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Type wedstrijd A*: 1.12, 1.13, 1.15, 1.18 open 
Type wedstrijd B*: 1.14, 1.16, 1.17 en 1.18 
Type wedstrijd C*: wedstrijden voor U12 en U15 
* Vanaf meer dan 2 waarschuwingen wordt het dossier overgemaakt aan het Bondsparket Cycling Vlaanderen met voorstel van een schorsing van 14 dagen tot 4 maand. 

 

NR Wedstrijdfeit Type wedstrijd A* Type wedstrijd B* Type wedstrijd C* 

1 Vertrek-, aankomst-, protocol procedure. 
1.1 Vertrek zonder handtekeningcontrole. Renner: 30 EUR Renner: 15 EUR Waarschuwing. Dit wordt 

bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV. (*) 

1.2 Het niet deelnemen aan de 
huldigingplechtigheid bij 
kampioenschappen. 

Renner: 20 EUR Renner: 10 EUR Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV.(*) 

1.3 Het overschrijden van de aankomstlijn 
door een renner met rugnummer die uit 
wedstrijd is of na de aankomst. 

Renner: 20 EUR Renner: 10 EUR  

1.4 Niet voorleggen van een geldige 
vergunning. 

Start geweigerd. Start geweigerd. Start geweigerd. 

1.5 Voorleggen van een vergunning zonder 
CVP sticker 

NVT Start geweigerd. Start geweigerd. 

1.6 Buitenlandse renner die zijn toelating 
van zijn federatie niet kan voorleggen. 

Start geweigerd. Start geweigerd. Start geweigerd. 

1.7 Vooraf ingeschreven renner, afwezig op 
de wedstrijd. 

In geval van niet deelname: 15 EUR 
boete  
In geval van deelname in een andere 
wedstrijd: 
€15 boete + schrapping uitslag + 
terugstorten gewonnen prijs aan de 
federatie 

In geval van niet deelname: 15 EUR 
boete  
In geval van deelname in een andere 
wedstrijd:  
€15 boete + schrapping uitslag + 
terugstorten gewonnen prijs aan de 
federatie 

Waarschuwing  

2 Materiaal 
2.1 Zich aanbieden aan de start met een 

niet conforme fiets. 
Start geweigerd. Start geweigerd. Start geweigerd. 

2.2 Gebruik van een niet conforme fiets 
tijdens de wedstrijd. 
 
 

Uitsluiting uit wedstrijd. Uitsluiting uit wedstrijd. 
 

Uitsluiting uit wedstrijd. 
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3 Kledij en identificatie renners 
3.1 Het gebruik van niet conforme kledij. Start geweigerd – Uitsluiting uit 

wedstrijd. 
Start geweigerd – Uitsluiting uit 
wedstrijd. 

Start geweigerd – Uitsluiting uit 
wedstrijd. 

3.2 Renner aan start zonder verplichte 
helm. 

Start geweigerd. Start geweigerd. Start geweigerd. 

3.3 Renner die verplichte helm afneemt 
tijdens wedstrijd. 

Uitsluiting en 30 EUR boete. Uitsluiting en 15 EUR boete. Uitsluiting uit wedstrijd. 

3.4 Identificatienummer (rugnummer of 
kaderplaatje) niet geplaatst, niet 
zichtbaar, aangepast, slecht geplaatst, 
niet herkenbaar. 

Renner: 30 EUR Renner: 15 EUR Renner: waarschuwing. Wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV.(*) 

3.5 Renner die de ter beschikking gestelde 
transponder niet gebruikt. 

Renner: 30 EUR Renner: 15 EUR Renner: waarschuwing. Wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV.(*) 

3.6 
 
 
 

Het niet inleveren van het rugnummer 
en kaderplaatje. 

Renner: 15 EUR + inhouden waarborg. 
 

Renner: 10 EUR + inhouden waarborg. 
 

Renner: waarschuwing. Wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV.(*) 

3.6.1 Niet inleveren transponder of het 
inleveren van een beschadigde 
transponder 

Betaling transponder: 100 EUR Betaling transponder: 100 EUR ?? 

