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U.C.I. – BELGIAN CYCLING 

Rue de Bruxelles 482, 1480 Tubeke - Tel.: 02/349 19 11 

 

AANSLUITINGSFORMULIER EN AANVRAAG VOOR VERGUNNING 2023 

voor de staatburgers met hoofdverblijfplaats in BELGIË 
 

Niet-profrenners en ondersteunende functies 
 

De vergunning zal slechts afgeleverd kunnen worden indien alle vragen van het formulier beantwoord zijn en dit voorzien is van de handteke-
ning van de  aanvrager, op de plaats hiertoe aangeduid. 
 

Competitieve vergunning Functionele vergunning 

WPV 

 

 ELITE Z/C CONT/CX UCI TEAM (M/V) 

 U23 CONT/CX UCI TEAM (M/V) 

 RENNERS ALLE CATEGORIEËN BUITEN-

LANDSE CLUB 

 

 SPORTDIRECTEUR UCI-TEAM 

 TRAINER UCI TEAM 

 ARTS UCI TEAM 

 PARAMEDISCH ASSISTENT UCI TEAM 

 VERZORGER UCI TEAM 

 MECANICIEN UCI TEAM 

 

 MANAGER UCI-TEAM 

 CHAUFFEUR UCI TEAM 

 STAFLID UCI TEAM 

 

 PLOEGLEIDER BUITENLANDSE CLUB 

 RENNERSMAKELAAR 

BMX 

 

 RENNER BUITENLANDS BMX-CLUB OF TEAM 
 

 ANDERE VERGUNNING BUITENLANDSE BMX-CLUB OF TEAM 

MTB 

 

 ELITE Z/C UCI MTB-TEAM (M/V) 

 U23 UCI MTB-TEAM (M/V) 

 JUNIOR UCI MTB-TEAM (M/V) 

 RENNER BUITENLANDSE MTB-CLUB 

 

 PLOEGLEIDER UCI MTB-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: 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Verzekering tegen lichamelijke schade in geval van ongeval tijdens een wielerwedstrijd of wielerevenement of tijdens de training, burgerlijke aansprakelijk- 
heidsverzekering in geval van lichamelijke of materiële schade veroorzaakt aan derden tijdens een wielerwedstrijd of wielerevenement of tijdens de training: 

Naam en adres verzekeringsmaatschappij: AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel 

Naam en adres ondertekenaar verzekering: BELGIAN CYCLING, Rue de Bruxelles 482, 1480 TUBEKE Geldig-
heidsduur van de verzekeringsovereenkomst: van 01/01 tot en met 31/12 Territoriale geldigheid: alle landen. 

 

 
1 Foto 

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 ver- 
melde 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:…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=37
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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 ver- 
gunningsaanvraag 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 instanties voor- 
zien in de reglementen. 
Ik aanvaard dat het Arbitrage Hof van de Sport (TAS) de enige bevoegde beroepsinstantie is volgens de modaliteiten voorzien in de regelge-
ving 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 door het anti-
doping 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 beheerdoeleinden, 
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 Antidoping 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 dopingbestrijd ing. 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 antidoping- 
reglementeringen 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 onder- 
werpen, onder meer in geval van een selectie mij ertoe te verbinden het Belgisch Kampioenschap en het Wereldkampioenschap 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 hebben genomen van 
de verzekeringspolis die mij dekt tegen arbeidsongevallen. 

 

ART. 1.1.006B en 1.1.010B Belgian Cycling-Reglement (bijlage III) 
 

Ondergetekende verklaart* een vergunning als staflid in de betekenis van artikel 1.1.010 B, a), categorie 1.5.1 t.e.m. 1.5.8 (manager, ploeg- 
leider/sportdirecteur, trainer, dokter of paramedisch assistent, mecanicien, chauffeur of elke andere op de vergunning te preciseren functie) 
aan te vragen én als atleet nooit schuldig bevonden te zijn geweest het antidopingreglement van de UCI of de antidopingregels van eender 
welke organisatie te hebben overtreden. 

