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INWENDIG REGLEMENT 

INWENDIG REGLEMENT 

LEDEN 

Artikel 1 
 
Het BOIC is samengesteld uit nationale sportbonden, verenigingen en organismen die in 
voorkomend geval gesplitst zijn in twee en zelfs drie gemeenschapsstructuren. 
 

Artikel 2 
 
Het kandidaat-lid mag een lid van zijn sportbond, vereniging of organisme afvaardigen naar de 
algemene vergadering waar zijn toetredingsaanvraag aanhangig is. 
 
Deze afgevaardigde kan het standpunt van het kandidaat-lid uiteen zetten maar moet zich bij 
de beraadslaging terugtrekken. 
 
De voorkeur wordt gegeven aan de sportbond of de groepering die lid is van een door het IOC 
erkende internationale federatie. Bij ontstentenis van het bestaan van een internationale 
federatie wordt in feite beslist. 
 
De verwerping van een toetredingsaanvraag moet niet worden verantwoord en geeft geen 
aanleiding tot schadevergoeding. 
  

Artikel 3 
 
Elk lid kan zijn ontslag aan de algemene vergadering van het BOIC aanbieden.  
 
Deze laatste kan een lid uitsluiten met opgave van de redenen. 

Het feit, niettegenstaande drie aanmaningen, waarvan de laatste per aangetekend schrijven, 
geen bijdragen te hebben betaald of geen activiteiten uit te oefenen op het gebied van de 
sport, wordt onder meer als uitsluitingsreden beschouwd. 
 
Elk voor uitsluiting opgegeven lid kan zonder stemrecht verschijnen voor de algemene 
vergadering teneinde zijn verweermiddelen te laten horen. Hiertoe wordt het minstens 
veertien dagen tevoren bij aangetekende brief opgeroepen.  
 
Bij uitsluiting heeft een lid geen recht op schadevergoeding, noch op het maatschappelijk 
vermogen. 
 
Die uitsluiting wordt uitgesproken onverminderd het recht van het BOIC om met alle wettelijke 
middelen alle bedragen te vorderen die het uitgesloten lid verschuldigd mocht zijn.  
 
Hetzelfde geldt voor wat de aanvaarding van het eervol ontslag van een lid betreft. 
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Artikel 4 
 
De benoeming van de twee individuele leden wordt op de eerste vergadering na de verkiezing 
van de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd.  
De individuele leden zijn aftredend op de eerste gewone algemene vergadering na de 
Olympische zomerspelen. 
 
Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering ereleden benoemen. 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 5 
 
De effectieve leden die behoren tot de categorieën 1 en 2 en de toegetreden leden die geen 
fysieke personen zijn kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door 
maximum drie afgevaardigden die geen lid mogen zijn van de raad van bestuur van het BOIC. 
 
De aanwezigheid van de voorzitter en de secretaris-generaal als afgevaardigden van hun 
sportbond wordt aanbevolen. 
 
De naam van de afgevaardigden wordt door elk lid medegedeeld aan het secretariaat-generaal 
dat de lijst ervan bijhoudt. 
 
Alleen de personen die op deze lijst voorkomen zijn gemachtigd om op de algemene 
vergadering namens hun sportbond, vereniging of organisme tussen te komen.  
 
De leden dienen elke wijziging aan hun afvaardiging mede te delen aan het 
secretariaat-generaal. Een afgevaardigde kan slechts één lid vertegenwoordigen. 
 

Artikel 6 
 
De algemene vergadering wordt in buitengewone zitting bijeengeroepen telkens wanneer de 
raad van bestuur het nodig acht of wanneer één vijfde van de effectieve leden erom verzoekt. 
 
De verkiezingen van de raad van bestuur hebben plaats binnen de eerste zes maanden van het 
kalenderjaar na de Olympische Zomerspelen. 
 
Zowel op de gewone algemene vergadering als op de buitengewone algemene vergadering mag 
niet gestemd worden over punten die niet op de agenda voorkomen, tenzij de aanwezige 
effectieve leden er eenparig anders over beslissen. 
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Artikel 7 
 
De gewone algemene vergaderingen worden aangekondigd tenminste 90 dagen op voorhand. 
De leden kunnen een punt op de agenda laten plaatsen mits zij hierom verzoeken tenminste 
eenentwintig dagen vóór de algemene vergadering. Ze voegen daarbij een beknopte maar 
duidelijke uiteenzetting. 
 

Artikel 8 
 
De effectieve leden, die ten laatste tien dagen vóór de algemene vergadering hun bijdrage 
hebben vereffend, hebben stemrecht en mogen tussenkomen. 
 

Artikel 9 
 
De verkiezing van de voorzitter en de bekendmaking van het resultaat gaan de verkiezing van 
de andere leden van de raad van bestuur vooraf. 
 
De verkiezing van de leden van de raad van bestuur gebeurt op afzonderlijke stembiljetten per 
taalgroep. 
 

Artikel 10 
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.  
 
Bij afwezigheid van deze laatste wordt in zijn vervanging voorzien overeenkomstig artikel 16.  
Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters wordt de vergadering voorgezeten 
door het lid van de raad van bestuur dat het langst ononderbroken deze functie waarneemt.  In 
geval van gelijk aantal jaren dienst is dit de oudste in leeftijd. 

RAAD VAN BESTUUR  

Artikel 11 
 
De raad van bestuur kan een beroep doen op twee onafhankelijke raadgevers. Deze raadgevers 
hebben geen stemrecht. 
 
Overigens kan de raad van bestuur deskundigen aanduiden die zijn vergaderingen bijwonen. 
Deze deskundigen hebben geen stemrecht.  
 
