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VEILIGHEID 

Verlenen van een vergunning voor het inrichten van een wielerwedstrijd op 24 april 2022  

De BURGEMEESTER, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 

maart 1968; 

Gelet op artikel 50 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, vastgesteld bij 

koninklijk besluit van 1 december 1975 ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering der wielerwedstrijden en van de 

veldritten; 

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 5 maart 1985 betreffende de bepaling van de 

minimumleeftijd voor deelnemers aan wielerwedstrijden; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse executieven van 13 maart 1985 betreffende deelneming van 

jongeren aan wielerwedstrijden; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en alle 

terreinwedstrijden; 

Gelet op het aan de burgemeester toegezonden verzoek; 

BESLUIT:  

Artikel 1 -  Onder voorbehoud van de strikte naleving van de hierna vermelde voorschriften en volgens de 
aanduidingen verstrekt in de vergunningsaanvraag wordt aan Martin Vervaeke, toelating verleend 

om een wielerwedstrijd op open omloop in te richten op het grondgebied van de gemeente 

Ingelmunster, op 24 april 2022 van 13u 30 tot 17u00, voor OVWF. 

Artikel 2 - De organisatoren zijn verplicht hun wedstrijd in te richten mits strikte naleving van de hierna 

vermelde voorschriften en voorwaarden : 

1. De inrichters waken ervoor dat de deelnemers en degenen die hen vergezellen, de hun 

opgelegde voorwaarden vervullen. Het behoort de door hen aangeduide koersdirecteur en /of 
veiligheidscoördinator daartoe de nodige controles te verrichten, zowel bij het vertrek als tijdens 

het verloop van de wedstrijd. 

De afgevaardigden van de representatieve wielersportverenigingen, die erkend zijn door de 
Minister onder wie de Volksgezondheid ressorteert, zijn gemachtigd de regelmatigheid van het 

bijhouden van de wielerwedstrijdboekjes van de renners beneden 21 jaar na te gaan. De lijsten 
van deze afgevaardigden worden door genoemde verenigingen aan de dienst van de medische 

sportkeuring van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin medegedeeld. 

2. De inrichters moeten zich laten bijstaan door de signaalgevers die elke burgemeester onmisbaar 

acht voor het verzekeren van de veiligheid op de kruispunten of andere belangrijke of gevaarlijke 

punten welke hij aanwijst op het parcours van de wedstrijd in zijn gemeente. 
De burgemeester bepaalt in samenspraak met de politie hoeveel signaalgevers er nodig zijn, 

nadat hij een beroep heeft gedaan op de beschikbare leden van de politie.  

3. Wanneer het parcours opnieuw op een reeds eerder gevolgde weg uitkomt, moeten de inrichters 

bijzondere voorzorgsmaatregelen nemen om mogelijke ongevallen te voorkomen. 

4. De inrichting, organisatie en het verloop van de wielerwedstrijd dient te geschieden volgens de 
bepalingen van het KB.28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-

terreinwedstrijden. 

5. Als begeleidend arts worden alleen erkend de doctors in de genees-, heel- en verloskunde die 

tevens houder zijn van het diploma van licentiaat in de lichamelijke opvoeding of van de 

bijzondere licentie in de lichamelijke opvoeding en de sportgeneeskunde of van de licentie in de 
sportgeneeskunde, of van het speciale getuigschrift in de lichamelijke opvoeding en de 



 

 

 

sportgeneeskunde, of van het getuigschrift van aanvullend onderwijs in de sportgeneeskunde. 
Zij worden erkend, op hun verzoek, door de Gemeenschapsminister bevoegd voor het 

gezondheidsbeleid, voor een hernieuwbare periode die twee jaar niet overschrijdt. 

6. De deelnemers aan wielerwedstrijden moeten een helm dragen, die beantwoordt aan het model, 
voorgeschreven door de U.C.I.. 

Iedere helm moet voorzien zijn van een lederen stormband, die aan weerszijden uitloopt op een 
dubbele riem die hem aan de helm verbindt en die onder het oor begint en dit volledig omringt. 

Deze stormband moet gedurende de hele wedstrijd stevig vastgegespt blijven. 

Artikel 3 – Voorwaarden betreffende de aansprakelijkheidsverzekering. 

1. De inrichters moeten, voor iedere wedstrijd, het bewijs leveren dat een verzekering gesloten is 

om, bij ongeval naar aanleiding van of gedurende de wedstrijd, de geldelijke gevolgen van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid te waarborgen: 

- van de inrichters zelf; 
- van de overheden van de gemeenten op wiens grondgebied de wedstrijd plaats heeft; 

- van de gemeenten, onder meer voor het uitlenen van materieel; 

- van de leden van de ordedienst en van de signaalgevers, bedoeld in art. 41 van het koninklijk 

besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

2. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de renners en van hen die gemachtigd zijn de 
wedstrijd te vergezellen of die een functie met betrekking tot de wedstrijd vervullen waardoor 

zij op de door deze gevolgde weg kunnen terecht komen, moet door een verzekering gedekt 

zijn. 

3. De verzekering dient afgesloten te worden bij een verzekeraar die de wettelijke voorwaarden 

vervult om het bedrijf van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen uit 

te oefenen. 

4. De verzekering moet een onbeperkte waarborg inzake lichamelijke schade verlenen. De 
waarborg voor stoffelijke schade mag worden beperkt. 

Op de motorvoertuigen die gemachtigd zijn de wedstrijd te vergezellen is het eerste lid alleen 

van toepassing als de burgerrechtelijke aansprakelijkheid welke zij kunnen oplopen niet gedekt 

is door de in de wet van 21 november 1989 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering. 

5. Het nazicht van de verzekering in hoofde van de inrichters wordt verricht door de 
referentieburgemeester zoals bepaald in het KB van 28 juni 2019. Hiervoor moet een attest van 

de verzekeraar bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden. Het nazicht van de verzekering in 

hoofde van de andere personen dient door de veiligheidscoördinator te worden verricht. 

Artikel 4 – Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar 

aanleiding van ongevallen, die door de wedstrijd zouden worden veroorzaakt. 

Artikel 5 – De inrichter dient te voorzien in 24 seingevers op het grondgebied Ingelmunster. Deze seingevers 

dienen geplaatst te worden op de volgende kruispunten: ZIE PLAN (aangeduid met de letter S). 

Artikel 6 – De politie Midow verzekert de ordedienst op volgende plaatsen: 

• Kruispunt Oliekouterstraat / Weststraat 

• Kruispunt Weststraat / Gistelstraat. 

Ingelmunster, 

De burgemeester De algemeen directeur, voor medeondertekening 

Kurt Windels ir. Dominik Ronse 


