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INLEIDING 

Het reglement heeft tot doel een volledige leidraad aan te bieden voor organisatoren die een sportwedstrijd op 

openbaar domein willen organiseren in Nijlen. De nadruk ligt hierbij op het belang van de procedure en de 

timing. Het reglement omvat een korte uitleg over de wetgeving, de eisen van de gemeente Nijlen en een 

uitgebreide beschrijving van de procedure en de timing. 

 

PROCEDURE EN TIMING 

MINIMUM 3 maanden voor de sportwedstrijd op openbaar domein 

Aanvraag bij lokaal bestuur Nijlen: 

De volledig aanvraag (dus met alle vereiste bijlagen) voor een evenement dien je minimum 12 weken/3 

maanden voor het evenement in bij de gemeente Nijlen, Kerkstraat 4 - 2560 Nijlen. 

 

Wanneer alle documenten aanwezig zijn en er geen bezwaren zijn met betrekking tot het evenement (tijdstip, 

locatie, ...) agendeert de klantenadviseur sport een goedkeuring op het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

De goedkeuring wordt verleend na advies van de teamassistent mobiliteit en die zorgt ook voor de opmaak en 

goedkeuring van de uiteindelijke vergunning en het tijdelijke verkeersreglement. 

 

Indien dit wordt gevraagd, dien je zelf een vergadering te organiseren met de verschillende nood- en 

hulpdiensten (veiligheidscel) die bij het evenement betrokken zijn om uw evenement volledig door te nemen. 

 

De afspraken uit het veiligheidsoverleg zijn bindend! 

Aanvraag bij derden: 

Indien de wedstrijd over een gewestweg loopt of deze kruist, dien je zelf een kopie te sturen naar de 

beheerder om goedkeuring te krijgen voor het gebruik van de gewestweg. 

 

Indien de wedstrijd langs een waterweg loopt of deze kruist, dien je zelf een kopie te sturen naar de beheerder 

om goedkeuring te krijgen voor het gebruik van de waterweg. 

 

Indien de wedstrijd over een privéweg of privédomein loopt of deze kruist, moet je zelf de toestemming vragen 

voor het gebruik van de privéweg. 

MAXIMUM 2 maanden na de aanvraag van de sportwedstrijd op openbaar domein 

Minimum 1 maand voor de sportwedstrijd op openbaar domein ontvangt de organisator 1 van de 3 mogelijke 

antwoorden: 

1. Toelating: de organisator krijgt toelating en alle gevraagde informatie voldoet aan de vereisten; 

2. Toelating onder voorwaarden: de organisator krijgt toelating, maar moet nog extra informatie indienen 

om te voldoen aan de wettelijke en geëiste voorwaarden. Bij deze optie zal de politie worden 

geïnformeerd en zullen de verwachte aanvulling worden gecontroleerd voor de start van de wedstrijd. 

3. Afkeuring: de gemeente kan omwille van bepaalde redenen een wedstrijd geen toestemming geven om 

door te gaan. De organisator krijgt dan een gemotiveerd antwoord. 
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BELANGRIJKSTE WETTEN EN DECRETEN 

De organisatie van sportwedstrijden op openbaar domein is een traditie in België en zeker in Vlaanderen. 

Omwille van deze reden zijn er verschillende wetten en decreten opgemaakt om alles in goede banen te 

kunnen blijven leiden. In het GAS-reglement zijn geen specifieke bepalingen opgenomen, maar er zijn 

verschillende wetten en decreten die de nodige regels voorschrijven. Een kort overzicht van de betrokken 

wetten en decreten en de belangrijkste bepalingen die zij met zich mee brengen zijn hieronder te vinden. 

Wet van 16 maart 1968: betreffende de politie over het wegverkeer – en latere wijzigingen 

Sportwedstrijden op de openbare weg zijn verboden behoudens voorafgaand en schriftelijke toelating van de 

burgemeester. De toelating (vergunning) bepaalt de voorzorgen en voorwaarden die zowel door de organisator 

als door de deelnemers in het belang van de veiligheid moeten worden getroffen.  

KB van 1 december 1975: de wetten betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer – en 

latere wijzigingen 

De algemene wegcode 

KB van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van veldritten 

Legt de verplichting op voor wielerwedstrijden tot het aanstellen van een koersdirecteur. 

