OVERZICHT MAATREGELEN OMTRENT DE DEELNAME AAN
(TOP)SPORTACTIVITEITEN IN BUITENLAND
Omwille van de specifieke situatie rond de corona pandemie gelden een aantal adviezen en restricties
van de overheid, die een rechtstreekse invloed hebben op de deelname aan competities of
trainingsstages in België en het buitenland. Zowel de nationale ploeg, teams, clubs, en individuele
sporters dienen deze richtlijnen op te volgen; we hebben allen een belangrijke maatschappelijke
verantwoordelijkheid in het overwinnen van de pandemie. Om meer duidelijkheid te brengen in de
impact van de overheidsadviezen ten aanzien van deze sportactiviteiten, proberen we hieronder een
overzicht te schetsen voor de verschillende scenario’s.

ACTIVITEITEN IN BELGIË

Topsportactiviteiten binnen België worden aangepast aan de wettelijke richtlijnen + volgens de
interne protocollen van de federatie.

ACTIVITEITEN IN HET BUITENLAND
Aangezien de situatie buiten onze landsgrenzen zeer verschillend is wordt door het ministerie van
buitenlandse zaken per land, regio of stad een inschatting gemaakt van de mogelijke risico’s voor de
gezondheid. Via kleurencodes per locatie gelden specifieke richtlijnen om af te reizen binnen of buiten
Europa (A + B) en terug te keren naar België (C)

A.

Reizen in Europa is toegelaten volgens de reisadviezen van het ministerie van buitenlandse
zaken die zijn te vinden op: https://diplomatie.belgium.be/nl
Het is mogelijk om te reizen naar de landen van de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk vanuit België, met uitzondering
van de gebieden aangeduid als rode zones. De binnenkomst in deze landen hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie. De
lidstaten kunnen ook beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te
gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. De FOD
Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde zone mogelijk
is.
Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en
afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.
Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/zones te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische
situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij
aankomst in het land.
Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen
Belgen toe op het grondgebied.
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De bovenstaande reisadviezen hebben ook impact op wieleractiviteiten in het buitenland. De
richtlijnen worden gehanteerd vanaf 1 september 2020, tot wanneer deze maatregelen (op basis van
evolutie en adviezen van de overheid) worden aangepast. Er wordt gestreefd naar een duidelijke visie
voor de nationale ploeg, maar ook voor individuelen en teams die een competitie in het buitenland
overwegen worden adviezen geformuleerd in het belang van de gezondheid van renners, staf en
anderen.
Groene zone
• Nationale ploeg: Stages en competities met de nationale ploeg zijn mogelijk, onder de
specifieke voorwaarden en richtlijnen uit het interne protocol van Belgian Cycling Team.
• Teams en individuen: Stages en competities zijn mogelijk, rekening houdend me de
richtlijnen voor de stad, regio of het land waar men actief is.
Oranje zone (= land, regio of stad met matig verhoogd risico voor besmetting)
• Nationale ploeg: Omwille van de risico’s worden geen stages voor de nationale ploeg
georganiseerd in deze regio’s. Competities worden beperkt tot de wedstrijden die enkel aan
volgende voorwaardes voldoen:
➢ Wedstrijden voor eliterenners met professioneel statuut (Team, Overheid,
Defensie, …)
➢ Wedstrijden voor eliterenners met groot (essentieel) belang: rechtstreekse
kwalificatie voor de Olympische Spelen, behalen criteria voor professioneel statuut,
…
➢ Europese of Wereldkampioenschappen die als belangrijk onderdeel binnen de
prestatiedoelstellingen van de federatie en de overheid zijn vooropgesteld. Deze
wedstrijden vinden enkel plaats onder strikte richtlijnen van de organisatie, het
interne protocol van Belgian Cycling Team en enkel onder nauw toezicht en
aanwezigheid van een federatiearts.
• Teams en individuen: Er is vanuit de overheid geen verbod om competities in een oranje
regio te betwisten. Wegens de gezondheidsrisico’s en maatregelen na terugreis (zie verder)
worden deze verplaatsingen wel afgeraden. De federatie sluit zich hierbij aan: deelnames
worden niet verboden, wel afgeraden voor jeugdrenners en niet-professionelen, aangezien
deze verplaatsingen als ‘niet-essentieel’ worden beschouwd.
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Rode zone (= land, regio of stad is opnieuw in lockdown OF hoog risico op besmetting)
• Nationale ploeg + Teams en individuelen: Omwille van de risico’s en het verbod dat door de
overheid wordt opgelegd worden geen stages voor de nationale ploeg georganiseerd in
deze regio’s. Competities kunnen enkel onder volgende voorwaarden:
➢ Wedstrijden voor eliterenners met professioneel statuut (Team, Overheid,
Defensie, …) of wedstrijden voor eliterenners met groot (essentieel) belang:
kampioenschappen, wedstrijden ifv rechtstreekse kwalificatie voor de Olympische
Spelen, behalen criteria voor professioneel statuut, …
• Indien er voor individuen of teams door de administratie al eerder een toelating werd
gegeven voor deelname aan de competitie (toen de regio bijvoorbeeld nog groen of oranje
was), dan vervalt deze!
Voor professionele sporters wordt er door de overheid een mogelijke uitzondering toegelaten
aangezien deze competities als ‘essentieel’ worden beschouwd voor deze (beperkte) doelgroep. Er
dient echter met grote voorzichtigheid worden omgesprongen met deze mogelijkheid en er zijn extra
maatregelen van kracht voor, tijdens en na de competitie. In alle beslissingen wordt zo weinig mogelijk
risico genomen voor renners, staf, en andere personen binnen en buiten de wielersport.

