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GECOORDINEERDE STATUTEN
BENAMING
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt als benaming "Belgisch Olympisch en
Interfederaal Comité", afgekort "BOIC vzw".
Zij wordt in onderhavige statuten "BOIC" genoemd.

ZETEL
Artikel 2
De zetel van het BOIC is gevestigd Boechoutlaan 9, te 1020 Brussel, gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Brussel.

DOEL
Artikel 3
Het BOIC heeft, conform het Olympisch Charter, als opdracht de verspreiding, de promotie
en de bescherming van de Olympische Beweging in België.
Onder deze opdracht dient onder meer begrepen te worden:
-

de selectie van de atleten die, op voorstel van de nationale sportbonden, zullen
deelnemen aan de Olympische Spelen;

-

de voorbereiding op en de deelname aan de Olympische Spelen en alle andere
internationale sportcompetities waaraan het BOIC zijn medewerking verleent;

-

de selectie en de aanduiding van de stad die mag kandideren voor de organisatie van
de Olympische Spelen in België;

-

de verspreiding van de Olympische idealen alsook de promotie en de vrijwaring van de
waarden m.b.t. de sportethiek;

-

het bevorderen van de fysieke activiteit en de sport in een Olympische geest die,
zonder enige vorm van discriminatie, gekenmerkt wordt door wederzijdse
verstandhouding, vriendschap, solidariteit en fair-play;

-

de dienstverlening aan de leden.
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Het BOIC kan om zijn doel te realiseren alle initiatieven nemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben.
Het werkt daartoe samen met alle actoren van de sport in België met inbegrip van de in het
inwendig reglement genoemde koepelorganisaties van elke Gemeenschap.

Artikel 4
Het BOIC is volledig onafhankelijk en autonoom en dient bij het nastreven van zijn
doel het Olympisch Charter, de regels van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de
Wereld Antidopingcode na te leven en ten uitvoer te brengen zonder enige druk van onder
meer politieke, filosofische of economische aard.

VLAG, EMBLEMEN VAN HET BOIC
Artikel 5
Zijn vlag en emblemen die het BOIC voor zijn activiteiten gebruikt worden aan de
goedkeuring van het IOC voorgelegd. Ze zijn exclusief eigendom van het BOIC.

LEDEN, TOETREDING, UITTREDING EN BIJDRAGEN
Artikel 6
Het BOIC bestaat uit:
a)

effectieve leden, minstens 3 in aantal;

b)

toegetreden leden.
b.1) Kunnen als effectieve leden worden toegelaten:
-

de nationale sportbonden, met rechtspersoonlijkheid, die in hun respectieve
sporttak een aanmerkelijk deel vormen van het totale aantal
sportbeoefenaars in België;

-

andere nationale verenigingen en organismen, met rechtspersoonlijkheid,
die zonder winstoogmerk werkzaam zijn op het gebied van de
sportbeoefening, ofwel instaan voor de bevordering van de belangen in de
sport en/of de lichamelijke opvoeding, ofwel dienstverlenend optreden op
deze gebieden.

Er kan niet meer dan één bond per sporttak als effectief lid van het BOIC worden
toegelaten.

GECOORDINEERDE STATUTEN

Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité vzw
Boechoutlaan 9 - 1020 Brussel
Ondernemingsnummer: 0408141059

10/06/2016 | 3/10

De effectieve leden worden in 4 categorieën ingedeeld:
Categorie 1:

De nationale sportbonden, aangesloten bij de internationale
sportbonden die sporten beheren die op het programma
van de Olympische Spelen voorkomen.

Categorie 2:

De nationale sportbonden, aangesloten bij de
internationale, door het IOC erkende, sportbonden die
sporten beheren die niet voorkomen op het programma van
de Olympische Spelen, de andere nationale sportbonden en
de nationale verenigingen en organismen die meer dan één
specifieke sporttak beheren.

Categorie 3:

De IOC-leden voor België.

