Overgangsreglementering 2020-2021
Inleiding
De overgangsreglementering 2020-2021 wordt opgesplitst in drie delen.
DEEL 1. Overgang tijdens de vrije overgangsperiode (= 1/10/2020 – 31/10/2020)
DEEL 2. Overgang buiten de vrije overgangsperiode (= vanaf 1/11/2020)
DEEL 3. Bijzondere bepalingen

DEEL 1 - Overgang tijdens de vrije overgangsperiode
A.

Algemene principes

De overgangsreglementering tijdens de reguliere overgangsperiode (van 1 oktober 2020 tot en met 31
oktober 2020) omvat alle clubovergangen van houders van een competitieve vergunning 2020 naar
een competitieve vergunning voor het jaar 2021.
Om in het jaar 2021 gelijk welke vorm van competitie uit te oefenen bij een andere club of een
provinciale vzw (individueel statuut), moeten alle vergunninghouders met een competitievergunning
2020 (bij aanvang van de overgangsperiode) in de categorieën U8, U12, U15, U17, JUNIOR, MEISJES
JEUGD, U23, ELITE 2, VROUWEN ELITE, MTB, BMX of INDOOR tijdens de overgangsperiode hun
overeenkomst beëindigen of hun club 2020 dient hun overeenkomst te beëindigen. Wanneer een club
in een clusterverhaal stapt, gaan alle renners die het wensen automatisch over naar de volgende
categorie in deze cluster. M.a.w. een overgang is dan niet nodig. De overgang is minstens voor één
jaar.
In het kader van het convenant tussen FCWB, Cycling Vlaanderen en KBWB is deze
overgangsreglementering eveneens van toepassing op:
- overgang naar en overgang vanuit continentale UCI-teams, voor zover de vergunninghouder niet
aan dit team verbonden is via een professionele arbeidsovereenkomst of overgaat naar een
profstatuut;
- overgang naar en vanuit clubs aangesloten bij FCWB;
- overgang naar buitenlandse clubs.
De bevoegdheid over de geldigheid van de overgang en de gevolgde overgangsprocedure en de
ontvankelijkheid van een overgang berust bij de Arbitragecommissie.
Een overgang tijdens de overgangsperiode bestaat uit een beëindiging van de overeenkomst 2020 door
de club van aansluiting (zie punt B hieronder), ofwel door een beëindiging van de overeenkomst 2020
door de vergunninghouder (zie punt C hieronder).
Cycling Vlaanderen zal op zijn website wekelijks een lijst publiceren met de namen van de renners die
lieten weten dat ze de overeenkomst 2020 met hun club wensen te beëindigen en van de renners
waarvan de club liet weten dat ze de overeenkomst 2020 wenst te beëindigen.

B.

Een club kan de overeenkomst met één of meerdere renners beëindigen

De club dient tijdens de vrije overgangsperiode via haar portaal aan te duiden welke renners zij de
overeenkomst niet verlengen voor 2021.
Deze mogelijkheid zal enkel openstaan vanaf 01/10/2020 - 00u01 tot 31/10/2020 23u59.
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C.

Een vergunningshouder (M/V) heeft het recht de overeenkomst tussen hem/haar en
zijn/haar club jaarlijks te beëindigen

De vergunningshouder dient tijdens de vrije overgangsperiode via zijn/haar portaal de vrije overgang
aan te vragen.
Deze mogelijkheid zal enkel openstaan vanaf 01/10/2020 - 00u01 tot 31/10/2020 23u59.
De clubs of ploegen zijn verplicht de gevolgen van een regelmatige beëindiging van de overeenkomst
te aanvaarden.
De regelmatige beëindiging van een overeenkomst tussen de renner (M/V) en zijn/haar club of ploeg
mag geen aanleiding geven tot de betaling van enige vergoeding in welke vorm of benaming ook. Dit
is evenzeer het geval wanneer de renner zijn overeenkomst regelmatig beëindigt om een professioneel
statuut aan de nemen.
Wanneer een renner zijn/haar overeenkomst verbreekt, eindigt het lidmaatschap met zijn/haar club
op 31 december van het lopende jaar. Dit betekent dat de renner pas onder een nieuwe club kan
starten vanaf het nieuwe vergunningsjaar.
De ‘Eurorenners’ die ook Cycling Vlaanderen/FCWB-vergunninghouder zijn moeten eveneens voldoen
aan de voorwaarden van dit artikel.

D.

