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GECOORDINEERDE STATUTEN 

GECOORDINEERDE STATUTEN  
BENAMING 

Artikel 1   
 
De vereniging zonder winstoogmerk wordt "Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité" 
genoemd, afgekort "BOIC vzw". Zij wordt in onderhavige statuten "BOIC" genoemd. 

ZETEL  

Artikel 2 
 
De zetel van het BOIC is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

DOEL 

Artikel 3 
 
Het BOIC heeft, conform het Olympisch Charter van het IOC, als opdracht de verspreiding, de 
promotie en de bescherming van de Olympische Beweging in België.  
 
Om zijn doel te realiseren kan het BOIC alle initiatieven nemen die rechtsreeks of 
onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben. 
Het BOIC kan aldus, onder andere  : 
1.De verplaatsingen, de voorbereiding en deelname van atleten en hun begeleiders aan 
sportcompetities organiseren,  
2. Enige eigendom of zakelijk recht verwerven, huren of verhuren, personeel in dienst nemen, 
rechtshandelingen aangaan,  
3. Fondsen werven, 
4. Sponsoractiviteiten en andere interne evenementen, in samenwerking met derden of in 
opdracht van derden, organiseren en coördineren, 
5. Reclamecampagnes, publiciteit, markt campagnes en andere organiseren of mede 
organiseren, zonder dat deze lijst beperkend is, 
6. De BOIC-merken via merchandising of andere activiteiten commercialiseren, 
7.Vergaderingen, cursussen, bijscholingen, examens, conferenties, bijeenkomsten, 
trainingen, stages, wedstrijden, promotiedagen, maaltijden, shows, festivals organiseren, 
8. Opleidingsprogramma's, coachingprogramma's, reglementen en alle soorten promotionele 
visuals maken en/of ontwerpen, 
9. Promotiemateriaal, uitrusting (kleding of sportartikelen), programma's of cursussen (in de 
vorm van syllabi, video's, e-learning), eten en drinken bij evenementen, voertuigen kopen, 
verkopen of doorverkopen 
10. Lobbyactiviteiten verrichten, leden en lidmaatschappen werven en sponsors zoeken, 
11. Kantoor-, opleidings-, opslag-, trainings-, wedstrijd- of uitvoeringsruimtes, tijdelijk of 
permanent, huren, bouwen en/of inrichten, 
12. het vervoer van mensen organiseren; het vervoer van materialen organiseren,  
13. welke steun dan ook voor zijn leden organiseren. 
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Het werkt daartoe samen met alle actoren van de sport in België met inbegrip van de in 
het intern 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 
 

1. Samenstelling 

Artikel 6   
 
Het BOIC bestaat uit:  
 
a) Effectieve leden ; 
 

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 lid zijn van de Atletencommissie van het BOIC 

en die, op het moment van hun verkiezing, aan ten minste één 
van de laatste twee edities van de Olympische zomer- of 
winterspelen hebben deelgenomen. Ze worden, op voordracht 
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van de atletencommissie van het BOIC, door de raad van bestuur 
voorgesteld.  

 

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

c) Ereleden ; 

 

2. Ledenregister 

Artikel 7 

 
De raad van bestuur houdt een register van effectieve leden bij overeenkomstig artikel 9:3 van 
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
 
Dit register wordt in elektronische vorm bijgehouden. 
 
Het recht om het elektronische register van gewone leden te raadplegen wordt verleend op 
uitdrukkelijk verzoek aan de secretaris-generaal.  

 

3. Voorwaarden en procedure voor toelating 

Artikel 8 
 

a) Effectieve leden 
 
1) Effectieve leden van categorie 1 

 
De effectieve leden van categorie 1 moeten rechtspersoonlijkheid hebben. Er 
kan niet meer dan een bond per sporttak als effectief lid van het BOIC worden 
toegelaten. 
 
De voorkeur wordt gegeven aan die federatie die is aangesloten bij een door 
het IOC erkende internationale federatie. Bij gebrek van het bestaan van een 
internationale federatie wordt in feite beslist. 
 
