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REGLEMENT VAN DE COMMISSIE OFFICIALS 

OPDRACHT 

Artikel 1: 
 
De Commissie officials, hierna de Commissie, heeft als opdracht de officials te 
vertegenwoordigen en hun stem te laten horen binnen het BOIC. 
 
Een ‘official’ is een persoon die een opleiding  heeft gevolgd en/of examen heeft afgelegd bij 
een sportfederatie (Categorie 1 of Categorie 2) die lid is van het BOIC of de Vlaamse, 
Franstalige en Duitstalige liga’s teneinde een sportmanifestatie (wedstrijd, ontmoeting, …) in 
goede banen te leiden en sportieve beslissingen te nemen. 
Een official kan dus zowel een scheidsrechter, een umpire, een referee, een lijnrechter, een 
jurylid, een starter, een tornooiverantwoordelijke (directeur), etc., zijn. 

DOELSTELLINGEN 

Artikel 2 : 

De doelstellingen van de Commissie op korte termijn zijn tweevoudig: 
 

2.1. Het behartigen van de rechten en de belangen van de olympische officials en in dit 
kader aanbevelingen te doen met als perspectief de Olympische Spelen. 

a) Team Belgium - Officials . 
b) Webpage on BOIC site – officials (bv. ook deelname van officials aan grote 

events (OS/WK/EK)). 
c) Contacts. 

 
2.2. Overlegplatform. 
 Samenbrengen van topofficials en delen van voorbeelden van ‘good practices’ en 
 ‘common interest’ (omkadering, evaluatie, deontologische code, etc.), zowel op 
 nationaal niveau als op internationaal niveau (IOC). 
 
2.3. Een structuur voor innovatie, constante vernieuwing en permanente persoonlijke en 

professionele ontwikkeling creëren. 
 



 Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité  vzw  22/01/2018 | 2/2 

Boechoutlaan 9  -  1020 Brussel 
Ondernemingsnummer: 0408141059                                    
 
 

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE  

Artikel 3 : 

3.1. De Commissie is samengesteld uit minimum zes en maximum twaalf leden, 
 waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter. 

3.2. De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur van het BOIC. De Commissie 
 duidt onder zijn leden een ondervoorzitter aan. 

3.3. De leden van de Commissie zijn officials van sportfederaties van Categorie 1, 
 inclusief één official BPC, die sinds 2006 deelgenomen hebben aan OS, WK of  EK 
 (inclusief Paralympics).   

3.4. Het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden loopt ten einde op 
 het einde van de lopende olympiade. 

3.5. Het BOIC verzekert het secretariaat van de Commissie. 

VERTEGENWOORDIGING VAN DE COMMISSIE BINNEN HET BOIC 

Artikel 4 : 

De Commissie wordt in de raad van bestuur van het BOIC vertegenwoordigd door zijn 
voorzitter die gelast is de voorstellen en aanbevelingen van de Commissie officials over te 
maken. 

VERGADERINGEN VAN DE COMMISSIE  

Artikel 5 : 
 

5.1. De Commissie komt minstens tweemaal per jaar bijeen. 

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

____________________ 
 
 

 

 
 


