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HOOFD-EN NEVENVERGUNNINGEN 

Reglement 
 

1. Definities 
 
Definitie van “HOOFDVERGUNNING” 
De hoofdvergunning van een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER is degene die hem toelaat deel te nemen 
onder de noemer van de club (HOOFDCLUB) waarbij hij deze hoofdvergunning heeft aan alle wedstrijden waarvoor 
zijn vergunningscategorie is toegelaten, behalve in de sporttakdisciplines waarvoor hij een NEVENVERGUNNING heeft. 
 
Definitie van “HOOFDCLUB” 
De hoofdclub van een actieve competitieve vergunninghouder is de club waarbij hij zijn HOOFDVERGUNNING heeft. 
Een actieve competitieve vergunninghouder kan per definitie dus maar ÉÉN hoofdclub hebben, aangezien hij maar 
ÉÉN hoofdvergunning kan hebben. 
 
De hoofdclub van een actieve vergunninghouder is degene waarmee hij een contractuele verbintenis heeft die hem 
aan deze club verbindt. De hoofdclub van een renner is de enige club waarvoor de renner als actief lid kan worden 
genoteerd en tevens de enige die hem ten overstaan van Cycling Vlaanderen of KBWB als lid van de club mag 
vermelden.  
 
Definitie van “NEVENVERGUNNING” 
Een NEVENVERGUNNING verbindt een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER, die reeds houder is van een 
HOOFDVERGUNNING bij zijn HOOFDCLUB, aan een NEVENCLUB om deel te nemen onder de noemer van deze 
nevenclub aan wedstrijden in ÉÉN sporttakdiscipline, die hij ENKEL onder de noemer en in de kledij van deze 
NEVENCLUB kan beoefenen. 
 
Definitie van “NEVENCLUB” 
Een NEVENCLUB is een club onder wiens kleuren en kledij een actieve renner via een NEVENVERGUNNING kan 
deelnemen aan 1 discipline. 
 
Definitie van “SPORTTAKDISCIPLINE” 
Cycling Vlaanderen onderscheidt 5 sporttakdisciplines: weg, veld, mountainbike, piste, BMX. 
 
 

2. Domein van de reglementering 
 
De nieuwe reglementering zal enkel van toepassing zijn op: 

ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDERS ZONDER PROFSTATUUT die hun HOOFDVERGUNNING hebben 
bij CLUBS die lid zijn van Cycling Vlaanderen en één of meerdere NEVENVERGUNNINGEN nemen bij andere clubs 
die eveneens lid zijn van Cycling Vlaanderen 

 
Dit houdt in dat volgende acties NIET mogelijk zijn: 
- Het nemen van ENKEL een NEVENVERGUNNING bij een Cycling Vlaanderen-club, wanneer men geen 

HOOFDVERGUNNING heeft bij een Cycling Vlaanderen-club (Vb. hoofdvergunning bij FCWB-club of bij 
buitenlandse club) 

- Het nemen van een nevenvergunning wanneer de HOOFDVERGUNNING geen actieve competitievergunning is. 
 
Wel onderworpen: 

Een renner zonder profstatuut van een continentaal UCI-team, of UCI-damesteam, of UCI-MTB-team of UCI-
Trackteam, met maatschappelijke zetel in Vlaanderen, die een nevenvergunning vraagt in een andere discipline 
dan deze van zijn team bij een Cycling Vlaanderen-club. Reden: deze teams hebben dezelfde rechten als een 
Cycling Vlaanderen-club. 
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Eveneens tot de mogelijkheden behorend maar buiten het domein van deze reglementering vallen volgende gevallen: 
- Een renner die een HOOFDVERGUNNING heeft bij een Cycling Vlaanderen-club en een NEVENVERGUNNING wil bij 

een FCWB-club. Dit valt binnen de bevoegdheid van FCWB. Deze renner zal in elk geval als Cycling Vlaanderen-
renner geregistreerd blijven. 

- Een renner die een HOOFDVERGUNNING heeft bij een Cycling Vlaanderen-club en een NEVENVERGUNNING wil bij 
een buitenlandse club. Dit valt binnen de bevoegdheid van KBWB, aangezien KBWB de vergunningen maakt voor 
renners die aansluiten bij een buitenlandse club.  

 
 

3. Basisregels 
 
1.  Een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER (renner) heeft slechts 1 HOOFDVERGUNNING, namelijk bij 

zijn HOOFDCLUB. 
 
2.  Een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER kan verschillende NEVENVERGUNNINGEN bezitten bij 1 OF 

MEERDERE NEVENCLUBS, doch slechts 1 per discipline. 
 
3. Een nevenvergunning kan slechts afgeleverd worden bij een nevenclub indien er een SCHRIFTELIJK akkoord 

bestaat van de HOOFDCLUB opgemaakt op het gestandaardiseerde formulier “Aanvraag nevenvergunning”. 
 
4. Een nevenvergunning kan NOOIT afgeleverd worden zonder het bestaan van een HOOFDVERGUNNING. 
 
5.  Elke vergunning (zowel de HOOFDVERGUNNING als een NEVENVERGUNNING) loopt synchroon met het 

KALENDERJAAR.  
 
6. De transferreglementering is enkel van toepassing op de HOOFDVERGUNNING.  
 
7.  Op het ogenblik dat de hoofdvergunning onderwerp is van een overgang buiten periode vervallen alle 

nevenvergunningen die aan de oorspronkelijke hoofdvergunning verbonden waren. 
 
8. In geen enkel geval kan er sprake zijn van een overgang tussen nevenclubs. 
 
9. Nevenvergunningen kunnen enkel afgeleverd worden aan clubs waarvan het CLUBDOSSIER in orde is.  
 
10. De kostprijs voor een nevenvergunning wordt jaarlijks bepaald door Cycling Vlaanderen en is gelijk voor alle 

sporttakdisciplines. 
 
11. De provinciale vzw’s worden betreffende deze materie gelijk gesteld aan Cycling Vlaanderen-clubs. 
 