De raad van bestuur heeft het recht één van zijn leden te berispen.   
 
Een bestuurder kan door de overige bestuurders worden geschorst tot de volgende gewone 
algemene vergadering. 
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Deze beslissingen worden bij twee derde meerderheid genomen nadat de bestuurder de 
mogelijkheid heeft gehad door de raad van bestuur te worden gehoord. Zij dienen met 
redenen te worden omkleed. 
 
De raad van bestuur wijst het zendingshoofd aan voor de Olympische Spelen en andere 
internationale competities waaraan het BOIC zijn medewerking verleent. 
 
Hij spreekt zich uit over de selecties die door de selectiecommissie voorgesteld worden voor  de 
Olympische Spelen, het Europees Jeugd Olympisch Festival, de Jeugd Olympische Spelen en de 
Wereldspelen. 
 

Artikel 12 
 
Elke kandidatuur voor de raad van bestuur moet minstens twee maanden vóór de algemene 
vergadering per aangetekend schrijven worden opgestuurd aan het secretariaat-generaal, 
samen met een curriculum vitae. 
 
De kandidatuur moet de taalgroep van de kandidaat vermelden. 
Op straffe van niet-toelaatbaarheid dient zij te worden ondertekend door de kandidaat en door 
een effectief lid, en in voorkomend geval door de gemeenschapsstructuur waarvan de 
kandidaat deel uitmaakt.  
 
De leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar, maar hun kandidatuur moet worden 
voorgedragen door een effectief lid, en dit binnen de termijn bepaald in de eerste alinea van 
huidig artikel. 
 

Artikel 13 
 
De leden van de raad van bestuur vervullen hun mandaat kosteloos. 
 

Artikel 14 
 
De raad van bestuur wordt op initiatief van de voorzitter door de secretaris-generaal 
bijeengeroepen telkens wanneer het noodzakelijk is en in ieder geval vóór elke algemene 
vergadering, alsook telkens wanneer ten minste vijf leden daarom verzoeken. 
 
De uitnodigingen worden tenminste acht dagen en de agenda 48 uren op voorhand 

toegezonden. Nochtans mag de raad van bestuur in spoedgevallen bijeengeroepen worden 

binnen de kortst mogelijke termijn. 

 

Artikel 15 
 
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen opgesteld door de 
secretaris-generaal. 
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Een afschrift van de notulen wordt aan de leden van de raad van bestuur toegezonden en bij 
ontstentenis van een geschreven betwisting binnen 15 dagen na de verzending worden zij als 
goedgekeurd beschouwd. 

Artikel 16 
 
De ondervoorzitter die het langst ononderbroken deze functie waarneemt vervangt de 
voorzitter ingeval van verhindering.  In geval van gelijk aantal jaren dienst is dit de oudste in 
leeftijd. 
 

Artikel 17 
 
De eretitel van hun mandaat kan op voorstel van de raad van bestuur door de algemene 
vergadering worden toegekend aan een uittredend voorzitter, ondervoorzitter, 
penningmeester of lid van de raad van bestuur. 

COMMISSIES  

Artikel 18 
 
De raad van bestuur richt commissies op. 

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden van de commissies. 
De voorzitters van de commissies brengen geregeld verslag uit aan de raad van bestuur.  Zij 
roepen hun commissie bijeen telkens wanneer zij dit nodig achten. 
De voorzitter en de secretaris-generaal mogen de vergaderingen van elke commissie met 
raadgevende stem bijwonen. 

OVERLEG MET DE KOEPELORGANISATIES 

Artikel 19  
 
Met het oog op het coördineren van zijn opdrachten zorgt het BOIC ervoor dat met de Vlaamse 
Sportfederatie vzw (VSF), de Association Interfédérale du Sport Francophone asbl (AISF) en met 
de koepelorganisatie van de Duitstalige Gemeenschap overleg wordt gevoerd. 

TOPSPORT 

Artikel 20  
 
In het kader van de opvolging en de voorbereiding van de topatleten en beloftevolle jongeren 
werkt het BOIC samen, zowel met zijn leden, de nationale sportbonden, als met de 
gemeenschapsstructuren en de betrokken ministeries. 
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Het BOIC zal, in voorkomend geval, voor internationale multidisciplinaire competities, zoals de 
Paralympische Spelen en de Universiades, mede de selectie uitvoeren. 
 
Het BOIC draagt zorg voor de begeleiding op de activiteiten die het organiseert, en voor de 
verzekering van de deelnemers inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijk letsel. 

ZENDINGSHOOFD 

Artikel 21 
 
Het zendingshoofd is de officiële vertegenwoordiger van het BOIC op de Olympische Spelen en 
andere internationale competities waaraan het BOIC zijn medewerking verleent. 
 
Het zendingshoofd brengt, in de kortst mogelijke tijd na de Olympische Spelen en andere 
competities waaraan het BOIC zijn medewerking verleent, verslag uit bij de raad van bestuur.  

EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN 

Artikel 22 
 
De raad van bestuur kan eervolle onderscheidingen verlenen aan personen die grote diensten 
aan de sportbeweging hebben bewezen. 
 

Artikel 23 
 
De uitreiking van de onderscheidingen gebeurt, in principe, in de algemene statutaire 
vergadering. 

ARBITRAGE 

Artikel 24 
 

Tegen elke beslissing genomen door de raad van bestuur ter gelegenheid van of met 
betrekking tot de Olympische Spelen kan beroep worden aangetekend bij de “Tribunal 
Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport”. De beroepstermijn bedraagt 21 dagen, te 
rekenen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de beslissing waartegen het beroep 
wordt ingesteld. 
 
 


