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3010 Kessel-Lo
E-mail: info@triatlon.vlaanderen
Website: www.triatlon.vlaanderen

AANSLUITINGSINFORMATIE
1. LIDMAATSCHAP & PRIVACY
De personen die zich via de website van Triatlon Vlaanderen (3Vl) als lid registreren, verklaren kennis te hebben
genomen van de volledige statuten en reglementen van 3Vl (te raadplegen op de website via deze link) en
verbinden zich ertoe deze na te leven, inzonderheid de regels vervat in het decreet Gezond en Ethisch Sporten
(GES) en het anditopingdecreet (www.dopinglijn.be). Elk nieuw lid heeft decretaal recht op een bondige
samenvatting van de reglementen inzake vrijheidsregeling (transfer), de disciplinaire maatregelen en de
verzekeringsovereenkomsten. Deze informatie wordt digitaal aangeboden bij de aansluitingsprocedure en is tevens
beschikbaar via de 3Vl-website.
Ieder lid van Triatlon Vlaanderen is automatisch lid van Belgian Triathlon, de nationale instantie waar zowel 3Vl is
opgenomen als de Waalse Ligue Francophone de Triathlon & Duathlon (LBFTD).
De persoonsgegevens, vermeld bij de registratie, worden verzameld bij 3Vl met het oog op ledenbeheer. De
ondertekenaar heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, om eventuele correcties te laten aanbrengen
en om zich gratis te verzetten tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.

2. VRIJHEIDSREGELING
A. NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR
De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem/haar en zijn/haar
sportvereniging jaarlijks te beëindigen. Dit gebeurt door tussen 15 oktober en 15 december het transferformulier
aangetekend via de post te versturen naar de ex-club en naar 3Vl. De poststempel van de aangetekende brief geldt
als bewijs van verzending. De brief heeft uitwerking op 1 januari daaropvolgend.
De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming ook, bij de regelmatige beëindiging van een
overeenkomst tussen een niet-professionele sportbeoefenaar en zijn/haar club, naar aanleiding van of gekoppeld
aan de overgang van de niet-professionele sportbeoefenaar van de ex-club naar een andere club, is verboden.

B. PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR
Voor de professionele sportbeoefenaar (elitesporter met arbeidsovereenkomst) is er geen transfertermijn van
toepassing; de atleet kan op elk moment van club wijzigen.

3. TUCHTREGELING
TRIATLON VLAANDEREN
Verwijzing naar het juridisch reglement, zie Huishoudelijk Reglement (hfdstk 2).

BIJKOMENDE WAARBORGEN
▪

▪

▪
▪

▪

De organen die bevoegd zijn om de disciplinaire maatregelen uit te spreken, zijn samengesteld uit een of
meerdere personen die op geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij de zaak noch betrokken
zijn geweest bij het voorafgaand onderzoek;
De zittingen zijn openbaar, tenzij op verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar beslist wordt met
gesloten deuren zitting te houden of de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede
zeden;
De procedure houdt rekening met de jeugdige leeftijd van vele niet-professionele sportbeoefenaars en
bevat terzake aangepaste maatregelen;
Dat degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht de leeftijd, minstens:
o Schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de ten laste gelegde feiten;
o Het recht heeft om, na afloop van het onderzoek, eventueel in tegenwoordigheid van of
vertegenwoordigd door een raadsman alle stukken van het dossier in te zien;
o Het recht heeft om zich bij zijn/haar verschijning voor de bevoegde disciplinaire instanties, te
laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman naar keuze;
o Het recht heeft om zich te laten bijstaan door een tolk als hij/zij de Nederlandse taal niet begrijpt
of niet spreekt;
o Het recht heeft om gehoord te worden, zijn/haar middelen van verdediging voor te dragen en
aanvullende onderzoeksmaatregelen te vragen;
De disciplinaire maatregelen worden uitgesproken bij gemotiveerde beslissing en zijn vatbaar voor hoger
beroep bij een beroepsinstantie die minstens uit drie personen bestaat.

4. VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN
Zoals elke door de Vlaamse Gemeenschap erkende sportfederatie heeft 3Vl ter bescherming van haar leden
enerzijds en niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten anderzijds een verzekering afgesloten
overeenkomstig het Decreet van 13 juli 2001.

A. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Er is een dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de schade aan derden (dus andere dan
3Vl, haar aangesloten clubs en de aangesloten leden van deze clubs) en dit tijdens de verzekerde activiteiten
(wedstrijden van 3Vl/LBFTD/ETU of ITU-kalender, club- of individuele trainingen, vergaderingen, feestelijkheden,
groepsreizen - verblijf inbegrepen - georganiseerd binnen de activiteiten van 3Vl).
Wat is niet inbegrepen?
▪
▪

Schade veroorzaakt aan kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen
Schade veroorzaakt aan gebouwen en hun inhoud welke men huurt of ter beschikking gesteld krijgt
(verwijzing naar contractuele aansprakelijkheid, zie online brochure)

B. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
De waarborg lichamelijke ongevallen is van toepassing tijdens de verzekerde activiteiten en alle verplaatsingen,
met inbegrip van deze van huis naar de plaats van het sportgebeuren en terug. Onder lichamelijk ongeval dient te
worden verstaan; een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorza(a)k(en)
vreemd is (zijn) aan het organisme van het slachtoffer. Met ongevallen worden gelijkgesteld en zijn dus verzekerd:
▪
▪

De gevolgen van een lichamelijke inspanning, inzonderheid verrekkingen en spierscheuringen, voor zover zij
zich onmiddellijk en plotseling voordoen;
Ziekten, besmettingen en infecties welke het gevolg zijn van een ongeval;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verdrinking, bevriezing, zonnesteek of hydrocutie, alsook alle andere gevolgen van onvrijwillige
onderdompeling;
Vergiftigingen of toevallige of misdadige verstikking;
Lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ingevolge het redden van in gevaar
verkerende personen, dieren of goederen;
Lichamelijke letsels als gevolg van aanslagen op of aanranding van de verzekerde;
Letsels door de verzekerde zelf veroorzaakt bij het knippen van likdoorns of nagels;
Razernij, tetanus of miltvuur;
Letsels welke het gevolg zijn van een uiting eigen aan een ziekelijke toestand van een verzekerde.

De voornaamste waarborg hier is de terugbetaling, maar dit na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekteen invaliditeitsverzekering en gedurende twee jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval, van alle
geneeskundige kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief en dit tot 100% van het tarief.
Meer uitgebreide info via de online verzekeringsbrochure.

5. OVERIGE WAARBORGEN NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR
▪

▪

▪

▪
▪

Nietig is elke bepaling van een reglement of overeenkomst die ertoe strekt – in strijd met het decreet van
de niet-professionele sportbeoefenaar en met de uitvoeringsbesluiten ervan – de rechten van de nietprofessionele sportbeoefenaar aan te tasten of hem zwaardere verplichtingen op te leggen.
De overeenkomst van een minderjarige sportbeoefenaar met een sportfederatie of club moet worden
vastgesteld door een geschreven stuk dat medeondertekend is door de wettige vertegenwoordiger van de
minderjarige.
De sportverenigingen en sportfederaties hebben de plicht om bij de aansluiting van een lid, op de keerzijde
van de aansluitingskaart te vermelden waar en hoe de volledige reglementen van de sportvereniging kunnen
worden geraadpleegd. Tevens krijgt het nieuwe lid bij zijn/haar aansluiting een bondige samenvatting van
de reglementen van de federatie inzake de vrijheidsregeling, na te leven opzeggingsperiode, en de
disciplinaire maatregelen, alsmede van de verzekeringsovereenkomsten, die ten behoeve van de
sportbeoefenaars zijn aangegaan. Wijzigingen worden schriftelijk aan de sportbeoefenaar meegedeeld. Het
nieuwe lid wordt ook ingelicht over de waarborgen die het decreet de niet-professionele sportbeoefenaar
biedt.
Elk concurrentiebeding moet als niet-geschreven worden beschouwd.
Iedere overeenkomst tot arbitrage, gesloten voor het ontstaan van een geschil waartoe de toepassing van
dit decreet aanleiding kan geven, is van rechtswege nietig.
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