B.

Reizen buiten Europa is niet toegelaten, behalve essentiële verplaatsingen (zie verder).
Locaties buiten Europa vallen onder dezelfde regeling als de rode zones in Europa.

C. Terugkomen uit het buitenland
Renners of stafleden die met de nationale ploeg, hun eigen team, of individueel terug komen uit het
buitenland dienen een ‘passenger locator form’ in vullen indien men meer dan 48u in het buitenland
was: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form .
Daarnaast worden onderstaande acties verwacht na verplaatsingen in het buitenland. Het is
bovendien belangrijk dat men zich ook vergewist van andere/extra maatregelen genomen door
andere instanties. (school, werkgever, …)
Groene zone
Geen specifieke acties, de richtlijnen van de overheid en de nationale ploeg blijven gelden.
Oranje zone (= land, regio of stad met matig verhoogd risico voor besmetting)
• Elk staflid of renner dient bij thuiskomst zo snel mogelijk op consultatie te gaan bij de
huis/sportarts. Het is aan de arts om de situatie in te schatten en te bepalen of men al dan
niet een PCR-test en/of quarantaine dient te ondergaan (= aangeraden door de overheid,
niet verplicht). De arts is best geplaatst om deze inschatting te maken op basis van de regio
waar men heen ging, de activiteiten, hoe men reisde, … Ook de situatie in België (school,
werk, …) zal in overweging worden genomen.
• Ten aanzien van de nationale ploeg dient de renner of staflid een attest voor te leggen van
de arts vooraleer opnieuw in contact te komen met andere leden van de nationale ploeg
(training, competitie, …). Uit dit attest moet blijken dat de persoon in kwestie COVIDnegatief is en er geen gevaar op besmetting is.
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Rode zone (= land, regio of stad is opnieuw in lockdown OF hoog risico op besmetting)
• Door de overheid worden alle renners en begeleiders verplicht een PCR-test te laten
afnemen en in quarantaine te gaan. Om dit alles correct in te schatten en in goede banen
te leiden dient iedereen bij terugkomst onmiddellijk langs te gaan bij de huis/sportarts.
• De adviezen dienen strikt te worden opgevolgd. Als basisregel zal voor de nationale ploeg
ten vroegste 7 dagen na terugkomst en na minstens 1 negatieve PCR-test opnieuw contact
mogelijk zijn met andere leden van de nationale ploeg (training, competitie, …), op
voorwaarde dat de arts hiervoor toelating (attest) geeft.
• De richtlijnen van de overheid voorzien enkel een uitzondering voor professionele atleten,
die voor (essentiële) beroepsdoeleinden dienen deel te nemen aan specifieke competities
die niet kunnen worden uitgesteld.

Info: Massimo Van Lancker – massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen – 0474/02.62.66
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