Geeft richtlijnen betreffende de inzet van seingevers. De organisatoren 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.  

Het KB bepaalt ook de inhoud die de vergunningsaanvragen tenminste moet bevatten zoals het volledig 

parcours van de wedstrijd, de categorie van renners voor wie de wedstrijd is voorbehouden, de eventuele 

deelneming van een publiciteitskaravaan en de omvang daarvan, het benaderend tijdschema voor het verloop 

van de wedstrijd, de identiteit van de koersdirecteur, die minstens 21 jaar oud moet zijn. 

Dienstorder “Agentschap wegen en verkeer” 14 februari 2013 betreffende wielerwedstrijden en veldritten 

Er moet een aparte aanvraag worden ingediend per individuele wedstrijd. 

Voor een gewestweg kan enkel het Agentschap wegen en verkeer toelating geven. De gemeente verzamelt de 

aanvraag en legt deze dan voor aan het Agentschap wegen en verkeer. Indien de start/aankomst van de 

wedstrijd niet op een gemeenteweg kan worden georganiseerd, maar op een gewestweg zal moeten 

plaatsvinden, moet er een omleiding worden voorzien en de moet omleiding bij de aanvraag worden 

toegevoegd. 

Als het Agentschap wegen en verkeer een toelating geeft, vereist voor de organisatie, mag de burgemeester 

een wedstrijd nog steeds weigeren. 

Wet van 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening – en latere wijzigingen 

De burgemeester is bevoegd om de medische verplichtingen te bepalen bij een evenement dat plaats vindt op 

het grondgebied van zijn gemeente, op basis van de wet van 1964 betreffende de dringende medische 

hulpverlening. De burgemeester kan beslissen hoeveel en welke (medische) middelen (ambulancedienst, 

personeel) moeten worden ingezet. Bij grote evenementen kan de burgemeester het initiatief nemen om rond 

de tafel te zitten met de organisatoren en de hulpdiensten om afspraken te maken over de 
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veiligheidsvoorzieningen en om een veiligheidsplan op te stellen. 

EHBO bij sportwedstrijden in de gemeente Nijlen – gesloten en open parcours  

Voor alle sportwedstrijden: 

Op elk wedstrijdparcours moet een vaste eerste hulppost bij ongevallen bevinden, bemand door ten minste 

twee bevoegde personen (verplegers of personen met minstens EHBO-kwalificatie), die beschikken over het 

nodige materiaal om EHBO-assistentie te verlenen. Afhankelijk van de aard van de wedstrijd kan de 

burgemeester vragen om meerdere hulpposten te voorzien langs het parcours of het voorzien van een stand-by 

ziekenwagen. 

Voor wielerwedstrijden: 

Elke wielerwedstrijd op de weg dient gevolgd te worden door een ziekenwagen met aan boord ten minste twee 

gekwalificeerde personen (dokter, verpleger, ambulancier, hulpverlener). Bovendien moet er zich op elk 

wielerparcours een vaste eerste hulppost bij ongevallen bevinden, bemand door ten minste twee bevoegde 

personen (verplegers of personen met minstens EHBO-kwalificatie), die beschikken over het nodige materiaal 

om EHBO-assistentie te verlenen. Een dokter is verplicht vanaf de deelname van 1 renner met profstatuut (zie 

KB 21/8/1967). Het vervoer van eventuele gewonden naar het ziekenhuis gebeurt steeds door de dienst 112. 

Slechts bij levensbedreigende situaties kan de ambulance ter plaatse voor dit vervoer instaan. 

Elke organisator is verplicht om de eisen met betrekking tot de EHBO na te leven. Voeg de aanvraag voor de 

EHBO (Rode Kruis, Vlaams Kruis, …) toe aan de aanvraag en duidt de locatie van de hulppost(en) aan op het 

parcours zoals gevraagd. 

Verzekering bij sportwedstrijden in de gemeente Nijlen – gesloten en open parcours  

Elke organisator van een sportwedstrijd is verplicht een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid of 

evenementenpolis af te sluiten voor het georganiseerde evenement. De organisator is ook verplicht om de 

verzekeringattesten polis BA, evenementenpolis, … toe te voegen bij de aanvraag. Indien deze vorm van 

verzekering vervat zit in de polis via een (sport)federatie of overkoepelende organisatie dient een kopie 

hiervan bij de aanvraag worden gevoegd. 

 

 

 