3.7 Niet dragen van de club- provinciale – 
regionale kledij tijdens training, 
inschrijving of tijdens wedstrijden. 

Renner: 25 EUR boete Renner: 20 EUR boete Renner: waarschuwing. Wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV.(*) 

4 Onregelmatige hulp, bevoorradingen 
4.1 Aflossingen in de vlucht. Beide renners: 20 EUR Beide renners: 10 EUR NVT 

4.2 Niet toegelaten bevoorrading.    
4.2.1 Tijdens eerste 30 km Renner: 20 EUR Renner: 10 EUR Renner wordt uit wedstrijd gezet 

4.2.2 Tijdens laatste 20 km Renner: 20 EUR Renner: 10 EUR Renner wordt uit wedstrijd gezet 

4.2.3 Onregelmatige bevoorrading Renner: 20 EUR Renner: 20 EUR Renner wordt uit wedstrijd gezet. 
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5 Sprinten – Ongeoorloofd gedrag 
5.1 Afwijken van de gekozen baan – 

onregelmatige sprint – anderen in 
gevaar brengen (trui/zadel trekken – 
lichamelijk contact) – Duw geven. 
 
 

Renner: 30 EUR + uitsluiting uit 
wedstrijd. 

Renner: 30 EUR + uitsluiting uit 
wedstrijd. 

Renner wordt uit wedstrijd gezet en 
geschrapt uit uitslag. 
Indien geen gevolg aan 
bovenstaande: waarschuwing.  
Wordt bijgehouden door de 
bevoegde voorzitter WPV.(*) 

5.2 Afwijken van parcours met voordeel, 
poging zich te laten klasseren zonder 
het volledige parcours te hebben 
afgelegd. 

Renner: 30 EUR boete en uitsluiting 
wedstrijd. 

Renner: 15 EUR boete en uitsluiting 
wedstrijd. 

Renner: Uitsluiting uit wedstrijd. 

5.3 Terug deelnemen aan wedstrijd na in 
een wagen/moto plaats te hebben 
genomen. 

Renner: 30 EUR boete en uitsluiting 
wedstrijd. 

Renner: 15 EUR boete en uitsluiting 
wedstrijd. 

Renner: Uitsluiting wedstrijd. 

5.4 Renner die weigert de wedstrijd te 
verlaten na uit wedstrijd te zijn gezet 
door een official. 

Renner: 30 EUR boete + schrappen uit 
de uitslag. 

Renner: 15 EUR boete + schrappen uit 
de uitslag 

Renner: waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV.(*) 

5.5 
 

Gebruik maken van voetpaden, wegen 
en fietspaden die geen deel uit maken 
van het parcours 

Renner: 20 tot 30 EUR boete. Renner: 10 tot 15 EUR boete. Renner: waarschuwing. Wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV.(*) 

5.5.1. en er voordeel uithalen in de uitslag van 
de wedstrijd 

Renner: 20 tot 30 EUR en uitsluiting 
uit de wedstrijd. 

Renner: 10 tot 15 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd. 

Renner: uitsluiting uit wedstrijd. 

5.6 Een gesloten overweg of een die aan 
het sluiten is(belsignaal en of lichten in 
werking). 

Renner: 50 EUR boete en uitsluiting. Renner: 30 EUR boete en uitsluiting. Renner: waarschuwing. Wordt 
bijgehouden door de bevoegde WPV 
voorzitter (*) + uitsluiting uit 
wedstrijd. 

5.7 Bedrog, poging tot bedrog, 
samenspanning tussen renners of 
andere vergunninghouders. 
 

Renners: 30 EUR boete en uitsluiting. 
Andere vergunninghouder: 30 EUR 
boete. 

Renners: 20 EUR boete en uitsluiting 
Andere vergunninghouder: 30 EUR 
boete 

NVT 
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5.8 Rijden op een omloop, terwijl een 
andere wedstrijd betwist wordt 

Renner: 20 EUR boete. Renner: 10 EUR boete. 1/ Waarschuwing 
2/ Na 2 waarschuwingen wordt hem 
de start geweigerd. 

5.9 Niet verdedigen van de eigen kansen. Renner: 25 EUR boete Renner: 15 EUR boete NVT 

6 Niet opvolgen instructies, gevaarlijk of gewelddadig gedrag, schade toebrengen aan milieu of imago wielersport. 
6.1 Niet opvolgen instructies official. 

 
 
 
 

Renner: 20 tot 40 EUR boete. 
 
 
Andere vergunninghouder: 20 tot 40 
EUR boete. 

Renner: 10 tot 20 EUR boete. 
 
 
Andere vergunninghouder: 20 tot 40 
EUR boete 

Renner : Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV. (*) 
Andere vergunninghouder: 20 tot 40 
EUR boete. 