Het beleid, de regels en de programma's van de effectieve leden van categorie 
1 moeten in overeenstemming zijn met de Wereld Anti-Doping Code en de 
toepasselijke internationale anti doping normen. Ze moeten passende 
maatregelen nemen om de naleving ervan af te dwingen.  

 
2) Effectieve leden van categorie 2 
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De effectieve leden van categorie 2 moeten rechtspersoonlijkheid hebben. Er kan 
niet meer dan een bond per sporttak als effectief lid van het BOIC worden 
toegelaten. 

 
Om lid te kunnen worden, moeten de effectieve leden van categorie 2 ten minste 
vijf jaar in de sport actief zijn geweest. Bovendien moeten de effectieve leden van 
categorie 2 ten minste 250 leden hebben en in ten minste vijf provincies actief zijn.  
Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitstalige gebied worden als 
provincies beschouwd. 
 
De voorkeur wordt gegeven aan de federatie die is aangesloten bij een door het IOC 
erkende internationale federatie. Bij gebrek van het bestaan van een internationale 
federatie wordt in feite beslist. 
 
Het beleid, de regels en de programma's van de effectieve leden van categorie 2 
moeten in overeenstemming zijn met de Wereld Anti-Doping Code en de 
toepasselijke internationale anti doping normen. Ze moeten de passende 
maatregelen nemen om de naleving ervan af te dwingen. 

 
3) Effectieve leden van categorie 3 

 
De effectieve leden van categorie 3 zijn de IOC-leden voor België.  
 

4) Effectieve leden van categorie 4 
 

De effectieve leden van categorie 4 zijn lid van de atletencommissie van het BOIC 
en, op het moment van hun verkiezing, hebben deelgenomen aan ten minste één 
van de laatste twee edities van de Olympische zomer- of winterspelen. 
 
De benoeming van de twee individuele leden wordt aan de eerste gewone 
algemene vergadering na de verkiezing van de raad van bestuur voorgelegd. 
 

b) Toegetreden leden 
 

Andere verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk met 
rechtspersoonlijkheid kunnen als toegetreden lid worden toegelaten, met 
uitzondering van sportbonden die slechts een specifieke sportdiscipline beheren. 

 
c) Ereleden 

 
Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering ereleden  
benoemen. 

 
 

Artikel 9 
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Iedere toetredingsaanvraag van een sportbond, vereniging of organisme dient schriftelijk te 
worden gericht aan de maatschappelijke zetel van het BOIC, ter attentie van de secretaris-
generaal. 
 
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. 

 
De leden van categorie 3 worden toegelaten door de raad van bestuur. 
 
De toetreding van elk nieuw lid uit de andere categorieën is  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. 

Artikel 10 
 
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 verwerping van een toetredingsaanvraag moet niet worden verantwoord en geeft geen 
aanleiding tot schadevergoeding.  
 

4. Uittredingsvoorwaarden en procedure 

Artikel 11 
  
Elk lid kan zijn ontslag aan de algemene vergadering van het BOIC aanbieden.   
 
Deze laatste kan een lid uitsluiten met opgave van 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 voor de effectieve leden die 
behoren tot de categorieën 1 en 2. 
 
Elk voor uitsluiting opgegeven lid kan 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.  
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Leden die niet langer aan de voorwaarden voor toelating voldoen, worden geacht 
ontslagnemend te zijn. 
 
Hetzelfde geldt voor wat de aanvaarding van het eervol ontslag van een lid betreft. 
 
De voorwaarden voor het vertrek van de leden worden geregeld overeenkomstig de bepalingen 
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het lid wiens uitsluiting wordt 
voorgesteld, neemt niet aan de stemming deel. 
 
De leden van categorie 4 verliezen automatisch hun hoedanigheid van lid uiterlijk op het einde 
van de tweede Olympiade na de laatste Olympische Spelen waaraan ze hebben deelgenomen.  
 

5. Vertegenwoordiging 

Artikel 12 
 
De effectieve leden die behoren tot de categorieën 1 en 2 en de toegetreden 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. 
 

6. Stemrecht 

Artikel 13 
   
Alle effectieve leden hebben stemrecht. Nochtans moeten de effectieve leden die behoren 
tot de categorieën 1 en 2 ten laatste tien dagen voor de algemene vergadering hun bijdrage 
hebben vereffend. 
 