 

Ondergetekende verklaart* een vergunning als staflid in de betekenis van artikel 1.1.010 B, a), categorie 1.5.1 t.e.m. 1.5.8 (manager, ploeg- 
leider/sportdirecteur, trainer, dokter of paramedisch assistent, mecanicien, chauffeur of elke andere op de vergunning te preciseren functie) 
aan te vragen én als atleet schuldig bevonden te zijn geweest het antidopingreglement van de UCI of de antidopingregels van eender welke 
organisatie te hebben overtreden maar (cumulatief): 

 

- slechts eenmalig een inbreuk te hebben gepleegd, 
- niet bestraft te zijn geweest met een schorsing van 2 jaar of meer, 
- een termijn van 5 jaar is verstreken tussen het ogenblijk van de inbreuk en de eerste dag van het jaar voor het welke de 

vergunning wordt gevraagd 
 

en brengt het bewijs van voormelde verklaringen bij deze aanvraag in bijlage (bv. de beslissing van de bevoegde (disciplinaire) instantie). 
 

Ondergetekende verklaart* een vergunning als staflid in de betekenis van artikel 1.1.010 B, a), categorie 1.5.1 t.e.m. 1.5.8 (manager, ploeg- 
leider/sportdirecteur, trainer, dokter of paramedisch assistent, mecanicien, chauffeur of elke andere op de vergunning te preciseren functie)aan 
te vragen én nooit schuldig bevonden te zijn geweest door een rechtbank of eendere welke bevoegde instantie van feiten die redelijkerwijze 
beschouwd kunnen worden als gelijkwaardig aan een inbreuk op het antidopingreglement van de UCI en dit terwijl hij/zij arts was op het 
moment van de veroordeelde feiten. 

 
Ondergetekende verklaart* als aanvrager van de vergunning “Rennersmakelaar” voldaan te hebben aan artikel 1.1.006 B, b) en voegt het 
bewijs daarvan in bijlage. 

 

Ondergetekende verklaart* als aanvrager van de vergunning “Ploegleider/sportdirecteur” voldaan te hebben aan artikel 1.1.006  B, c) en voegt 
het bewijs daarvan in bijlage. 

 

Ondergetekende verklaart* als aanvrager van de vergunning “Arts” voldaan te hebben aan artikel 1.1.006 B, d) en voegt het bew ijs daarvan 
in bijlage. 

mailto:support.ucidata@uci.ch
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Ondergetekende verklaart* als aanvrager van de vergunning “Paramedisch assistent” voldaan te hebben aan artikel 1.1.006 B, e) en voegt 
het bewijs daarvan in bijlage. 

 

Ondergetekende verklaart* als aanvrager van de vergunning “Mecanicien” voldaan te hebben aan artikel 1.1.006 B, f) en voegt het bewijs 
daarvan in bijlage. 

 
Ondergetekende verklaart* als aanvrager van de vergunning “Chauffeur” en “Bestuurder van een voertuig in een wegwedstrijd” voldaan te 
hebben aan artikel 1.1.006 B, g) en voegt het bewijs daarvan in bijlage. 

 

Ondergetekende verklaart* als aanvrager van de vergunning “Bestuurder van een voertuig in een wegwedstrijd” voldaan te hebben aan 
artikel 1.1.006 B, h) en voegt het bewijs daarvan in bijlage. 

 

(* Kruis aan wat past) 

 
 

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 he rkenbaar 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 van mezelf of me- 
zelf 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. 
 

