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REGLEMENT VAN DE ATLETENCOMMISSIE

Artikel 1: Opdracht
De Atletencommissie, hierna de Commissie, is een Commissie binnen het BOIC wiens primaire
opdracht het is om atleten te vertegenwoordigen en hun stem te laten horen binnen het BOIC.
Artikel 2: Doelstellingen
De doelstellingen van de Commissie zijn:
✓ het onderzoeken van vragen met betrekking tot de atleten en het geven van
adviezen aan het BOIC;
✓ het behartigen van de rechten en de belangen van de atleten en in dit kader
aanbevelingen te doen., o.a. inzake de benoeming van arbiters in de International
Council of Arbitration for Sport (ICAS);
✓ het actief deelnemen aan initiatieven en projecten waarmee de integere atleten
beschermd en gesteund worden, zowel tijdens als buiten de competitie;
✓ Waar nodig contact te hebben en te onderhouden met andere belanghebbenden
binnen het Belgisch topsportlandschap in samenwerking met het BOIC;
✓ contact te hebben met de Atletencommissie van het BPC, IOC, het EOC en van
het Atletencomité van het WADA.
Artikel 3: Samenstelling van de Commissie
3.1.

De Commissie is samengesteld uit minimum tien en maximum vijftien leden,
waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter.

3.2.

De commissie stelt onder de verkozen leden een voorzitter aan de raad van bestuur
ter goedkeuring voor. Tevens wijst de commissie twee ondervoorzitters aan van
verschillende taalgroepen.
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3.3.

De Belgische atleten die in aanmerking komen voor de verkiezingen zijn de atleten die,
op het moment van de verkiezingen, aan ten minste één van de laatste twee edities
van de Olympische zomer- of winterspelen hebben deelgenomen.

3.4.

Maximum 12 leden van de Commissie worden verkozen door de atleten die, op het
moment van de verkiezingen, aan ten minste één van de laatste twee edities van de
Olympische zomer- of winterspelen hebben deelgenomen. De Commissie mag niet
meer dan twee atleten uit eenzelfde sport tellen.
De Commissie heeft onder haar leden twee atleten die aan ten minste één van de
laatste twee edities van de Olympische winterspelen hebben deelgenomen.

3.5

Op voorstel van de voorzitter van het BOIC kunnen tot drie extra leden in de
Commissie worden opgenomen.

3.6

De verkozen leden van de Commissie bestaan uit maximum 2/3 leden van hetzelfde
geslacht.

3.7

De duur van het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden bedraagt
vier jaar. Het mandaat kan hernieuwd worden.

3.8

Zijn van rechtswege lid van de Commissie:
✓ de Belgische leden van de Atletencommissie van het Internationaal Olympisch
Comité;
✓ de Belgische leden van de Atletencommissie van de Europese Olympische
Comités.
✓

de Belgische leden van het Atletencomité van het WADA

Zij hebben stemrecht op de vergaderingen van de Commissie.
3.9

De leden van de commissie mogen geen sanctie hebben opgelopen gerelateerd aan
de Wereld Antidopingcode.

3.10. Het BOIC verzekert het secretariaat van de Commissie.
Artikel 4: Vertegenwoordiging van de Commissie binnen het BOIC
4.1.

De Commissie wordt in de raad van bestuur van het BOIC vertegenwoordigd door zijn
voorzitter die gelast is de voorstellen en aanbevelingen van de Atletencommissie
over te maken. Krachtens artikel 16,3° van de statuten van het BOIC is de voorzitter
van de Commissie lid van de raad van bestuur van het BOIC. De voorzitter is ook lid
van het bureau van de Raad van Bestuur.

Comité Olympique et Interfédéral Belge asbl

25/05/2021

4.2.

De Commissie wordt vertegenwoordigd door tenminste één van haar leden in de
schoot van de Selectiecommissie van het BOIC.

4.3.

De Commissie wordt op de algemene vergadering van het BOIC vertegenwoordigd
door twee van haar leden. Ze hebben stemrecht.

4.4

De commissie wordt vertegenwoordigd door één van haar leden bij het BAS.

Artikel 5: Vergaderingen van de Commissie
5.1

De Commissie komt minstens driemaal per jaar bijeen.

5.2
Het BOIC moet erover waken dat de Commissie kan bijeenkomen.
____________________