6.2 Geweld, intimidatie, beledigingen, 
bedreigingen: 

   

6.2.1 Tussen renners onderling of tegenover 
renner. 

Renner: 20 EUR tot 100 EUR + 
uitsluiting uit wedstrijd. 

Renner: 10 EUR tot 50 EUR + 
uitsluiting uit wedstrijd. 

Renner : Uitsluiting uit wedstrijd. 

6.2.2 Tegenover andere personen. Renner: 20 EUR tot 100 EUR. 
 
 
Andere vergunninghouder: 20 EUR tot 
100 EUR. 

Renner: 10 EUR tot 50 EUR 
 
 
Andere vergunninghouder: 10 tot 50 
EUR. 

Renner : Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV.(*) 
Andere vergunninghouder: 10 tot 50 
EUR. 

6.3 Weggooien object zonder 
voorzorgsmaatregelen – gevaarlijk 
weggooien van een object op de rijbaan 
of in publiek. 

Renner: 1° maal: 20 EUR boete. 
Volgende inbreuk: 40 EUR boete. 
            

Renner: 1°maal: 10 EUR. 
Volgende inbreuk: 20 EUR. 

Renner : Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV (*) 

6.4 Weggooien van afval buiten afvalzone. Renner: 1° maal: 20 EUR boete. 
Volgende inbreuk: 40 EUR boete. 

Renner: 1°maal: 10 EUR boete 
Volgende inbreuk: 20 EUR boete. 

Renner : Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV. (*) 

6.5 Meenemen, gebruiken, weggooien van 
glazen voorwerpen. 
 

Renner: 20 EUR boete en uitsluiting. Renner: 10 EUR boete en uitsluiting. Renner : Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV. (*) 
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6.6 Renner die lokalen niet respecteert die 
ter zijner beschikking staan. 

Renner: 30 EUR boete. Renner: 20 EUR boete. Renner : Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV. (*) 

6.7 Renner die zich in het openbaar 
uitkleedt. 
Plassen in het openbaar. 

Renner: 25 EUR boete. Renner: 15 EUR boete. Renner : Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV (*) 

6.8 Gedubbelde renner (uitgezonderd 
criterium) of renner die een achterstand 
op de voornaamste groep heeft 
opgelopen waarbij de veiligheid niet 
meer kan worden gewaarborgd. 

De renner wordt uit wedstrijd 
genomen 

De renner wordt uit wedstrijd 
genomen. 

NVT 

7 Tijdritten 
7.1 Starten in een individuele tijdrit zonder 

dat fiets werd gecontroleerd door de 
officials.  

Renner: Uitsluiting. Renner: Uitsluiting. Renner: Uitsluiting. 

7.2 In het kielzog rijden. Renner: 20 EUR boete per inbreuk. Renner: 10 EUR boete per inbreuk. Renner: Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV .(*) 

7.3 Volgwagen die afstand van 10 meter 
niet respecteert. 

Renner: 10 seconden straftijd per 
inbreuk. 
Ploeg: 20 EUR boete. 

Renner: 5 seconden straftijd per 
inbreuk. 
Ploeg: 20 EUR boete. 

Renner: 5 seconden straftijd per 
inbreuk. 
Ploeg: 20 EUR boete. 

8 Administratieve verplichtingen-sanctie ingevolge niet naleven reglement. 
8.1 Renner die afziet van deelname aan een 

verplichte wedstrijd, Vlaams of 
Provinciaal Kampioenschap waarvoor hij 
reglementair door Cycling Vlaanderen 
werd aangeduid of geselecteerd. 

a/ 9 dagen schorsing, dag wedstrijd 
inbegrepen. 
b/ Indien renner sanctie (a) niet 
respecteert, wordt het dossier 
overgemaakt aan het Bondsparket. 
Mogelijkheid tot schorsing van 14 
dagen. 

a/ 9 dagen schorsing, dag wedstrijd 
inbegrepen. 
b/ Indien renner sanctie (a) niet 
respecteert, wordt het dossier 
overgemaakt aan het Bondsparket. 
Mogelijkheid tot schorsing van 14 
dagen. 

a/ 7 dagen schorsing, dag wedstrijd 
inbegrepen. 
b/ Indien renner sanctie (a) niet 
respecteert, wordt het dossier 
overgemaakt aan het Bondsparket. 
Mogelijkheid tot schorsing van 14 
dagen. 
c) renners die niet deelnemen aan 
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een verplicht Provinciaal 
Kampioenschap, kunnen in hetzelfde 
jaar niet deelnemen aan het 
Regionaal of Belgisch kampioenschap 
in dezelfde discipline en dezelfde 
categorie. 