AANDACHTSPUNTEN 

MINIMALE VOORWAARDEN VERGUNNINGSFORMULIER 

• De vergunning zal slechts afgeleverd worden onder volgende voorwaarden: 
o Deze aanvraag voor vergunning is volledig ingevuld en ondertekend door de renner, ploeg en arts. Met speciale aandacht: 

• Het rijksregisternummer is correct en volledig ingevuld. 
• Er wordt één vergunningscategorie (pagina 1) duidelijk en correct aangekruist. 
• Recente foto, formaat identiteitskaart, dient te worden bijgevoegd (naam en voornaam op de keerzijde van de foto 

schrijven). 
o De betaling werd voldaan op het hierbij horende rekeningnummer gelijktijdig met de vergunningsaanvraag. 
o Tarieven vergunning 2023 in bijlage I: bedrag te storten op het rekeningnummer van Belgian Cycling: 

BE45 1096 6775 3089 - CTBKBEBX. 
o Er zal geen enkele vergunning tegen terugbetaling toegezonden worden. 

o De vergunningskaart zal in drievoud opgestuurd worden en digitaal via mail. 

 
o Competitieve vergunning 

• Elke renner aangesloten bij een buitenlands UCI Team is verplicht een kopie van zijn/haar contract toe te voegen. 
• Elke renner aangesloten bij een buitenlands clubteam is verplicht een kopie van zijn/haar contract toe te voegen. 

o Functionele vergunning 
• Elke aanvraag van een functievergunning (iedere vergunning m.u.v. de rennersvergunning) voegt een recent uittrek-

sel uit het strafregister (model 2) toe. 

• Een kopie van de overeenkomst, door de partijen echt verklaard, dient gevoegd bij huidige vergunningsaanvraag. 

 

 

Te………………………………..…………………………………………………. de…………………………………………………………………………. 

Naam en handtekening van de voorzitter (of secretaris) van de club en 
stempel OF van de verantwoordelijke van het UCI team: 

T.a.v. de aanvragers van een vergunning als renner: 
 

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 

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

http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=37
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=37
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BIJLAGE I: TARIEVEN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

WPV-RPC
Elite z/c Continentaal/cyclocross UCI team* (M/V) Elite s/c équipe Continentale/cyclocross UCI* ( H/F) 661

U23 Continentaal/cyclocross UCI team* (M/V) U23 équipe Continentale/cyclocross UCI* (H/F) 661

Renners alle categorieën buitenlandse club Coureurs toutes catégories club étranger 320

Manager, sportdirecteur UCI-team Manager, directeur sportif écuipe UCI 676

Trainer UCI team Entraîneur équipe UCI 290

Arts UCI team Médecin équipe UCI 370

Paramedisch assistent Assistant Paramédical équipe UCI 290

Verzorger, mécanicien UCI team Soigneur, mécanicien équipe UCI 290

Chauffeur UCI team Chauffeur équipe UCI 290

Staflid UCI team Membre du Staff équipe UCI 290

Ploegleider buitenlandse club Chef d'équipe club étranger 398

Rennersmakelaar Agent de coureur 982

BMX
Renner buitenlands BMX-club of team Coureur club or équipe BMX étrangère 320

Andere vergunning buitenlands BMX-club of team Autre licence club or équipe BMX étrangère 329

MTB
Elite zonder contract UCI MTB-team (M/V) Elite sans contract équipe MTB UCI (H/F) 633

U23 UCI MTB-team (M/V) U23 équipe MTB UCI (H/F) 633

Junior UCI MTB-team (M/V) Junior équipe MTB UCI (H/F) 272

Ploegleider UCI MTB-team Chef d'équipe MTB UCI 239

Renner buitenlands MTB-club Coureur club MTB étangère 320
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BIJLAGE II: VRAGENLIJST VOOR EEN SCREENING NAAR HART- EN 
VAATZIEKTEN BIJ WIELRENNERS. 

 

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

 

Een positief antwoord rechtvaardigt een evaluatie en een deskundig cardiovasculair advies. 
 