Aansluiting bij een andere club of ploeg

Een vergunninghouder die op een reglementaire wijze ‘vrij is van club’ (door beëindiging van
overeenkomst 2020 door de renner of door de club, door ontbinding van de club of door het stopzetten
van een categorie), kan online zijn vergunningsaanvraag doen voor 2021 en dit bij een andere club of
individueel.
De eerste volledig afgewerkte vergunningsaanvraag die aan Cycling Vlaanderen wordt overgemaakt
en die aan alle voorwaarden voldoet, is de enige die in aanmerking zal worden genomen.
Interne reglementen die onder meer bepalingen bevatten over de wijze van aansluiting, de opleiding
en de financiering van de opleiding en de algemene werking van de club mogen niet in strijd zijn met
de vrijheidsregeling zoals in de voorgaande paragrafen bepaald is.

E.

Aansluiting bij dezelfde club

Een vergunninghouder die NIET op reglementaire wijze ‘vrij is van club’ (door beëindiging van de
overeenkomst 2020 door de renner of door de club, door ontbinding van de club of door het stopzetten
van een categorie), kan na de overgangsperiode (= vanaf 1 november) online zijn vergunningsaanvraag
doen voor 2021 en dit enkel bij dezelfde club.
Als de vergunninghouder die NIET op reglementaire wijze ‘vrij is van club’ na de overgangsperiode (=
na 1 november) online zijn vergunningsaanvraag 2021 wil doen bij een andere club dan de club waarbij
hij in 2020 aangesloten was, dient de procedure te volgen zoals beschreven in DEEL 2 – Overgang
buiten de vrije overgangsperiode.

DEEL 2 - Overgang buiten de vrije overgangsperiode*
* Deze paragraaf is niet van toepassing voor clusterclubs
De overgangsreglementering buiten de reguliere overgangsperiode van 1 oktober 2020 tot en met 31
oktober 2020 omvat alle clubovergangen van houders van een competitieve vergunning.
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Vergunninghouders die in de loop van 2021 in het bezit zijn van een competitievergunning, ongeacht
de leeftijd of categorie, en in de loop van 2021 van club wensen te veranderen, kunnen een
overgangsaanvraag indienen buiten de overgangsperiode.
Voor deze overgang is het akkoord nodig van de drie partijen:
- de renner (én de wettige vertegenwoordiger in het geval van een minderjarige)
- de club van vertrek (handtekening van voorzitter en secretaris)
- de club van bestemming (handtekening van voorzitter en secretaris).
Een overgang in onderling akkoord kan worden gesloten ten definitieve titel.
Het officiële FORMULIER OVERGANG BUITEN PERIODE dient gedownload te worden van de website
van Cycling Vlaanderen en opgestuurd te worden naar Cycling Vlaanderen, Strandlaan 3, 9000 Gent/
info@cycling.vlaanderen .
Na het akkoord van de drie partijen dient men een vergoeding te betalen (= prijs van lopende
jaarvergunning in de betreffende categorie) op rekeningnummer BE77 3930 0404 0242 van Cycling
Vlaanderen, met als mededeling ‘OVERGANG BUITEN PERIODE’ + de naam van de renner.

DEEL 3 - Bijzondere bepalingen
1) Wanneer een club tijdens het seizoen met een bepaalde categorie van renners stopt, heeft de
renner de mogelijkheid om naar een andere club te gaan. De club van herkomst mag geen enkele
renner van deze categorie nog aannemen voor het lopende seizoen. De club mag eveneens met
geen enkele renner van deze categorie aantreden tijdens het lopende seizoen.
2) Alleen de Arbitragecommissie kan in uitzonderlijke gevallen na de vrije overgangsperiode een
overgang toestaan. Deze Arbitragecommissie is samengesteld uit: de voorzitter van de commissie
van de discipline van de sporter, coördinator sport, bestuurder Bestuursorgaan Cycling Vlaanderen.
Deze commissie beslist binnen de 2 weken na aanvraag. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk
bij het BAS en dient binnen de 15 dagen na de beslissing schriftelijk meegedeeld te worden aan de
Arbitragecommissie.
3) Competitieve clubs die op uiterlijk 20 oktober 2020 niet volledig in orde zijn met hun
clubaansluiting 2021 bij Cycling Vlaanderen zoals bepaald in de Algemene Reglementen van de
wielersport – hoofdstuk II: Clubs, worden alle vergunningshouders vrijgegeven op 21 oktober 2020.
4) Bij bezwaar van de vergunningshouder of club tegen een éénzijdige beëindiging van contract met
een overgang buiten de vrije overgangsperiode tot gevolg, kan men dit bezwaar voorleggen aan
de Arbitragecommissie. Dit bezwaar met een duidelijke argumentatie (eventueel
gedocumenteerd) dient per mail verstuurd te worden naar info@cycling.vlaanderen.
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