8.2 Renner die geselecteerd is voor een 

Belgisch/Regionaal Kampioenschap en 

deelneemt aan een wedstrijd daags 

voor het kampioenschap. 

NVT 20 EUR boete en schrapping uit de 
uitslag van de verreden wedstrijd + 
terugstorten gewonnen prijs aan 
Cycling Vlaanderen 

Renner : Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV.(*) 

8.3 

 

 

Renner die afziet van deelname aan een 

wedstrijd waarvoor hij regelmatig werd 

uitgenodigd door zijn club. 

Dossier wordt overgemaakt aan het 
Bondsparket met voorstel tot 
schorsing van 14 dagen tot één 
maand. 

Dossier wordt overgemaakt aan het 
Bondsparket met voorstel tot 
schorsing van 14 dagen tot één 
maand. 

NVT 

8.3.1 Ondanks het verbod toch deelnemen 

aan een wedstrijd. 

+ boete van 30 EUR en storten van de 
gewonnen prijs aan Cycling 
Vlaanderen 

+ boete van 30 EUR en storten van de 
gewonnen prijs aan Cycling 
Vlaanderen 

 

8.4 Renner die een niet-reglementaire 

versnelling gebruikt. 

NVT Voor wedstrijd: Startverbod. 
Tijdens of na wedstrijd: Uitsluiting en 
20 EUR boete. 

Voorwedstrijd: Startverbod. 
Tijdens of na wedstrijd: Uitsluiting 

8.5 Op een frauduleuze manier trachten het 

aantal toegelaten wedstrijden te 

overschrijden (per week of in totaliteit). 

NVT 1° inbreuk: 50 EUR boete + dossier 
wordt overgemaakt aan het 
Bondsparket met voorstel tot 
schorsing van 14 dagen. 
 
2° inbreuk:  Dossier wordt 
overgemaakt aan het Bondsparket 
met voorstel tot schorsing van één 
maand tot twee maand. 

1° inbreuk: Waarschuwing. Dit wordt 
bijgehouden door de bevoegde WPV 
voorzitter. 
2° inbreuk: Dossier wordt 
overgemaakt aan het Bondsparket 
met mogelijkheid van een schorsing 
van 14 dagen tot 2 maand. 
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8.6 U17 of junior die de rustperiode bij een 

rittenwedstrijd niet respecteert (daags 

voor en drie dagen na laatste 

deelname). 

NVT 1° inbreuk: start geweigerd 
Bij vaststelling tijdens of na wedstrijd: 
Boete van 15 EUR, schrapping uit 
uitslag en terugstorten prijzengeld aan 
Cycling Vlaanderen 

NVT 

8.7 Niet-profrenner die aan 2 wedstrijden 

per dag deelneemt. 

Renner: Boete van 30 EUR, schrapping 
uit uitslag en terugstorten van de 
gewonnen prijs aan Cycling 
Vlaanderen. 

Renner: Boete van 15 EUR, schrapping 
uit uitslag en terugstorten van de 
gewonnen prijs aan Cycling 
Vlaanderen. 

NVT 

8.8  Niet betalen van een boete: 

-  Binnen de 15 dagen 

 - Binnen nieuwe termijn van 8 dagen 

Alle vergunninghouders: 
- Verdubbeling boete 
- Overmaken dossier aan Bondsparket 
met voorstel van schorsing. 

Alle vergunninghouders: 
- Verdubbeling boete 
- Overmaken dossier aan Bondsparket 
met voorstel van schorsing. 

 
NVT 

8.9 Renner die zonder schriftelijke toelating 

van zijn voorzitter PCWPV, deelneemt 

aan een individuele wedstrijd in het 

buitenland. 

1° inbreuk: Waarschuwing en betaling 
inschrijvingsrecht. 
2° Inbreuk: Geen toelating meer voor 
buitenlandse wedstrijden in het zelfde 
kalenderjaar. 

1° inbreuk: Waarschuwing en betaling 
inschrijvingsrecht. 
2° Inbreuk: Geen toelating meer voor 
buitenlandse wedstrijden in het zelfde 
kalenderjaar. 

Renner: waarschuwing. Wordt 
bijgehouden door de bevoegde 
voorzitter WPV.(*) 

 


