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ALGEMENE BEPALINGEN
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Dit reglement van de wielersport (hierna: het reglement) is van toepassing op alle wielerwedstrijden.
Voor de bepalingen aangeduid met de letter (N), mogen de nationale federaties evenwel handelen zoals voorzien wordt in hun nationaal reglement
dat van toepassing is op de wedstrijden van hun nationale kalender. Bij gebrek aan een dergelijk nationaal reglement, zullen de organisatoren van
de wedstrijden ingeschreven op de nationale kalender trachten de betreffende voorschriften zo veel mogelijk te respecteren en in overeenstemming
met de omstandigheden.
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Algemeen
De reglementen bestaan uit diverse titels. Titel 1 (Algemene Organisatie van de Wielersport)
is de leidraad voor alle disciplines en onderdelen. Uitzonderingen en/of aanvullingen hierop
worden uit gedefinieerd in het specifieke reglement welke van toepassing is op de discipline
(b.v. Titel 2 wegwielrennen, Titel 3 Baan, Titel 4 MTB, etc.)
In de UCI-reglementen alsmede deze inleidende bepalingen zijn tevens de nationale
toevoegingen voor (uitsluitend) Nederlandse wedstrijden opgenomen welke worden
aangeduid met de letter “N”.
De KNWU kan een samenwerkingsverband aangaan met andere in Nederland gevestigde
federaties welke niet onder de UCI-vlag vallen.
Bijzonderheden hieromtrent zullen worden opgenomen in het KNWU-reglement.
Onder voorwaarden van de bepalingen in het KNWU-reglement is het mogelijk om deel te
nemen respectievelijk medewerking te verlenen aan evenementen van de desbetreffende
federatie. Omgekeerd is het mogelijk om ledenpashouders/licentiehouders van deze
samenwerkende federaties, onder voorwaarden van het KNWU-reglement, toe te laten in
evenementen vallende onder de vlag van de KNWU. Dit laatste is uitsluitend van toepassing
voor evenementen op de nationale kalender van de KNWU.
(Artikel ingevoerd: 10/05/17)
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De cursief gedrukte bepalingen zijn enkel van toepassing op de wereldkampioenschappen en, afhankelijk van het evenement, op de Olympische
Spelen.
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De nationale federaties moeten het reglement opnemen in de publicatie van hun eigen reglement, dat een uitdrukkelijke clausule moet bevatten dat
het reglement deel uitmaakt van hun eigen reglement.
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Een afwijking wordt toegestaan door een speciale bepaling van het reglement, indien deze onverenigbaar zou zijn met een algemene bepaling.
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De deelname aan een wielerwedstrijd, in welke hoedanigheid dan ook, betekent dat men akkoord gaat met alle reglementaire bepalingen die van
toepassing zijn.
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De UCI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen tegen de wet, begaan in het kader van de wielersport, zelfs indien het reglement
werd ingeroepen om de overtreding te wettigen.
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Erkenning rechten K.N.W.U.
Alle leden/licentiehouders, alsmede alle aangesloten leden rechtspersonen of hun
vertegenwoordigers, aanvaarden de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie als
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leidinggevend orgaan, belast met de zorg voor de belangen van de nationale en internationale
wielersport. Het bovenstaande houdt in dat de KNWU het exclusieve recht heeft om:
a.
overeenkomsten te sluiten met bonden en andere lichamen die de wielersport in
andere landen vertegenwoordigen;
b.
Nederland in internationale wielersportlichamen of organisaties te vertegenwoordigen;
c.
Nederland te doen vertegenwoordigen bij internationale wedstrijden en evenementen;
d.
Wereld-, nationale-, districts- en/of andere kampioenschappen te (doen) organiseren;
e.
met landelijke en andere lichamen overeenkomsten te sluiten in het belang van de
wielersport.
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Kennis van de Statuten en reglementen
Alle in artikel 1 genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen worden geacht de inhoud
van de Statuten en Reglementen van de KNWU te kennen en zich op de hoogte te houden
van wijzigingen en/of aanvullingen.
Mededelingen en instructies

6.3.1

Behoudens Statuten en Reglementen worden door het Hoofdbestuur maatregelen en
instructies (o.a. de Jaarlijkse Besluiten) uitgevaardigd, ook voor wat betreft
wedstrijdaangelegenheden, die bindend zijn voor alle in artikel 6.1 genoemde personen. Deze
mededelingen, maatregelen en instructies dienen als (officiële) mededeling te zijn
gepubliceerd op de KNWU website en ontlenen daaraan hun rechtsgeldigheid.

