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TITEL XII : DISCIPLINE EN PROCEDURES
(versie 01.01.21)
HOOFDSTUK I : DISCIPLINE
§1 Inbreuken
§2 Sancties
§3 Straffenbarema voor wedstrijdfeiten

112 B

112.1

112.2

112.3

BAREMA VAN SPECIFIEKE BELGISCHE STRAFFEN
BAREMA STRAFFEN ADMINISTRATIEF REGLEMENT
Renner die van adres of verblijfplaats verandert of
zich vestigt in het buitenland en nalaat het
sportsecretariaat te verwittigen
 Vergunning vervalsen, namaken of aanpassen
 Onjuiste gegevens opgeven betreffende zijn
identiteit, verblijfplaats of leeftijd
 Gebruik maken van een vergunning van een
derde of zijn vergunning laten gebruiken door
een derde
Renner die een niet-reglementaire versnelling
gebruikt

Boete van € 15,00

Intrekken van de vergunning en € 50,00




Vóór de wedstrijd: startverbod en
boete van € 30,00
Tijdens of na de wedstrijd:
uitsluiting, boete van € 30,00
Startverbod

 Niet tonen van de sportpas of voorleggen van
een niet-gevalideerde sportpas
 Op een frauduleuse manier trachten het aantal
toegelaten wedstrijden te overschrijden



 Vervalsen van de sportpas



112.5

Manager die zich niet aanpast aan het reglement of
die renners aanwerft zonder de toelating van de
sportgroep

112.6

Renner die afziet van deelname aan een verplichte
wedstrijd, Belgisch Kampioenschap of iedere
andere wedstrijd waarvoor hij reglementair door de
Federatie werd aangeduid of geselecteerd.

112.7

 Renner die afziet van deelname aan een
wedstrijd waarvoor hij regelmatig werd
uitgenodigd door zijn club
 Ondanks het verbod toch deelnemen aan een
wedstrijd

 Boete gelijk aan het bedrag van het
contract van de renner met een
minimum van € 250,00 per wedstrijd
en per renner
 Bij herhaling kan de sanctie worden
uitgebreid tot het intrekken van de
vergunning
9 dagen schorsing, de dag van de
wedstrijd inbegrepen
Bij overtreding van deze sanctie: 15
EUR, 14 dagen schorsing en teruggave
eventueel gewonnen prijzen
 7 dagen schorsing

112.4

112.8

Club die renners van een andere club opstelt ter
versterking



Startverbod, boete van € 15,00
2e inbreuk: startverbod, 1 maand
effectieve schorsing en € 15,00
1e inbreuk: 3 maanden schorsing
2e inbreuk: intrekken van de
vergunning

 Uitsluiting uit de wedstijd en 14
dagen schorsing, boete van € 15 en
terugstorten aan de H.d.R. van de
eventueel gewonnen prijzen
Startverbod voor de renners ter
versterking en boete van € 250,00 per
renner
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112.9

Renner (behalve zij die behoren tot een bij de UCI
geregistreerde ploeg) die zonder toelating
deelneemt aan buitenlandse wedstrijden





112.10

Club (behalve bij de UCI geregistreerde ploegen die
zonder toelating deelneemt aan buitenlandse
wedstrijden




112.11

Organisator die aan KBWB/WBV/FCWB-leden
geen rechtstreekse korting toekent aan de kassa +
organisator die aan houders van een officiële kaart
bij KBWB/WBV/FCWB geen gratis toegang verleent





112.12
112.13

112.14

Overhandigen van een niet-toegelaten trui op het
einde van een eendagswedstrijd
Renner die de lokalen niet respecteert die te zijner
beschikking staan
Organisator van een nationale of internationale
wedstrijd die het K.B.W.B-logo niet reproduceert op
officiële documenten
 Forfait van een club:
• in een interclubwedstrijd







1e inbreuk: boete van € 65,00
2° inbreuk: 8 dagen schorsing en
boete van € 125,00
3e inbreuk: verbod van1 jaar om nog
aan buitenlandse wedstrijden deel te
nemen
1e inbreuk: boete van € 125,00
2e inbreuk: verbod van1 jaar om nog
aan buitenlandse wedstrijden deel te
nemen
voor regionale wedstrijden: boete
van € 1.250,00
voor nationale en internationale
wedstrijden: boete van € 2.500,00
bij niet betaling: schrapping van de
wedstrijd uit de kalender.
Organisator: boete van € 200,00
1e inbreuk: boete van € 25,00
2e inbreuk: boete van € 50,00 en 8
dagen schorsing
1e inbreuk: officiële verwittiging
2e inbreuk: boete van € 250,00



