Cycling Vlaanderen/FCWB club gedurende het kalenderjaar in welke het attest
werd afgeleverd, doch beperkt voor de duur van zijn verblijf in België.

101.18:

Elke Internationale en Nationale (Elite) commissaris moet per kalenderjaar minimaal 5
opdrachten uitvoeren op provinciaal niveau om haar/zijn statuut als
internationaal/nationaal (elite) commissaris te behouden. In uitzonderlijke gevallen kan
de provinciale voorzitter WPV anders beslissen.

