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PRESTATIECRITERIA 2021 - 2024: ALGEMEEN REGLEMENT 
 

 

1. Filosofie prestatiecriteria  

 

1.1. De filosofie van de prestatiecriteria wordt vierjaarlijks opgesteld, per 

Paralympiade. De criteria kunnen jaarlijks wijzigen in functie van de 

ranglijsten, het deelnemersveld op internationale competities, … De 

herziening gebeurt aan het begin van het kalenderjaar. 

1.2. De prestatiecriteria zijn opgesteld in functie van het behalen van 

medailles op Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen 

en Paralympische Spelen, dit zowel voor de teamsporten als voor de 

individuele sporten, voor zowel de zomer- als wintersporten.  

1.3. Het BPC kent enkel elite- en beloftestatuten toe. Talentenstatuten 

worden verleend op liganiveau.  

1.4. Het is mogelijk om een topsportstatuut te behalen in een 

Paralympische discipline binnen een Paralympische sporttak of in een 

niet-Paralympische discipline.  

1.5. Duur van het statuut: De atleten behouden hun statuut voor een 

periode van 12 maanden. Gedurende het nieuwe kalenderjaar moet 

deze prestatie opnieuw bevestigd worden, binnen de vastgelegde 

periode van 12 maanden, voor het behoud van het statuut.  

1.6. Een sporter kan binnen één sporttak maximaal één statuut bezitten. 

Er wordt steeds gekeken naar de beste prestatie binnen de betreffende 

sporttak. 

1.6.1. Het statuut behaald in een Paralympische discipline gaat boven 

die van een niet-Paralympische discipline. 

1.7. Een sporter kan een topsportstatuut behalen in meer dan één sporttak. 

Dit statuut kan verschillend zijn per sporttak. 

1.8. Een sporter kan meerdere malen switchen tussen een elitestatuut en 

een ander topsportstatuut. 

1.9. De prestatiecriteria zijn opgemaakt voor de sporten waarbinnen het 

BPC medaillepotentieel heeft in de periode tot 2024. Indien er zich 

atleten met medaillepotentieel aandienen in sporten waarvoor nog 
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geen prestatiecriteria zijn opgesteld dan zullen deze zo snel mogelijk 

worden opgesteld. 

1.10. Het BPC zal de prestatiecriteria steeds aftoetsen aan de mening 

van de reguliere federatie(s) indien deze voor een sporttak een 

topsportwerking heeft in België. 

1.11. Indien er tijdens de Paralympiade wijzigingen worden 

aangebracht aan de internationale regelgeving of het programma van 

de Paralympische Spelen dan kunnen de prestatiecriteria worden 

aangepast.  

1.12. Het Bestuursorgaan van het BPC keurt deze prestatiecriteria 

goed. 

1.13. Het Bestuursorgaan van het BPC behoudt zich het recht om in 

functie van omstandigheden af te wijken van de prestatiecriteria, mits 

gemotiveerde beslissing. De criteria die het Bestuursorgaan hiervoor 

gebruikt en het gewicht dat aan elk van de criteria wordt toebedeeld 

is ter discretie van het Bestuursorgaan. 

 

 

2. Voorwaarden 

 

2.1. Lid zijn van G-sport Vlaanderen, de Ligue Handisport Francophone of de 

partnerfederatie. 

2.2. Voldoen aan de geldende voorwaarden die de internationale federatie 

oplegt (licenties, eligibility,…) zodat men kan deelnemen aan internationale 

wedstrijden. 

2.3. Een topsporterscontract bij de respectievelijke liga ondertekend hebben. 

2.4. Voldoen aan de BPC-prestatiecriteria per sport. 

2.5. Bezitten van een internationale classificatie (review of confirmed) 

 

 

3. Selectiecriteria per sport 

 

3.1. Zie bijlage. 

3.2. De prestatie (plaats of ranking) telt als norm indien er minimum 5 

deelnemers uit 3 verschillende landen (NPC’s) in de rangschikking 

opgenomen zijn. Een prestatie is pas geldig indien de plaats/ranking van de 

atleet lager of gelijk is dan de helft van het aantal ingeschreven deelnemers 

(prestatie in de bovenste helft van het deelnemersveld). Bij een oneven 



 

 

 

aantal deelnemers wordt er afgerond naar het gehele getal van de helft (7 

deelnemers → 3e plaats, 15 deelnemers → 7e plaats,…). 

3.3. Artikel 3.2 is niet geldig op WK’s en Paralympische Spelen, gezien het 

beperkte aantal deelnemers omwille van strenge selectiecriteria. 

3.4. Specifieke voorwaarden voor de teams: 

3.4.1. Het topsportstatuut wordt toegekend aan de ploeg / het team en niet 

aan de individuele atleet die hier deel van uitmaakt. 

3.4.2. Het maximaal aantal leden binnen een team wordt vastgelegd door 

de “Sport Management Commission (SMC)” van het BPC. 

3.4.3. De samenstelling van het team kan wijzigen op advies van de 

nationale coach. De nationale coach dient hiervoor een motivatie in (zie 

punt 4: Procedure voordracht).  

 

 

4. Procedure voordracht 

 

4.1. De voordracht van de sporter gebeurt via de liga die het standaard 

aanvraagformulier indient. De sporter kan zelf niet rechtstreeks een statuut 

aanvragen bij het BPC. De bevoegde personen zijn Sabrina Rys 

(sabrina.rys@handisport.be) voor de Ligue Handisport Francophone asbl en 

Steven Van Beylen (steven.vanbeylen@gsportvlaanderen.be) voor G-Sport 

Vlaanderen vzw. 

4.2. De SMC van het BPC kent het topsportstatuut wel/niet toe. 

4.3. De sporter wordt door de liga schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn/haar 

statuut met duidelijke vermelding van de begin- en einddatum van het 

statuut. 

4.4. Indien de sporter niet akkoord gaat met de beslissing, kan hij zich verzetten 

tegen de beslissing van de SMC. Daarvoor stuurt hij, binnen de 10 dagen na 

de bekendmaking door de SMC, een protestformulier met duidelijke 

vermelding van zijn prestaties en hun geldigheid op naar de Secretaris-

Generaal van het BPC (dominique.gavage@paralympic.be). 

4.5. Het Bestuursorgaan van het BPC keurt de klacht wel/niet goed. Deze 

beslissing is definitief. 

4.6. De sporter wordt door het BPC schriftelijk op de hoogte gebracht van 

zijn/haar statuut met duidelijke vermelding van de begin- en einddatum van 

het statuut. 
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5. Tussentijdse beëindiging 

 

5.1. Tussentijdse beëindiging van een topsportstatuut gebeurt door de SMC van 

het BPC. Beëindiging van het statuut op grond van dit artikel gebeurt met 

onmiddellijke ingang wanneer sprake is van één of meer van de volgende 

omstandigheden: 

5.1.1. De sporter is niet langer aangesloten bij één van de liga’s of de 

partnerfederatie. 

5.1.2. De sporter heeft een classificatiestatus als ‘not eligible confirmed’. 

5.1.3. De sporter maakt niet langer meer deel uit van een nationaal team. 

5.1.4. De sporter schaadt of is niet in regel met het afgesloten 

topsporterscontract van de liga waarbij hij aangesloten is en/of schaadt 

met het “Code of Conduct van het BPC” van de Paralympische Spelen.  

5.1.5. De sporter schaadt of is niet in regel met de internationaal opgelegde 

voorwaarden (licenties, codes, reglementen,…). 

5.1.6. De sporter begaat een inbreuk tegen de anti-doping wetgeving. 

 