Elk effectief lid beschikt over één stem. De stem van de effectieve leden die behoren tot 
categorie 1 telt dubbel. 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. 
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7. Volmacht 

Artikel 14 
 
Elk lid mag slechts houder zijn van één volmacht. De leden die behoren tot de categorieën 1 
en 2 kunnen zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander lid dat tot dezelfde categorie 
behoort. Een volmacht moet schriftelijk worden verleend.  
 

8. Bijdragen 

Artikel 15 
 
De jaarlijkse bijdrage voor de effectieve leden van de categorieën 1 en 2 en toegetreden leden 
bedraagt maximum 1500€. 

ALGEMENE VERGADERING  

1. Samenstelling 

Artikel 16 
 
De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden van het BOIC. 
 

2. Bevoegdheid 

Artikel 17 
 
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend 
door de wet of door onderhavige statuten. 
 
Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren met name : 

1. wijzigingen van de statuten ; 
2. de benoeming, de berisping, de schorsing en de afzetting van bestuurders en de 

vaststelling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend ; 
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;  
4. de goedkeuring van de jaarrekeningen en de begroting   
5. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris alsook, in voorkomend geval, het 

instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris; 
6. de ontbinding van de vereniging ; 
7. de uitsluiting van een lid ; 
8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als 

sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale 
onderneming; 

9. een inbreng om niet van een algemeenheid doen of  aanvaarden ; 
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10. alle andere gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de 
statuten dat vereisen. 

 

3. Organisatie 

Artikel 18 
 
De effectieve leden kunnen met eenparigheid van stemmen en schriftelijk alle besluiten 
nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van 
de wijziging van de statuten. In dat geval behoeven de formaliteiten voor het bijeenroepen 
van de vergadering niet te worden vervuld. De leden van de raad van bestuur en, in 
voorkomend geval, de commissaris, kunnen op hun verzoek kennis nemen van deze besluiten. 
 
Deelname aan de algemene vergadering kan gebeuren per video- of teleconferentie met 
gebruikmaking van een door de VZW beschikbaar gesteld elektronisch communicatiemiddel. 
 
De uitnodiging bevat de vereiste gegevens voor deelname aan de video- of teleconferentie 
door middel van een door de VZW ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.  
 
De oproeping bevat vereiste gegevens voor deelname aan de video- of teleconferentie en een 
beschrijving van de te volgen procedure om op afstand deel te nemen.  
 
Het gekozen communicatiemiddel stelt de deelnemers in staat:  

1) om de identiteit en de kwaliteit van de andere deelnemers te verifiëren; 
2) de besprekingen tijdens de vergadering rechtstreeks, simultaan en zonder 

onderbreking te horen; 
3) om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen; 
4) om hun stemrecht uit te oefenen over alle aangelegenheden waarover de 

vergadering een besluit moet nemen. 
 
Al degenen die werden opgeroepen mogen elektronisch deelnemen aan de algemene 
vergadering. 
 
Van eventuele technische problemen die de deelname via elektronische weg hebben 
verhinderd of verstoord, wordt melding gemaakt in de notulen van de algemene vergadering. 
 
Wat de naleving betreft van de quorum- en meerderheidsvereisten worden de leden die op 
deze wijze aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats 
waar de algemene vergadering wordt gehouden. 
 
 
 
 

4. Bijeenroeping 

Artikel 19 
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Alle leden, bestuurders en commissaris worden namens de raad van bestuur bijeengeroepen 
voor de algemene vergadering. De uitnodigingen worden ten minste 15 dagen vóór de 
algemene vergadering verzonden, samen met de agenda. 
 
De leden, bestuurders en commissarissen worden bijeengeroepen per e-mail indien zij over 
een e-mailadres beschikken, of, indien dat niet het geval is, per gewone post. 
 
Een afschrift van de documenten die volgens het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen aan de algemene vergadering moeten worden toegezonden, wordt onverwijld 
en kosteloos aan de leden, bestuurders en commissaris toegezonden. 