Categorie 4 :

Twee atleten die aan de Olympische Zomer- of
Winterspelen hebben deelgenomen. Ze worden, op
voordracht van de atletencommissie van het BOIC, door de
raad van bestuur voorgesteld. Ze verliezen automatisch hun
hoedanigheid van lid op het einde van de tweede
Olympiade na de laatste Olympische Spelen waaraan ze
hebben deelgenomen.

b.2) Kunnen als toegetreden leden worden aanvaard:
-

andere verenigingen en organismen zonder winstoogmerk en met
rechtspersoonlijkheid, behoudens sportbonden die enkel één specifieke
sporttak beheren;

-

ereleden, voorgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 7
Iedere toetredingsaanvraag van een sportbond, vereniging of organisme dient schriftelijk te
worden gericht aan de maatschappelijke zetel van het BOIC, ter attentie van de secretarisgeneraal.
Om als lid te worden toegelaten dienen de sportbonden, verenigingen en organismen sedert
minstens vijf jaar actief te zijn op het gebied van de sport. Deze voorwaarde is niet
toepasselijk op de kandidaat-leden van categorie 1.
Bovendien moeten de kandidaat-leden van categorie 2 minstens 250 leden tellen en
werkzaam zijn in minstens drie provincies. Het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en het
Duitse taalgebied worden als provincies beschouwd.
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Er dient bij iedere toetredingsaanvraag te worden bijgevoegd:
-

een exemplaar van de statuten en de reglementen;

-

de samenstelling van de raad van bestuur;

-

de ledenlijst.

Met uitzondering van de IOC-leden voor België is de toetreding van elk nieuw lid aan de
goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, die zich uitspreekt na een met
redenen omkleed advies van de raad van bestuur ontvangen te hebben.
De effectieve leden kunnen de rechten en plichten van de toegetreden leden wijzigen
zonder instemming van de toegetreden leden.

Artikel 8
De uittredingsvoorwaarden voor leden worden geregeld overeenkomstig artikel 12 van de
wet van 27 juni 1921.

Artikel 9
De jaarlijkse bijdrage voor de effectieve en toegetreden leden bedraagt maximum
1.500 EURO.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10
De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden van het BOIC.

Artikel 11
De algemene vergadering is bevoegd voor:
1.

het wijzigen van de statuten en de vrijwillige ontbinding van het BOIC;

2.

het aanvaarden en uitsluiten van leden;

3.

het benoemen en afzetten van de bestuurders;

4.

het goedkeuren van de begroting en de jaarlijkse rekeningen;

5.

de benoeming en afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn bezoldiging;

6.

de kwijting van de bestuurders en de commissaris;

7.

het bepalen van de bijdragen;
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het nemen van alle andere beslissingen die door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn toevertrouwd.

Artikel 12
De leden worden namens de raad van bestuur per gewone brief op de algemene vergadering
uitgenodigd. De uitnodigingen worden tenminste 30 dagen vóór de algemene vergadering,
samen met de agenda, verstuurd. In geval van hoogdringendheid worden de uitnodigingen
tenminste 8 dagen vóór de algemene vergadering, samen met de agenda, verstuurd.

Artikel 13
Enkel de effectieve leden hebben stemrecht.
Elk effectief lid beschikt over één stem. De stem van de effectieve leden die behoren tot
categorie 1 telt dubbel. De leden van categorie 1 beschikken over de meerderheid van de
stemmen. Het aantal stemmen per effectief lid is ondeelbaar.
Nochtans zijn enkel de leden, die behoren tot de categorieën 1, 3 en 4 stemgerechtigd
wanneer het om de Olympische Spelen gaat.
Elk lid mag over maximum één volmacht beschikken. De leden die behoren tot de
categoriëen 1 en 2 kunnen zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander lid dat tot
dezelfde categorie behoort. Een volmacht moet schriftelijk worden verleend.