Boete
van
€
125,00
als
schadeloosstelling
voor
de
organisator en verbod om deel te
nemen aan een interclubwedstrijd,
zolang de boete niet betaald is.

in de Topcompetitie U27



Boete van € 250,00

 Startweigering aan een reglementair
ingeschreven club



Organisator: boete van € 125,00

112.16

Renner die zich te laat aan de inschrijving aanbiedt

Boete van € 15,00

112.17

Rijden op een omloop, terwijl een andere wedstrijd
betwist wordt
Renner die zonder toelating naar de aankomstlijn
terugkeert
Renner die onrechtmatig beweert op een betere
plaats geëindigd te zijn

Boete van € 15,00

112.15

•

112.18
112.19

112.20
112.21

Renner die zich in het openbaar uitkleedt
Renner die door ouders of supporters gevolgd
wordt aan boord van een niet-officieel voertuig

112.22

Uitspraken, geschriften of daden die schade
berokkenenen aan de wielersport of aan de
K.B.W.B.

Boete van € 15,00
Boete van € 15,00 en betaling van het
verschil tussen de opgeëiste en
toegekende prijs
Boete van € 15,00
 1e inbreuk: boete van € 15,00
 2e inbreuk: boete van € 25,00
 3e inbreuk: boete van € 25,00 en 8
dagen schorsing
 1 tot 6 maanden schorsing
 Bij herhaling: schrapping
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112.23

Onrechtmatig bezit of beschadiging van goederen
die toebehoren aan de K.B.W.B.

 1e inbreuk: 1 maand schorsing
 2e inbreuk: intrekken van de
vergunning of van de lidkaart

112.24

Niet-betaling van een boete:
 in een eerste termijn van 15 dagen
 na een nieuwe termijn van 8 dagen
Ongeoorloofde activiteiten van een club of een lid
van een club tijdens een schorsing
Vergunninghouder die een nieuwe inbreuk begaat
van dezelfde aard als die waarvoor hij een
voorwaardelijke schorsing heeft opgelopen
Organisator die niet in orde is met de
deelnamevoorwaarden.




112.25
112.26

112.27

112.28

Een renner die zich bij de start aanbiedt met een
niet conforme uitrusting
Inbreuk wordt vastgesteld tijdens of na de wedstrijd

112.29

Organistoren die niet in orde zijn met de
deelnamevoorwaarden bij een interclubwedstrijd.

112.30

Nieuweling of junior die de rustperiode bij een
rittenwedstrijd niet respecteert (daags voor en vier
dagen na)

Verdubbelde boete
Effectieve schorsing tot de betaling
van de boete
Identieke schorsing als 1e en boete
De voorwaardelijke schorsing wordt
effectief en kan gekoppeld worden aan
een nieuwe schorsing
 1° inbreuk: boete van € 250,00
 2° inbreuk: boete van € 200,00 per
renner met een minimum boete van
€ 250,00
 3° inbreuk: schrapping van de
kalender
 Startverbod


1° inbreuk: nationale kalender U23
& Elite: boete van € 100,00, andere:
boete van € 50,00
 2° inbreuk binnen de24 maanden:
schrapping uit de uistlag,
terugbetaling prijzen en
verdubbeling boete
 3° inbreuk binnen de 24 maanden:
idem 2° inbreuk + 15 dagen tot 1
maand schorsing (op te leggen door
de tuchtinstantie van de federatie
die de vergunning afleverde)
 1e inbreuk: boete van €500,00
 2e inbreuk: schrapping van de
kalender voor 1 jaar & boete van €
1.000
 1° inbreuk: start geweigerd, € 15,boete en schorsing van 15 dagen tot
een maand met uitstel. Bij
vaststelling na de start: zelfde
sanctie + schrapping uit de uitslag
en terugbetaling van prijzengeld.
 2° inbreuk binnen 24 maanden: start
geweigerd, € 30,- boete + 15 dagen
tot een maand effectieve schorsing.
Bij vaststelling na de start, zelfde
sanctie + schrapping uit de uitslag
en terugbetaling van prijzengeld.
De schorsingen worden opgelegd door
de tuchtcommissie van de instantie die
de vergunning afleverde.
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112.31

Een niet-profrenner die aan 2 wedstrijden per dag
deelneemt.