Artikel 20 
 
De algemene vergadering wordt in buitengewone zitting bijeengeroepen telkens wanneer de 
raad van bestuur het nodig acht, wanneer één vijfde van de effectieve leden erom verzoekt, 
of wanneer de ethische commissie een geval van bezwaar en een voorstel tot sanctie tegen 
een bestuurder voorlegt. 
 
In voorkomend geval kan de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet 
die bijeenroepen wanneer een vijfde van de effectieve leden van de vereniging het vragen.  
 
In deze tweede hypothese roept de raad van bestuur, of, in voorkomend geval, de 
commissaris, de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot 
bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit 
verzoek, tenzij de statuten anders bepalen. 
 
Zowel in de gewone als in de buitengewone algemene vergaderingen mag niet worden gestemd 
over aangelegenheden die niet op de agenda staan, tenzij de aanwezige effectieve leden er 
eenparig anders over beslissen. 
 

5. Verkiezingen 

Artikel 21 
 

De verkiezingen voor de raad van bestuur hebben plaats binnen in de eerste zes maanden van 
het kalenderjaar na de Olympische Zomerspelen. 
 
Ingeval de Olympische Zomerspelen worden afgelast, vinden de verkiezingen plaats binnen de 
oorspronkelijk voorziene periode. 
 
Ingeval de Olympische Zomerspelen worden uitgesteld, kan de Algemene Vergadering besluiten 
de verkiezingen binnen de aanvankelijk voorziene periode te houden of het aanvankelijke 
mandaat te verlengen. In dat geval wordt de duur van de volgende ambtstermijn automatisch 
met dezelfde periode verkort. 

Artikel 22 
 
Om verkozen te worden tot voorzitter van de raad van bestuur dient men de helft plus één van 
de uitgebrachte geldige stemmen te bekomen. 
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Wanneer er meer dan twee kandidaten zijn en geen van hen de vereiste meerderheid behaalt, 
komen de twee kandidaten dei de meeste stemmen behaalden in herstemming. 
 
Dit geldt eveneens bij staking van stemmen, zelfs als er 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. 
 
Om tot bestuurder te worden verkozen, moet 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 29, de kandidaten die het hoogste aantal stemmen behaalden, verkozen. 
Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stembeurt. 
 
Onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen worden niet meegerekend in het 
stemquorum. 
 
Nietig zijn de stembiljetten die 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. 
 
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 door afzonderlijke stembiljetten per 
taalgroep.   
 

6. Quorum en stemmingen 

Artikel 23  
 
De algemene vergadering beraadslaagt geldig indien minstens de helft van de effectieve leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. De effectieve leden van categorie 1 vormen de meerderheid 
van stemmen. 
 
Indien niet ten minste de helft van de effectieve aanwezige of vertegenwoordigde leden 
bijeenkomt, is een tweede bijeenroeping noodzakelijk en beraadslaagt en beslist de nieuwe 
vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 
De tweede vergadering kan niet worden gehouden binnen vijftien dagen na de eerste 
vergadering.   
 
Enkel de effectieve leden hebben stemrecht. 
 
De algemene vergadering beslist bij absolute meerderheid van stemmen. Onthoudingen, 
ongeldige stemmen en blanco stemmen worden niet meegerekend in het stemquorum. 
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Ze beslist bij bijzondere meerderheid in de door het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen bepaalde gevallen. 

De stemmingen zijn geheim wanneer het personen betreft. 
 

7. Voorzitterschap 

Artikel 24 
 
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 35. 
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. 

8. Register 

Artikel 25 
 
De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in een notulenregister dat 
wordt ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de 
maatschappelijke zetel, waar alle leden het kunnen raadplegen zonder het register te 
verplaatsen. 
 
Elk lid kan verzoeken om uittreksels die door de voorzitter en de secretaris-generaal zijn 
ondertekend. 
 
Belanghebbende derden mogen uittreksels vragen betreffende aangelegenheden die hen 
aangaan; Ze worden door de voorzitter en de secretaris-generaal ondertekend. 

RAAD VAN BESTUUR 
 

1. Samenstelling 

Artikel 26 
 
Het bestuursorgaan wordt de « raad van bestuur » genoemd. 
 