Artikel 14
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Ze beslist bij bijzondere meerderheid in de door de wet van 27 juni 1921 bepaalde gevallen.
De stemmingen zijn geheim wanneer het personen betreft.
Om verkozen te worden tot voorzitter van de raad van bestuur dient men de helft plus één
van de geldig uitgebrachte stemmen te bekomen.
Wanneer er meer dan twee kandidaten zijn en geen van hen de vereiste meerderheid
behaalt, komen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden in herstemming.
Dit geldt eveneens bij staking van stemmen, zelfs als daaruit volgt dat er meer dan twee
kandidaten overblijven.
Indien geen van de kandidaten in herstemming de vereiste meerderheid behaalt, worden
voor de functie van voorzitter nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
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Om verkozen te worden tot bestuurder dient men de helft plus één van de geldig
uitgebrachte stemmen te bekomen als het om een enig kandidaat gaat of als er slechts
evenveel kandidaten zijn als het aantal te begeven plaatsen.
Wanneer er meer kandidaten zijn dan het aantal te begeven plaatsen zijn, onder
voorbehoud van artikel 18, de kandidaten, die het hoogste aantal stemmen behaalden,
verkozen.
Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stembeurt.
Bij de telling wordt geen rekening gehouden met de ongeldige, maar wel met de blanco
stembiljetten.
Nietig zijn de stembiljetten die namen van personen vermelden die niet aan de
stemming onderworpen zijn, die waarop meer namen voorkomen dan er vacante
plaatsen zijn of die enig teken dragen die ze van andere stembiljetten onderscheiden.

Artikel 15
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd. Van deze notulen
wordt een kopie aan de leden verstuurd.

RAAD VAN BESTUUR EN BEHEERSCOMITÉ
Artikel 16
Het BOIC wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit:
1°

een voorzitter, voorgedragen door een effectief lid dat behoort tot categorie 1,
en rechtstreeks verkozen door de algemene vergadering;

2°

15 leden, voorgedragen door de effectieve leden die behoren tot de categorieën
1 en 2, verkozen door de algemene vergadering;

3°

de voorzitter van de atletencommissie van het BOIC. Zijn mandaat dient door de
algemene vergadering te worden bevestigd ;

4°

een vertegenwoordiger van de Nationale Loterij. Zijn mandaat dient door de
algemene vergadering te worden bevestigd;

5°

de IOC-leden voor België, waarvan het mandaat door de algemene
vergadering wordt bevestigd.

Met uitzondering van de IOC-leden voor België worden de bestuurders benoemd voor een
periode van vier jaar.
De leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar.
Het aantal mandaten in de hoedanigheid van bestuurder is beperkt tot 5.
Het aantal mandaten in de hoedanigheid van voorzitter is beperkt tot 4.
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Als een bestuurder voor het eerst tot voorzitter wordt verkozen op het ogenblik van zijn
vijfde mandaat kan hij voor een tweede opeenvolgend mandaat worden herkozen in zijn
hoedanigheid van voorzitter. Een bestuurder kan geen kandidaat meer zijn voor het
voorzitterschap van het BOIC na zijn vijfde mandaat.

Artikel 17
De raad van bestuur is samengesteld uit een gelijk aantal Nederlandstaligen en Franstaligen.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met de taalgroep van de voorzitter, noch met deze
van de voorzitter van de atletencommissie van het BOIC, de vertegenwoordiger van de
Nationale Loterij en de IOC-leden voor België. De raad van bestuur telt één Duitstalig lid.

Artikel 18
De bestuurders, die werden voorgedragen door effectieve leden die behoren tot
categorie 1, dienen over de meerderheid van de stemmen te beschikken (de voorzitter
en minstens 5 Nederlandstalige en 5 Franstalige bestuurders).
De raad van bestuur telt minstens één Nederlandstalige en één Franstalige bestuurder
voorgedragen door effectieve leden die behoren tot categorie 2.
Elke bestuurder beschikt over één stem.

Artikel 19
Een effectief lid mag niet meer dan twee kandidaat-bestuurders voordragen, met inbegrip
van de kandidaat-voorzitter. Wanneer een effectief lid twee kandidaat-bestuurders
voordraagt, mogen deze kandidaten niet tot dezelfde taalgroep behoren. Er wordt geen
rekening gehouden met de taalgroep van de kandidaat-voorzitter.
Elke kandidatuur dient uit te gaan van maximum één effectief lid.
De kandidaat, voorgedragen door een op communautair vlak gesplitst effectief lid, moet de
goedkeuring bekomen van de gemeenschapsstructuur waarvan hij deel uitmaakt.

Artikel 20
De raad van bestuur duidt onder zijn leden maximum drie ondervoorzitters en een
penningmeester aan.

