(Reglementswijziging van toepassing op 01.01.19)
101.17 Lid worden van een Belgische club als buitenlandse renner
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.
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 Belgie

Alle buitenlandse renners mogen aansluiten bij een Belgische club en deelnemen aan wedstrijden in
de uitrusting van deze club (uitgezonderd specifieke reglementering Beker van België, Topcompetitie
en U23 Road Series) 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.

(changement au règlement applicable au 01.01.19)
101.17 Affiliation a un club Belge en tant que coureur étranger
Pour s’affilier à un club Belge, un coureur étranger doit respecter la procédure suivante :
Tous les coureurs de la nationalité d’un des pays de l’Union Européenne ou de l’Association
Européenne de libre échange (Luxembourg, Pays-Bas, France, Angleterre, Ecosse, Pays de Galle,
Irlande du Nord, Irlande, Espagne, Portugal, Allemagne, Danemark, Suède, Autriche, Italie, Grèce,
Finlande, Suisse, Islande, Norvège, Lichtenstein, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Maltte, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) peuvent s’affilier
auprès d’un club en Belgique et participer à des épreuves sous les couleurs de ce club à condition que
ces coureurs étrangers portent une licence valable au nom d’un club affilié à Cycling Vlaanderen ou à
la FCWB et que le coureur possède l’autorisation écrite de sa fédération.
Les coureurs qui n’ont pas une des nationalités ci-dessus peuvent s’affilier auprès d’un club et
participer à des épreuves sous les couleurs de ce club, à condition que le demandeur fasse parvenir à
Belgian cycling.
• une attestation délivrée par une administration communale belge attestant que l’intéressé a un
domicile fixe ou temporaire en Belgique pour au minimum un mois
• une autorisation écrite de sa fédération et de son club attestant que l’intéressé peut s’affilier auprès
d’un club de la F.C.W.B./Cycling Vlaanderen
• une lettre de recommandation signée par le président ou le secrétaire d’un club appartenant à la
F.C.W.B./Cycling Vlaanderen
Sur présentation de ces pièces et d’une copie de la licence, la F.C.W.B./Cycling Vlaanderen délivrera à
l’intéressé une attestation qu’il devra présenter lors de chaque incription à une épreuve. Cette
attestation lui donne le droit de courir pour les couleurs d’un club wallon durant l’année calendrier
dans laquelle l’attestation a été délivrée, mais limitée pour la durée de son séjour en Belgique.
Tous les coureurs peuvent s’affilier auprès d’un club Belge et participer à des épreuves (exception pour
les manches des Coupes de Belgique, top compétition et U23 Road Séries) sous l’équipement de ce
club à condition que ces coureurs étrangers portent une licence valable au nom d’un club affilié à
Cycling Vlaanderen ou à la FCWB et que le coureur possède l’autorisation écrite de sa fédération.