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; 
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3°  de voorzitter van de atletencommissie van het BOIC. Zijn mandaat dient door de 
algemene vergadering te worden bevestigd; 

4°    de Nationale Loterij, wiens mandaat door de algemene vergadering dient te worden 
bevestigd ; 

5° de IOC-leden voor België, waarvan het mandaat door de algemene vergadering wordt 
bevestigd. 

Artikel 27 
 
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 loterij 
en de IOC-leden voor België. De raad van bestuur telt één Duitstalig lid. 
 

2. Mandaat 

Artikel 28 
 

Met uitzondering van de IOC-leden voor België worden de bestuurders benoemd voor een 
periode van vier jaar, onder voorbehoud van de specifieke bepalingen in geval van uitstel van 
de Olympische Zomerspelen, zoals vermeld in artikel 21.   
De leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar. 
Het aantal bestuursmandaten is beperkt tot 5. 
Het aantal mandaten in de hoedanigheid als voorzitter is beperkt tot 4. Als een bestuurder 
voor de eerst tot voorzitter wordt verkozen op het ogenblik van zijn vijfde mandaat kan hij 
voor een tweede opeenvolgende 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. 
 

3. Voowaarden en procedure voor toelating 

Artikel 29 
 
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 30 
 
Een effectief lid mag maximaal twee kandidaat-bestuurders voordragen, met inbegrip van de 
kandidaat-voorzitter. Indien een effectief lid twee kandidaat-bestuurders voordraagt, mogen 
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zij niet tot dezelfde taalgroep behoren. De taalkundige voorkeur van de kandidaat-voorzitter 
wordt niet in aanmerking genomen. 
 
Een kandidaat kan slechts door één effectief lid worden voorgedragen. 
 
De kandidaat, voorgedragen door een op communautair vlak gesplitst effectief lid, moet de 
goedkeuring bekomen van de gemeenschapsstructuur waarvan hij deel uitmaakt.  

Artikel 31 
 
Elke kandidatuur voor de raad van bestuur moet minstens twee maanden vóór de algemene 
vergadering per e-mail met ontvangstbevestiging of 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. 
 

4. Bijeenroeping 

Artikel 32 
 
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. 
 

5. Register 

Artikel 33 
 
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, die worden 
ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die dit wensen, en ingeschreven in een 
speciaal register. 
 
Elk lid kan om uittreksels verzoeken die hem betreffen. Ze worden door de voorzitter en de 
secretaris-generaal ondertekend. 
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Belanghebbende derden mogen uittreksels vragen betreffende aangelegenheden hen aangaan. 
Ze worden door de voorzitter en de secretaris-generaal ondertekend. 
 

6. Voorzitter, ondervoorzitter(s) en penningmeester 

Artikel 34 
 
De raad van bestuur duidt onder zijn leden maximum drie ondervoorzitters en een 
penningmeester aan.  

Artikel 35 
 
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 36 
 

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. 
 

7. Secretaris-generaal 

Artikel 37 
 
De raad van bestuur benoemt en ontslaat een bezoldigde secretaris-generaal.  
 
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.  
 

8. Rechten en plichten 

Artikel 38  
 

De algemene vergadering kan aan de voorzitter een bezoldiging toekennen waarvan ze, in 
voorkomend geval, het bedrag vaststelt. De overige leden van de raad van bestuur vervullen 
hun mandaat kosteloos. 
 

Artikel 39 
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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 die bij de uitvoering van hun missie zijn begaan. 
 

9. Belangenconflict 

Artikel 40 
 

Een bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft (onder meer van 
vermogensrechtelijke aard) dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de andere 
bestuurders op de hoogte brengen vooraleer de raad van bestuur een beslissing neemt. Zijn 
verklaring en uitleg over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de 
notulen van de vergadering van de raad van bestuur die deze beslissing moet nemen. 
 
Deze bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over 
dergelijke beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming over dit punt. Indien de 
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict 
heeft, wordt de beslissing of verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; indien de 
beslissing of verrichting door de algemene vergadering wordt goedgekeurd, kan de raad van 
bestuur ze uitvoeren. 
 