1 Heeft u reeds een hart- of vaatoperatie ondergaan?  

2 Heeft u reeds een diagnose van een hartafwijking gekregen?  

3 Werd u reeds behandeld voor hart- en vaatziekten?  

4 Neemt u geneesmiddelen tegen hart- en vaatziekten? (antihypertensiva, anticoagulantia, antiarith- 
metica) 

 

5 Is een familielid plotseling overleden vóór de leeftijd van 35 jaar?  

6 Heeft u een familiale voorgeschiedenis inzake hypertrofische cardiomyopathie?  

7 Heeft een familielid jonger dan 35 jaar een automatische inplantbare hartdefibrillator of een pace- 
maker? 

 

8 Heeft u bij inspanning pijn in de borststreek die nadien, in rust, vlug verdwijnt?  

9 Heeft u reeds hartpalpitaties gehad (1)?  

10 Heeft u reeds last gehad van een presyncope of een syncope (2)?  

11 Heeft u reeds een diagnose van een verhoogde bloeddruk gekregen?  

12 Is er sprake van een bloeddrukverschil van meer dan 15 mmHg tussen de twee armen?  

13 Is de femorale polsslag afwezig of asymmetrisch? Heeft men reeds een geruis in de liesstreek vastge- 
steld? 

 

14 Is er sprake van een vierde harttoon?  

15 Is er sprake van een diastolisch hartgeruis?  

16 Is er sprake van een systolisch hartgeruis dat niet fysiologisch blijkt te zijn?  

17 Is er sprake van een gefixeerde ontdubbeling van de tweede harttoon?  

18 Is er sprake van een hartslag lager dan 40/’ bij een klinisch onderzoek?  

19 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 presynco- pe). 

 

Plots begin? Frequentie van de hartkloppingen? 
Regelmatig of onregelmatig? Versnellende factoren? 
Frequentie van de slagen? Hoe stopten de hartkloppingen? 
Duur van de hartkloppingen? 

 

(2) (Pre)Syncope: plotselinge verzwakking of bewustzijnsverlies, vaak voorafgegaan door felle duizeligheid of gezichtsver- 
lies. 

 

HANDTEKENING VAN DE RENNER HANDTEKENING GENEESHEER 
 
 
 
 

…………….………………………….. …………………………………….. 
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BIJLAGE III: UITTREKSEL BELGIAN CYCLING - REGLEMENT 

TITEL I ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT 

Hoofdstuk I : VERGUNNINGHOUDERS 
 

§1. Vergunningen 

Definitie 

1.1.05 B Indien een minderjarige een vergunning aanvraagt, moet de aanvraag ook getekend worden door de wettelijke vertegenwoor- 
diger van de aanvrager. 

 
1.1.06 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, chauf-
feur of elke andere op de vergunning te preciseren functie) zal afgeleverd worden aan een persoon die door een be- voegde 
instantie schuldig bevonden is om als atleet het antidopingreglement van Belgian Cycling of haar lidorganisaties (Cy- cling Vlaan-
deren, 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, meca-
nicien, chauffeur of elke andere op de vergunning te preciseren functie) worden afgeleverd aan een persoon die door een recht-
bank 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 uittreksel van het strafregister, model 596.2. 

 

c) Onverminderd artikel 1.1.006 B, a), zal de vergunning “ploegleider/sportdirecteur” enkel afgeleverd worden nadat de contrac-
ten 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 
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 ge- 
zondheidszorgberoepen 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 uittreksel van het strafregister, model 596.2 

 
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. 

 
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 het voorleggen van een uittreksel 
van het strafregister, model 596.2 

 

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 het 
voorleggen van een recent uittreksel van het strafregister, model 596.2 
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g) Onverminderde artikel 1.1.006 B, a), zal de vergunning “chauffeur” enkel afgeleverd worden aan de persoon die bij zijn aan- 
vraag 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 het voorleggen van een recent uittreksel van het stra f- 
register, model 596.2 

 
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 word t 
aangevraagd, evenals het voorleggen van een recent uittreksel van het strafregister, model 596.2 

 
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. 

