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SELECTIEREGLEMENT VAN HET BOIC  
OS PEKING 2022 

ATLETEN 
 

1. Bevoegdheden 
 
Overeenkomstig het Olympisch Charter, 
 
- Het BOIC is exclusief bevoegd om de inschrijvingen van de atleten die België op de 

Olympische Spelen vertegenwoordigen in te zenden; 
 
- Het BOIC schrijft atleten in op voordracht van de Nationale Federaties; 
 
- Elke inschrijving voor de Olympische Spelen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 

het IOC. Er is geen "recht op deelname"; 
 
-  De Internationale Federaties (IF) stellen de regels op voor deelname aan de 

Olympische Spelen eigen aan de desbetreffende sport, hierin begrepen de 
kwalificatiecriteria waarvan de toepassing toekomt aan de IF, aan de Nationale 
Federaties lid van de IF, en aan het BOIC met betrekking tot hun respectievelijke 
verantwoordelijkheden. 

 

2. Selectieprincipes  
 
Elke Nationaal Olympisch Comité (NOC) krijgt een beperkt aantal Kwalificatieplaats(en) en/of 
Re-allocatieplaats(en) toegewezen, waarbij de toewijzingsmethode, het totale aantal en het 
maximumaantal per NOC worden bepaald door de Internationale Kwalificatiereglementen 
uitgevaardigd door de internationale federaties. 
 
Het BOIC bepaalt de selectiecriteria (punt 3) en de selectieprocedure (punt 4) die zullen 
bepalen aan welke Belgische atleten deze Kwalificatieplaats(en) of Re-allocatieplaats(en) 
zullen worden toegekend. 
 
Deze selectie gebeurt door het BOIC op voordracht van de Belgische Nationale Federaties. 
 

3. Selectiecriteria  
 

Alleen de atleten die aan alle selectiecriteria zullen voldoen en waarvan de selectie door de 
Raad van bestuur van het BOIC goedgekeurd is (volgens de in punt 4 beschreven procedure), 
zullen worden geselecteerd. 
 
De selectiecriteria zijn als volgt: 
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3.1 De Algemene Criteria 
 

Toewijzing aan België van een of meer Kwalificatieplaats(en) en/of Re-
allocatieplaatsen in de betreffende discipline en bevestiging van het effectieve 
gebruik van deze plaats door het BOIC. 
 

3.2 De Internationale Criteria 
 
A. Voldoen aan de mogelijke Toelatingscriteria waaraan alle atleten minstens moeten 

voldoen om één van de aan hun NOC toegewezen Kwalificatieplaatsen te kunnen 
behalen, bepaald door de Internationale Federatie van de discipline in zijn 
Internationale Kwalificatiereglement; 
 

B. Voldoen aan de mogelijke Minimumprestatiecriteria waaraan alle atleten minstens 
moeten voldoen om één van de aan hun NOC toegewezen Kwalificatieplaatsen te 
kunnen behalen, bepaald door de Internationale Federatie van de discipline in zijn 
Internationale Kwalificatiereglement; 

 
3.3 De Bijzondere Criteria 
 
 Voldoen aan de mogelijke Bijzondere Criteria bepaald door de Nationale Federatie 

van de discipline, d.w.z., de selectiecriteria voor een evenement van de OS Peking 
2022, die meer strikt zijn dan de Internationale Criteria en die ten uitzonderlijke titel 
kunnen worden opgesteld door de Belgische Nationale Federaties die dit wensen, 
voor zover deze zijn goedgekeurd door het BOIC. 

 
Het BOIC moedigt de Nationale Federaties die Bijzondere Criteria opstellen sterk aan 
om de drie gemeenschappen te betrekken bij de ontwikkeling ervan. 
 

3.4 De Interne Criteria  
 
 Voldoen aan de mogelijke Interne Criteria bepaald door de Nationale Federatie van 

de discipline, d.w.z., de interne selectiecriteria voor een evenement van de OS Peking 
2022 die door elk Nationale Federatie kunnen worden vastgesteld onder voorbehoud 
van goedkeuring door het BOIC1 die zullen bepalen welke van de atleten geselecteerd 
worden uit de atleten die aan de Algemene Criteria (3.1), aan de Internationale 
Criteria (3.2), en indien toepasselijk, aan de Bijzondere Criteria (3.3) hebben voldaan. 