10. Bevoegdheden 

Artikel 41 
 
De raad van bestuur oefent alle machten uit, behalve die door de wet of de statuten aan de 
algemene vergadering voorbehouden zijn.  
 
Hij benoemt de chef de mission voor de Olympische Spelen, de Europese Spelen, de 
Europese olympische jeugdfestivals, de olympische jeugdspelen en de wereldspelen, alsook 
voor elk evenement waarvoor het BOIC verantwoordelijk is voor de selecties. 
 
Hij neemt een besluit over de selecties die door de selectiecommissie voor de 
bovengenoemde evenementen worden voorgesteld. 
 
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. 
 

11. Quorum en stemmingen 
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Artikel 42 
 
Het vereiste quorum bedraagt de helft van de stemgerechtigde leden.   
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de aanwezige 
leden.   
 
Onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen worden uit het stemquorum verwijderd. 
 
Bij staking van stemmen is die van de voorzitter doorslaggevend.  
 

12. Schriftelijke procedure 

Artikel 43 
 
Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit 
van alle bestuurders. 

13. Sancties 

Artikel 44 
 
De leden van de raad van bestuur moeten handelen in overeenstemming met de ethische 
principes en waarden die zijn vastgelegd in het Olympisch Handvest en moeten de 
verschillende regels van het BOIC naleven.   
De ethische commissie is bevoegd om klachten en beweringen te onderzoeken in verband 
met de niet-naleving van deze principes en waarden en van de verschillende regels van het 
BOIC door de leden van de Raad van Bestuur, met inbegrip van met name schendingen van 
de gedragscode die voor hen is vastgesteld.  
Zij stelt de algemene vergadering de sancties voor die zij nuttig of noodzakelijk acht, 
waaronder de volgende sancties  

1° een berisping  
2° een schorsing  
3° een afzetting. 

De zaak wordt door de voorzitter van het BOIC of door de raad van bestuur van het BOIC of, 
wanneer de zaak rechtstreeks betrekking heeft of kan hebben op de voorzitter van het BOIC, 
door de secretaris-generaal van het BOIC, voorgelegd aan de ethische commissie. Wanneer 
de zaak aan haar wordt voorgelegd, benoemt de ethische commissie een of meer van haar 
leden om de klacht of bewering te onderzoeken. Zodra het onderzoek is afgerond, kan de 
ethische commissie besluiten de algemene vergadering bijeen te roepen om een besluit te 
nemen over de voorgestelde sanctie. 
Elk lid van de raad van bestuur wiens berisping, schorsing of afzetting wordt voorgesteld door 
de ethische commissie, heeft het recht gehoord te worden in zijn verdediging door de 
algemene vergadering. 
Daartoe wordt hem ten minste vijftien dagen van tevoren per aangetekende brief een 
oproeping met opgave van redenen voor de schorsing of afzetting toegezonden. Hij kan zich 
laten bijstaan door de raadsman van zijn keuze. 
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De schorsing of de afzetting van een lid van de raad van bestuur kan slechts worden 
uitgesproken door de algemene vergadering indien ten minste de helft van de effectieve leden 
aanwezig is of vertegenwoordigd wordt door een meerderheid van 2/3 van de stemmen van 
de leden. De stemming is geheim. Indien zij niet ten minste de helft van de effectieve 
aanwezige of vertegenwoordigde leden bijeenkrijgen, is een tweede bijeenroeping 
noodzakelijk en zal de nieuwe vergadering geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering kan niet worden 
gehouden binnen vijftien dagen na de eerste vergadering.   
Het besluit van de algemene vergadering wordt per aangetekende brief ter kennis van het lid 
gebracht. 
 

14. Vacature 

Artikel 45 
 
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 door een gewone brief of een e-mail te sturen naar het secretariaat 
van de raad van bestuur.  

Artikel 46 
 

Indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de 
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.  
 
De eerstvolgende algemene vergadering dient het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te 
bevestigen; in geval van bevestiging vervult de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn 
voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Als er geen bevestiging is, eindigt het 
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder op het einde van de algemene vergadering, 
onverminderd de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat 
ogenblik. 
 