 

i) WEG: 
Elke renner en gangmaker dient verplichtend een screening naar hart- en vaatziekten te ondergaan bij een erkende keurings- 
arts die, wanneer de renner geschikt bevonden wordt om de wielersport te beoefenen, de aanvraag voor vergunning ondertekent. 

 
j) MTB 
1. Belgian Cycling (Nationale federatie), Cycling Vlaanderen (Vlaanderen) en FCWB (Brussel en Wallonië) leveren aan alle 

renners mountainbike vergunningen af die aan de algemene door de UCI vastgestelde voorschriften voldoen. 
 

2. Enkel de vergunningen die nauwkeurig aan de door Belgian Cycling-Cycling Vlaanderen-F.C.W.B. voorgeschreven regels 
beantwoorden, worden als geldig beschouwd. Geen enkele andere vergunning kan worden aanvaard. 

 
3. De vergunningen zijn geldig voor het lopend burgerlijk jaar en moeten door al de renners die wensen deel te nemen aan 

een wedstrijd, worden voorgelegd. 
 

4. De renners worden volgens hun leeftijd op 31 december van het bedoelde jaar in categorieën onderverdeeld en dit volgens 
de geldende gewestelijke wetgeving. 

 

1.1.010 B a) Een vergunning is vereist voor: 
1.1 Renner (man of vrouw - alle disciplines, alle categorieën). 
1.2 Deelnemer aan recreatief wielrennen. 
1.3 Gangmaker; 
Gangmaker op een gemotoriseerd voertuig (motorfiets - bromfiets - derny) 

1.4 Rennersmakelaar. 
1.5 De staf: 

1. Manager 
2. Ploegleider / sportdirecteur 
3.Trainer/coach 
4. Arts 
5. Paramedisch assistent (o.a. osteopaat, kinesist, verpleger…) 
6.Mecanicien 
7. Chauffeur 
8. Andere functie te preciseren op de vergunning (o.a. Staflid UCI team, verzorger UCI team…). 

1.6 De officials: 
1. Bondsleider (statuut te preciseren op de vergunning) 
2. Commissaris (statuut te preciseren op de vergunning) 

3. Classificateur wielrennen met een handicap (statuut te preciseren op de 
vergunning) 

4. Andere functie (zoals tijdwaarnemer, fotofinish operator, speaker, operator 
radio-tour, enz.) te preciseren op de vergunning 

1.7 Organisator: 
1. Directeur van de organisatie 
2. Andere functie te preciseren op de vergunning. 

1.8 Andere 
1. Bestuurder van een voertuig (wagen, moto, enz.) in een wegwedstrijd. 

 
Indien een vergunninghouder verschillende functies uitvoert binnen de wielersport, moet hij voor ieder van deze functies vergunnin-
gen aanvragen en houden. Het is de verantwoordelijkheid van de nationale federatie de vergunning uit te geven die overeen- komt 
met de voornaamste functie volgens de soort zoals hierboven aangegeven. Aanvullend op de vergunning moet de nationale federatie 
een verklaring uitgeven waarin uiteengezet wordt voor welke andere functies de vergunninghouder erkenning heeft. 

 
Een renner die behoort tot een door de UCI geregistreerde ploeg mag geen andere functie uitoefenen 

 
b) MTB: 
Elke aangesloten renner heeft het recht om in individuele wedstrijden waaraan hij/zij deelneemt begeleid te worden door personen 
in het bezit van een door Cycling Vlaanderen of FCWB afgeleverde vergunning van begeleider. De drager van zulke vergunning mag 
de renner bijstaan in de kleedkamers voor en na de wedstrijd (in dit geval slechts wanneer het gaat om iemand van hetzelfde geslacht 
als dat van de renner). In de bevoorrading- en technische zones gelden andere toegangsbewijzen. Het bezitten van zulke vergunning 
geeft geen recht op vrije toegang op manifestaties die georganiseerd worden onder controle van Belgian Cycling, Cy- cling Vlaan-
deren of FCWB, doch wel op dezelfde verminderingen dan deze die voorzien zijn voor de houders van een lidkaart. 