 
Het BOIC moedigt de Nationale Federaties die Bijzondere Criteria opstellen sterk aan 
om de drie gemeenschappen te betrekken bij de ontwikkeling ervan. 
 
 
 
 

 
1 Indien een Belgische Nationale Federatie geen Interne Criteria heeft opgesteld of indien ze niet 
goedgekeurd zijn door het BOIC, kan het BOIC zelf, naar eigen goeddunken, de Interne Criteria 
toepasselijk op de desbetreffende Belgische Nationale Federatie opstellen. 
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4. Selectieprocedure  
 

De procedure volgens dewelke het BOIC de atleten selecteert waarvan de inschrijving als 
vertegenwoordiger van België op de Olympische Spelen zal worden overgemaakt aan het 
organiserend comité van de OS Peking 2022, verloopt overeenkomstig volgende 
opeenvolgende fases: 
 
4.1 De Nominatie  
 

1) Elke Belgische Nationale Federatie past de Algemene Criteria (3.1), de Internationale 
Criteria (3.2) en, indien toepasselijk, de Bijzondere Criteria (3.3) en de Interne Criteria 
(3.4) toe en stelt op basis daarvan een gemotiveerd selectievoorstel van de atleten op. 

 
2) Elke Belgische Nationale Federatie maakt haar gemotiveerd selectievoorstel uiterlijk de 

dag volgend op de laatste dag van de selectieperiode (gedefinieerd door de 
desbetreffende Internationale Federatie in haar Internationaal Kwalificatiereglement)  
per e-mail (op de adressen info@olympic.be, p.preat@olympic.be en 
b.maesen@olympic.be) over aan de Selectiecommissie van het BOIC. De atleten die op 
dit gemotiveerde selectievoorstel staan, zijn genomineerd. 

 
Indien een Belgische Nationale Federatie haar gemotiveerd selectievoorstel niet 
uiterlijk binnen de termijn heeft overgemaakt aan de Selectiecommissie van het BOIC, 
kan de Selectiecommissie van het BOIC zelf, naar eigen goeddunken, de genomineerde 
atleten aanduiden overeenkomstig de Algemene Criteria, de Internationale Criteria en, 
indien van toepassing, de Bijzondere Criteria en de Interne Criteria van de 
desbetreffende Belgische Nationale Federatie. 

 
De nominatie van een atleet verzekert echter geenszins de selectie van de atleet voor de OS 
Peking 2022. 
 
4.2 De Selectie  

 
1) Na ontvangst van het gemotiveerde selectievoorstel van de atleten, zal de 

Selectiecommissie van het BOIC, waaraan de Raad van Bestuur haar marginale 
beoordelingsbevoegdheid heeft gedelegeerd:  
 

• De correcte toepassing van de selectienormen en -procedures overeenkomstig dit 
Reglement verifiëren, hierin begrepen de correcte toepassing van de Algemene 
Criteria, de Internationale Criteria en, indien van toepassing, de Bijzondere 
Criteria en de Interne Criteria door de Belgische Nationale Federaties. De controle 
door de Selectiecommissie van het BOIC is beperkt tot een louter marginale 
toetsing, en maakt geen opportuniteitsbeoordeling uit; 

• Een voorstel van lijst van Geselecteerde Atleten opstellen, die alle atleten omvat 
die het statuut van Genomineerde Atleet hebben verkregen overeenkomstig de 
correcte toepassing van dit Reglement; en 

• Deze lijst van Geselecteerde Atleten ter goedkeuring overmaken aan de Raad van 
Bestuur van het BOIC. 
 

mailto:info@olympic.be
mailto:p.preat@olympic.be
mailto:b.maesen@olympic.be
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2) De Raad van Bestuur van het BOIC beslist over het voorstel van lijst van Geselecteerde 
Atleten die haar door de Selectiecommissie werd overgemaakt overeenkomstig punt 
4.2.1).  
De Raad van Bestuur keurt dit voorstel van lijst van Geselecteerde Atleten goed na 
verificatie van de correcte toepassing door de Selectiecommissie van haar 
bevoegdheden. Bij gebreke duidt de Raad van Bestuur de atleten die het statuut van 
Selecteerde Atleet hadden moeten krijgen overeenkomstig de correcte toepassing van 
dit Reglement, zelf aan. 
 