15. Raadgevers en deskundigen 

Artikel 47 
 
De raad van bestuur kan een beroep doen op twee onafhankelijke raadgevers. Deze raadgevers 
hebben geen stemrecht.  
 
Overigens kan de raad van bestuur deskundigen aanwijzen die zijn vergaderingen bijwonen. 
Deze experts hebben geen stemrecht. 
 

16. Intern Reglement 
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Artikel 48   
 
De raad van bestuur stelt een intern reglement op, waarin alles kan geregeld worden 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 en gepubliceerd 
op de BOIC-website.   

BUREAU VAN DE RAAD VAN BESTUUR  

Artikel 49 
 
Het Bureau van de raad van bestuur bestaat minstens uit de voorzitter, de ondervoorzitter(s), 
de penningmeester, de IOC-leden voor België en de voorzitter van de Atletencommissie. Het 
is samengesteld uit een gelijk aantal Nederlandstaligen en Franstaligen. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met de taalgroep van de voorzitter en de IOC-leden voor België en de 
voorzitter van de Atletencommissie. 
 
Het Bureau van de raad van bestuur moet zo nodig een of meerdere bestuurders in zijn schoot 
opnemen om de taalpariteit tussen Nederlandstaligen en Franstaligen te waarborgen. 
 
Het Bureau van de raad van bestuur staat de voorzitter en de secretaris-generaal bij in de 
uitvoering van hun opdrachten, op twee gebieden namelijk: het nemen van besluiten die niet 
konden wachten tot de volgende geplande vergadering van de raad van bestuur (deze 
beslissingen zullen vervolgens worden voorgelegd, gemotiveerd en bekrachtigd door de raad 
van bestuur); het voorbereiden zonder een beslissing te nemen of aan te raden, om de 
behandeling ervan door de raad van bestuur te vergemakkelijken, van belangrijke 
onderwerpen zoals de jaarlijkse strategische update, talentontwikkeling of de opmaak van 
een jaarlijks begrotingsvoorstel. 

ONTBINDING 

Artikel 50  
 
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. 

SCHENKINGEN 

Artikel 51 
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De secretaris-generaal en, bij diens afwezigheid, de voorzitter, is gemachtigd voorlopig of 
definitief de schenkingen aan de vereniging te aanvaarden en alle formaliteiten te verrichten 
die nodig zijn voor de verkrijging ervan. 

JAARLIJKSE REKENINGEN 

Artikel 52 
 

De verantwoording over de rekeningen van het boekjaar 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. 
 
Ieder jaar, binnen 6 maanden na afsluiting, wordt de rekening van het voorbije boekjaar ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. 

Artikel 53 
 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

 
ARBITRAGE 

Artikel 54 
 

Tegen alle beslissingen van de Raad van Bestuur ter gelegenheid van of in verband met de 
Olympische Spelen kan beroep worden ingesteld bij het Arbitrage Hof voor de Sport - Court 
of Arbitration for Sport. De beroepstermijn bedraagt 21 dagen, te rekenen vanaf de dag na de 
ontvangst van het besluit waartegen beroep wordt aangetekend. 

SLOTBEPALING 

Artikel 55 
 
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. 
 
 
OVERIGE BEPALINGEN 
 

1. Door de AV genomen besluiten 
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Artikel 56 
 

I. Herbenoemingen bestuurders 
 
Uitreksel van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 10 september 
2021: 
 
De leden van de vereniging zonder winstoogmerk Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 
zijn bijeengekomen op de bijzondere algemene vergadering van 10 september 2021 en 
hebben de volgende leden van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar 
herbenoemd:  
 
- Bestuurder - Ondervoorzitter: De heer Thomas Van Damme  
 
- Bestuurder - Ondervoorzitter: Mevrouw Dominique Monami  
 
- Bestuurder - Penningmeester: De heer Pascal Mertens  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Jean-Pierre Delchef  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Christophe Delecluse  
 
- Bestuurder - Lid: Mevrouw Dominique Gavage  
 
- Bestuurder - Lid: Mevrouw Sylvie Ronsse  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Sven Serré  
 