112.32

Ingeschreven renner (rugnummer ontvangen) die
niet aan de start verschijnt:
- Neemt niet deel aan een andere wedstrijd
- Neem deel aan een andere wedstrijd

112.33

112.34

112.35

112.36
112.37

112.38
112.39

112.40

112.41
112.42
112.43

Gedubbelde renner (uitgezonderd in een criterium)
of renner die een achterstand op de voornaamste
groep heeft opgelopen waarbij de veiligheid niet
meer kan worden gewaarborgd
Gewelddadig gedrag, beledigingen of laster ten
aanzien van een commissaris, een instantie van de
federatie of de leden ervan of, in het algemeen, ten
aanzien van iederen die een functie uitoefent zoals
voorgeschreven in het reglement
Een titularis van een vergunning of een
sportmandaat van
de
federatie die zijn
medewerking verleent aan een wielermanifestatie
die niet wordt gorganiseerd volgens de
regelementen van de federatie of die, ten
persoonlijke titel, financieel geïntereseerd is in de
organisatie van wielerwedstrijden
Zie 112.6
Renner Aspirant/Nieuweling/Junior die geselecteerd
is voor een Belgisch kampioenschap en die de dag
voordien aan een wedstrijd deelneemt

Niet dragen van club-provinciale-regionale kledij
tijdens training, inschrijving of wedstrijden
Organisator die de maximum wedstrijdafstand niet
respecteert.
De Bedragen die aan de KBWB toekomen
ingevolge zijn reglementering en de boetes
uitgesproken door zijn organen kunnen bij nietbetaling, na ingebrekestelling, via gerechtelijke weg
geïnd worden. Dit artikel blijft van toepassing, zelfs
als er geen licentie meer afgeleverd werd of als de
licentie geschorst werd.
Niet verdedigen van de eigen kansen
Clubs die de transponders weigeren te gebruiken
Niet tijdig terugbrengen van de gehuurde
transponder
- Niet binnen 2 uur na afloop van de wedstrijd
- Niet binnen 4 dagen na afloop van de wedstrijd

 Verbeurdverklaring van de
gewonnen prijzen en 8 dagen
schorsing.
Voor cyclo-cross wedstrijden:
 Verbeurdverklaring van de punten
behaald in beide wedstrijden voor de
nationale ranking
 50 strafpunten in de nationale
ranking
 Boete van €100
 € 30
 Schrapping uit de uitslag en boete
van € 100 tot € 200
De renner wordt uit de wedstrijd
genomen

8 dagen tot 6 maanden schorsing

1e inbreuk: 1 maand schorsing met
uitstel
2e inbreuk: 1 maand effectieve schorsing
3einbreuk: intrekken van de vergunning
of het mandaat

12,50 EUr en 8 dagen schorsing vanaf
de dag volgend op het kampioenschap +
schrapping uit de uitslag van de
wedstrijd waaraan hij deelnam de dag
voor het kampioenschap en teruggave
van de eventueel gewonnen prijzen
Inbreuk: 25 EUR
1e inbreuk: € 100 tot € 250
2e inbreuk: € 250 tot € 500
3e inbreuk: Schrapping van de kalender

Inbreuk: 25 EUR
Startverbod en boete van 150 €

- 25 €/st
- 100 €/st

12-N-KBWB-210101-specifiek straffenbarema voor Belgische wedstrijden

4

112.44

Fraude bij gebruik transponders

112.45

Buitenlandse clubs/teams die het antidopingcharter
van de KBWB niet ondertekenen
Renners uit alle disciplines die afwezig zijn tijdens
de verplichte gezondheidssessies voor juniores.

112.46

112.47

Een commissaris die niet voldoet aan het minimaal
aantal uit te voeren provinciale opdrachten conform
artikel 101.18 of een inbreuk begaat tegen de
deontologische code voor commissarissen en/of de
gedragscode gebruik sociale media.

112.48

Gebruik maken van voet -of fietspaden die geen
deel uitmaken van het parcours door bestuurders
van motorvoertuigen in de wedstrijdkaravaan
De mobiele signaalgevers die weigeren een door
de organisator voorziene way-out / way-in te
gebruiken

112.49

Schrapping uit de uitslag en boete van
25 €
Startverbod en boete van 200 €.
startverbod voor de Provinciale
kampioenschappen, Regionale
Kampioenschappen en Belgische
Kampioenschappen.
1e inbreuk: 1 maand schorsing met
uitstel
2e inbreuk: 1 maand effectieve
schorsing
3e inbreuk: intrekken van de vergunning
of het mandaat
Uitsluiting uit de wedstrijd en € 164 en 2
maanden schorsing.
1° inbreuk: € 164 en 1 maand schorsing
2° inbreuk gedurende hetzelfde
wielerseizoen: € 164 boete en
Intrekking van de vergunning gedurende
6 maanden
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