Artikel 21
De raad van bestuur benoemt en ontslaat een bezoldigde secretaris-generaal.
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Alle daden van dagelijks of gewoon bestuur worden rechtsgeldig gesteld door de secretarisgeneraal of door de persoon die de raad van bestuur hiertoe aanwijst.
Hij beschikt over een raadgevende stem en woont de vergaderingen van de raad van
bestuur en het beheerscomité bij. Hij werft het bezoldigde personeel aan.

Artikel 22
De leden van de raad van bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan
betreffende de verbintenissen van het BOIC. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de
uitvoering van hun mandaat en tot de fouten begaan in hun beheer.

Artikel 23
De raad van bestuur oefent alle machten uit, behalve die door de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden zijn.
Alle andere akten, dan deze van dagelijks of gewoon bestuur, die het BOIC binden, worden,
behoudens bijzondere volmacht van de raad van bestuur, ondertekend door de voorzitter of
één van de ondervoorzitters, en door de secretaris-generaal. In geval van verhindering
worden ze ondertekend door de voorzitter en één van de ondervoorzitters of door twee
ondervoorzitters.
De gerechtelijke daden, als eiser en als verweerder, worden namens het BOIC gesteld door
de raad van bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris-generaal of één van
de ondervoorzitters.

Artikel 24
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de
aanwezige leden.
Bij staking van stemmen is die van de voorzitter doorslaggevend.
De helft van de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn.

Artikel 25
De raad van bestuur kan tegenover een bestuurder de sancties treffen die hij nodig acht, op
de wijze en in de gevallen door het inwendig reglement voorzien.
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Artikel 26
De bestuurders die ontslagnemend, afgezet of overleden zijn, worden op de eerstvolgende
algemene vergadering vervangen. De raad van bestuur zetelt intussen voort alsof hij
voltallig zou zijn.
De raad van bestuur is gehouden verkiezingen te organiseren wanneer zijn ledental
geslonken is tot minder dan de helft van zijn leden.
De ontslagneming gebeurt bij aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur.
De bestuurders zijn, op voorstel van de raad van bestuur, wegens een ernstige reden
afzetbaar door de algemene vergadering.

Artikel 27
De raad van bestuur stelt een inwendig reglement op, waarbij alles kan worden geregeld wat
niet in de statuten is voorzien.
Het reglement kan door de raad van bestuur steeds bij twee derde meerderheid gewijzigd
worden.
Het reglement, en alle wijzigingen eraan, wordt de leden ter kennis gebracht.

Artikel 28
Het beheerscomité bestaat minstens uit de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de
penningmeester en de IOC-leden voor België. Het is samengesteld uit een gelijk aantal
Nederlandstaligen en Franstaligen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de taalgroep
van de voorzitter en die van de IOC-leden voor België.
Het beheerscomité moet zo nodig één of meerdere bestuurders in zijn schoot opnemen om
de taalpariteit tussen Nederlandstaligen en Franstaligen te waarborgen.
Het beheerscomité verzekert het dagelijks bestuur van het BOIC. In dringende gevallen kan
het de nodige beslissingen nemen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van
bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING AAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 29
De verantwoording over de rekeningen van het boekjaar, eindigend op 31 december
van elk kalenderjaar, gebeurt aan de hand van een door de raad van bestuur opgesteld
jaarverslag, met balans, resultatenrekening en commentaar, en een door de commissaris
opgesteld verslag. De commissaris wordt benoemd onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
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Ieder jaar, binnen 6 maanden na afsluiting, wordt de rekening van het voorbije boekjaar ter
goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

ONTBINDING
Artikel 30
In geval van ontbinding van het BOIC wordt het netto actief, na vereffening van de
schulden en het aanzuiveren van de lasten, na beraadslaging in de algemene
vergadering besteed aan één of meerdere verenigingen waarvan het maatschappelijk
doel het best overeenkomt met dat van het BOIC.

ARBITRAGE
Artikel 31
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”.

SLOTBEPALING
Artikel 32
Deze statuten werden in overeenstemming met het Olympisch Charter van het IOC
opgesteld. In geval van twijfel over de betekenis of de interpretatie van de statuten of in
geval van tegenstrijdigheden tussen de statuten en het Olympisch Charter primeert
laatstgenoemde.
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