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Overeenkomst deelname aan wedstrijden buiten de 

federatie  
  

 

 
Betreft de problematiek over de deelname van WBV en FCWB-vergunninghouders aan MTB-
wedstrijden niet georganiseerd door FCWB, KBWB of WBV wordt het volgende 
overeengekomen:  
 
1. Amateurs, masters en funklasse  
 Aan deze renners wordt geen enkel verbod opgelegd. Zij zijn vrij van deelname aan deze 

niet-erkende wedstrijden. Wel wordt opgemerkt dat de vergunning afgeleverd door 
FCWB of WBV geen verzekering inhoudt bij deelname aan vermelde wedstrijden. 

 
2. Elite en U23 
 De renners van hoog niveau (gesubsidieerden BOIC, BLOSO, ADEPS, VDAB, ROSETTA, 

renners met statuut van topsporter of andere vormen van gesubsidieerden, renners 
behorend tot het Be-Gold project, renners met 20 of meer UCI punten die gerechtigd zijn 
om deel te nemen aan wereldbekers, renners behorend tot een continentaal team, 
renners behorend tot een UCI trade team, Belgische Kampioenen,) krijgen een algemeen 
verbod tot deelname aan deze wedstrijden. Elke inbreuk zal bestraft worden met een 
effectieve schorsing van 1 maand en een boete van 100 euro. 

 De andere renners vallen onder de regeling vermeld onder 1 (geen beperking). 
 
3. Miniemen, aspiranten, nieuwelingen en junioren 
 Krijgen geen toelating tot deelname aan dergelijke wedstrijden. Bij een eerste inbreuk 

volgt een brief met een verwittiging en een voorwaardelijke straf van 1 maand, bij elke 
volgende inbreuk wordt een effectieve schorsing van 1 maand en een boete van 50 euro 
opgelegd. 

 De federatie kan op bepaalde dagen dat er geen erkende wedstrijden zijn toch een 
individuele toelating tot deelname geven (vb. schoolinitiaties en grote organisaties voor 
het goede doel). 

 
4. Overeenkomst 
 Alle partijen komen overeen dat er wederzijds melding zal worden gemaakt van 

inbreuken en dat de bijhorende sancties zullen gerespecteerd en uitgevoerd worden. 
 Uitzonderingen moeten 6 weken voor de datum van de wedstrijd schriftelijk en 

gemotiveerd aangevraagd worden aan de voorzitter van de Nationale MTB-commissie. 
 De strafprocedure zal gevoerd worden door de regionale MTB commissie waarbij de 

betrokken renner is aangesloten (FCWB of WBV).  
 
 
(Tekst gebaseerd op nationale overeenkomst KBWB/WBV/FCWB van 2007)  
 
 
 