6.3.2

Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de uitgave van de "Officiële Mededelingen" welke,
voor wat betreft de aangesloten leden rechtspersonen, worden gezonden aan het
geregistreerde adres van de secretaris.
De besturen zijn verplicht hiervan nauwkeurig kennis te nemen; in ieder geval worden zij
geacht met de inhoud bekend te zijn. Dit laatste geldt evenzeer voor alle licentiehouders. Voor
licentiehouders die niet een verplicht abonnement kennen op de Officiële Mededelingen geldt
dat deze mededelingen op de KNWU website of bij de secretaris van hun club, of op een door
het clubbestuur nader aan te duiden plaats, ter inzage beschikbaar zijn.
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Aansluitingen, geschillen en beroep

6.4.1

Krachtens de Statuten is de vereniging Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie aangesloten
bij de Union Cycliste Internationale (UCI).

6.4.2

In geschillen met andere bonden, bij voornoemde internationale koepels aangesloten,
beslissen de daartoe aangewezen organen van die koepels.

6.4.3

In geschillen tussen verschillende organen van de KNWU beslist de Disciplinaire Commissie,
onverminderd de bevoegdheid van de Commissie van Beroep.

6.4.4

In geschillen tussen de leden en het Hoofdbestuur kan een beroep worden ingesteld bij de
Commissie van Beroep en, voorzover het opgelegde straffen in wedstrijdaangelegenheden
betreft, bij de Disciplinaire Commissie of de Commissie van Beroep (zie het Reglement voor
de Wielersport, Titel XII N).
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Overeenkomsten
Uitsluitend het Hoofdbestuur heeft het recht contracten te bekrachtigen die de KNWU binden.
Het Hoofdbestuur is er daarbij aan gehouden deze te sluiten overeenkomsten niet strijdig te
laten zijn met de Statuten of reglementen van de KNWU, of met instructies of besluiten van de
algemene vergadering, noch met bestaande nationale en/of internationale verplichtingen van
de KNWU.
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Aansprakelijkheid
Noch de Unie, noch haar functionarissen of leden van de Unie in privé zijn aansprakelijk voor
ongevallen of wetsovertredingen welke plaatsvinden in, bij of ter gelegenheid van wedstrijden
in de meest algemene zin, welke door, voor of namens hen als zodanig worden
georganiseerd, behoudens de bepalingen van dwingend recht.
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In deze reglementen wordt, om geen andere reden dan eenvoud, het mannelijk geslacht gebruikt in relatie tot ieder lichamelijk persoon. Dit is louter
een formaliteit om zowel het vrouwelijk als het mannelijk geslacht aan te duiden.
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Het woord “renner” betekent iedere man of vrouw die een wielerdiscipline beoefent onder de huidige reglementen, ook indien in zekere disciplines
een ander woord meer gebruikelijk is.
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Behalve indien anders bepaald, treden de wijzigingen van deze reglementen in werking vanaf de datum
waarop publicatie op de UCI-website, of nationaal op de KNWU-website, heeft plaatsgevonden.
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In het kader van de van toepassing zijnde wetgeving en in de uitvoering van rechten en plichten binnen
de UCI-reglementen bestaat het recht om persoonlijke informatie te verzamelen, te ontvangen, op te
slaan en te verwerken betreffende licentiehouders en dit aan iedere geautoriseerde partij middels post,
fax of e-mail mede te delen.
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Ingeval van verschillen in de Nederlandse, Engelse en Franse tekst, zal de tekst in zijn oorspronkelijke
taal prevaleren. De originele taal in de verschillende Titels binnen het reglement is:
Inleidende Bepalingen
UCI Statuten
Titel 1
Titel 2
Titel 3
Titel 4
Titel 5
Titel 6
Titel 7
Titel 8
Titel 9
Titel 10
Titel 11
Titel 12
Titel 12N
Titel 13
Titel 14
Titel 15
Titel 16
Titel 20 (N)

Algemene Organisatie van de Wielersport
Wegwielrennen
Baanwielrennen
Mountainbike (MTB)
Veldrijden
Fietscross (BMX)
Kunstfietsen
Indoor fietsen
Wereldkampioenschappen
Continentale Kampioenschappen
Olympische Spelen
Straffen en Overtredingen
Nationale Straffen en Overtredingen
Sportveiligheid en Sportomstandigheden
UCI Antidopingreglement
Recreatief wielrennen
Aangepaste sporten
Jeugd (nationaal)

Frans
Frans
Frans
Frans
Engels
Engels
Engels
Engels
Engels
Frans
Frans
Frans
Frans
Frans
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Engels
Nederlands

(Tekst gewijzigd per 25.09.08; 18.06.10; 30.09.10; 1.05.14: 1.03.16)

2016

INLEIDENDE BEPALINGEN

3