- Bestuurder - Lid: Mevrouw Gwenda Stevens  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Patrick Van Campenhout  
 
II.  Benoemingen bestuurders  
 
De leden van de vereniging zonder winstoogmerk Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 
zijn bijeengekomen op de bijzondere algemene vergadering van 10 september 2021 en 
hebben de volgende leden van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar benoemd:  
 
- Bestuurder - Voorzitter: De heer Jean-Michel Saive  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Didier Bonni  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Jean-Francois Hannosset  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Yves Henet  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Gijs Kooken  
  
- Bestuurder - Lid: De heer Peter Van den Bossche  
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III. Eind mandaat bestuurders 
 
Het mandaat van vier jaar van de volgende bestuurders heeft eind genomen op 10 september 
2021 en werd niet verlengd door de bijzondere algemene vergadering van de vzw Belgisch 
Olympisch en Interfederaal Comité: 
 
- Bestuurder - Voorzitter: De heer Pierre-Olivier Beckers  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Dominique Baeyens  
 
- Bestuurder - Penningmeester: De heer Marc Coudron 
 
- Bestuurder - Lid: De heer Michel Louwagie  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Jean-Michel Saive  
 
- Bestuurder - Lid: Mevrouw Martine Tossens  
 
 
Voortaan is de raad van bestuur als volgt samengesteld:  
 
- Bestuurder - Voorzitter: De heer Jean-Michel Saive  
 
- Bestuurder - Ondervoorzitter: De heer Thomas Van Damme  
 
- Bestuurder - Ondervoorzitter: Mevrouw Dominique Monami  
 
- Bestuurder - Penningmeester: De heer Pascal Mertens  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Didier Bonni  
 
- Bestuurder - Lid: De heer De Vos Ingmar  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Jean-Pierre Delchef  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Christophe Delecluse  
 
- Bestuurder - Lid: Mevrouw Dominique Gavage  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Jean-Francois Hannosset  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Yves Henet  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Gijs Kooken  
 
- Bestuurder - Lid: Mevrouw Sylvie Ronsse  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Sven Serré  
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- Bestuurder - Lid: Mevrouw Gwenda Stevens  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Yuhan Tan  
  
- Bestuurder - Lid: De heer Patrick Van Campenhout  
 
- Bestuurder - Lid: De heer Peter Van den Bossche  
 
- Bestuurder - Lid: N.V. Nationale Loterij  
 
 
IV. Benoeming commissaris 
 
De leden van de vereniging zonder winstoogmerk Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité,  
bijeengekomen op de algemene vergadering van 4 juni 2021, hebben met eenparigheid van 
stemmen de benoeming goedgekeurd van: "Groupe Audit Belgium", BVBA, 0434.720.148, 
met maatschappelijke zetel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10 te 1090 Jette, voor 
een periode van 3 jaar. 
 

 

2. De besluiten van de Raad van Bestuur 

Artikel 57  - Verdeling van de functies binnen de Raad van Bestuur 

 
- voorzitter: De heer Jean-Michel Saive 
 
- ondervoorzitter: De Heer Tom Van Damme 
 
- ondervoorzitster: Mevrouw Dominique Monami 

 
- penningmeester: De Heer Pascal Mertens  
 
 

Artikel 58 – Dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen en beslissingen die de noden van het 
dagelijks leven van de vereniging niet te boven gaan als handelingen en beslissingen die, 
hetzij wegens het geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij wegens hun dringend 
karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. 
 
Secretaris-generaal, CEO genoemd, is de heer Cédric Van Branteghem. Hij is aangesteld als 
afgevaardigde voor het dagelijks bestuur. 
 

Artikel 59 – Intern reglement 
 
Het laatste intern reglement werd aangenomen op de vergadering van de raad van bestuur 
van 19 april 2021. Er wordt uitdrukkelijk naar verwezen. 
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Artikel 60 
 
In aanvulling op artikel 2, is de maatschappelijke zetel van de vereniging gevestigd te 1020 
Brussel, Bouchoutlaan, n° 9. 
Het e-mailadres is "info@olympic.be". 
De website is 'https://teambelgium.be/nl/'. 
 

 