Alle atleten waarvan de selectie voor de OS Peking 2022 aldus wordt gevalideerd door 
de Raad van Bestuur van het BOIC, verkrijgen het statuut van Geselecteerde Atleet. 
 

3) Elke betrokken Belgische Nationale Federatie wordt geïnformeerd over de beslissing 
tot selectie door de Raad van Bestuur van het BOIC voor de OS Peking 2022. 
 

4) De betrokken Belgische Nationale Federatie brengt de desbetreffende Geselecteerde 
Atleten op de hoogte van de beslissing van de Raad van Bestuur van het BOIC. De 
betrokken Belgische Nationale Federatie brengt ook de Atleten die niet werden 
geselecteerd op de hoogte van hun niet-selectie. 

 

5) Het BOIC brengt de 3 gemeenschappen op de hoogte van de lijst van Geselecteerde 
Atleten voor de OS Peking 2022.  

 

6) Het BOIC deelt de officiële lijst van Geselecteerde Atleten voor de OS Peking 2022 mee 
aan de pers. 

 

7) Het BOIC schrijft de Geselecteerde Atleten in als vertegenwoordigers van België via de 
procedure opgelegd door het organiserend comité van de OS Peking 2022. 

 

Om deel te kunnen nemen aan de OS Peking 2022, moet elke Geselecteerde Atleet: 

• Het bewijs leveren dat hij of zij in staat is om sport op hoog niveau te 
beoefenen (medisch getuigschrift afgegeven door een arts gespecialiseerd in 
"Sportgeneeskunde"). 

• De Eligibility Conditions Form (of het equivalent) van het IOC tekenen voor 
akkoord en respecteren; 

• De gedragscode van het BOIC tekenen voor akkoord en respecteren; en 

• De regels van de WADA-code, van de desbetreffende Internationale Federatie 
en van dit Reglement respecteren.  

 

Het niet-naleven door een Geselecteerde Atleet van een of meerdere bepaling(en) van 

de Eligibility Conditions Form van het IOC, van de gedragscode van het BOIC, van de 

WADA-code en van de regels van de desbetreffende IF, van dit Reglement en/of van 

enige toepasselijke wetgeving en reglementering, geeft het BOIC het recht om, op ieder 

ogenblik, dus ook ter plaatse tijdens de OS Peking 2022, de selectie en deelname van 

voormelde Geselecteerde Atleet aan de OS Peking 2022 te herroepen. 

 

Elke beslissing betreffende de herroeping van de selectie van een Geselecteerde Atleet 

kan door het BOIC worden genomen na de desbetreffende Geselecteerde Atleet te 

hebben gehoord, die zich hierbij kan laten bijstaan door een raadsman naar keuze. 
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Daartoe zal de Geselecteerde Atleet worden opgeroepen om te worden gehoord tijdens 

een zitting, op een locatie en tijdstip te bepalen door het BOIC. Indien de Geselecteerde 

Atleet zich niet aandient op deze zitting, zal het BOIC vrij kunnen beschikken zonder de 

Atleet te hebben gehoord. 

5. Slotbepalingen 
 
In geval van: 

• uitstel, wijziging, opschorting en/of annulering van de OS Peking 2022; 

• wijziging van de kwalificatiesystemen voor de OS Peking 2022; en/of 

• wijziging van de Internationale Criteria; 

• om welke reden dan ook met inbegrip van maar niet beperkt tot een beslissing 

van het organisatiecomité van de OS Peking 2022, het IOC en/of de bevoegde 

overheidsinstanties, overmacht, volksgezondheidscrisis, maatschappelijke 

gebeurtenissen, toevallige gebeurtenissen en/of elke gebeurtenis van 

overmacht of onvoorziene omstandigheden,  

heeft het BOIC het recht, zonder dat dit een verplichting uitmaakt, om in de mate die het BOIC 

nodig acht: 

• dit Reglement te wijzigen; 

• één, meerdere of alle Belgische Nationale Federaties te verzoeken hun 

Bijzondere Criteria en/of Interne Criteria te wijzigen en, bij gebreke hiervan, 

zich in de plaats te stellen van deze Belgische Nationale Federaties om deze 

aanpassingen door te voeren; en/of 

• het reeds onder dit Reglement verkregen statuut van Genomineerde Atleet 

en/of Geselecteerde Atleet te wijzigen, schorsen en/of in te trekken. 

 

 


