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PRESIDENT’S WORD



De afgelopen jaren werd onze samenleving onderworpen aan
verschillende uitdagingen, veelal ten gevolge van de Covid-19-crisis.
Tegenslagen onthullen echter vaak de sterktes en zwaktes die ons
karakteriseren. Paralympic Team Belgium bewees eens te meer hoe
veerkracht, doorzettingsvermogen en volharding helpen in het
bereiken van onze doelstellingen, met welke obstakels we op onze
weg ook geconfronteerd worden. Dit strategisch plan stelt de
doelstellingen van het Belgian Paralympic Committee voor tot en
met de Paralympische Spelen van Los Angeles 2028.
Het sportieve luik en de steeds grotere ambities van ons land spelen
hierin uiteraard een belangrijke rol. Maar, hoewel sport toelaat om
België op het internationale toneel te laten schitteren, dragen de
Paralympische beweging en diens atleten ook bij tot een missie die
het sportieve overstijgt. De waarden die worden uitgedragen, alsook
de sportieve prestaties van de atleten, zijn een bron van inspiratie
voor onze gehele samenleving, die de laatste jaren steeds meer
neigt naar een grotere inclusie van minderheden. De 15% personen
met een beperking op deze planeet maken hier uiteraard deel van
uit. Via haar strategisch plan herbevestigt het BPC dan ook haar
engagement om mee werk te maken van deze inspanningen, opdat
deze positieve evolutie zich kan doorzetten en versterkt kan worden.

INTRODUCTIE



VISIE & MISSIE



VISIE - MISSIES

VISIE

Paralympische atleten de kans bieden om uit te blinken en de Belgische 
samenleving te inspireren met hun sportieve prestaties. 

MISSIES

De Belgische Paralympische Beweging vertegenwoordigen op internationaal niveau 
en de Paralympische waarden in België promoten.

De ontwikkeling van de atleten mogelijk maken door de uitbouw van topsport en 
sport voor allen aan te moedigen.

Op een dynamische en positieve manier samenwerken met alle berokken partijen, 
zowel intern als extern. 

Garanderen van de financiële middelen die nodig zijn om alle doelstellingen te 
verwezenlijken. 



WAARDEN

Integriteit

Samenwerking

Passie

Gelijkheid

Uitmuntendheid
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• Het maximaliseren van de impact van PTBEL op de Paralympische 

Zomer- en Winterspelen.

✓ Een eerlijke selectie mogelijk maken voor atleten die deelnemen aan de 

Paralympische Spelen (PS) door het toepassen van specifieke selectiecriteria voor 

elke editie van de PS.

✓ Het samenstellen en organiseren van de Belgische delegatie met het oog op een 

optimale omkadering van de atleten tijdens de PS.

✓ Het garanderen van een optimale aanpak van de logistieke aspecten verbonden 

aan de PS, zodat de atleten in de best mogelijke omstandigheden kunnen 

presteren, rekening houdend met eventuele moeilijkheden in het kader van het 

beheer van de voltallige delegatie.

✓ Het behalen van sportieve resultaten, die een positieve evolutie vertonen van de 

ene naar de volgende Paralympische Zomerspelen (Paris 2024 en LA 2028).

✓ Een Belgische deelname aan de Paralympische Winterspelen van Milano/Cortina

2026 nastreven.



• Gebruik maken van de Paralympische Spelen om Paralympic 

Team Belgium te versterken.

✓ De zichtbaarheid en bekendheid van de Paralympische atleten in België 

vergroten via de Paralympische Spelen.

✓ De zichtbaarheid en bekendheid van PTBEL vergroten via de 

Paralympische Spelen.

✓ De zichtbaarheid van de partners van BPC in België vergroten via de 

Paralympische Spelen.

✓ Ervoor zorgen dat de uitstraling en de ervaring van de PS ertoe 

bijdragen dat er voldaan wordt aan de voorwaarden tot return van de 

BPC-partners.

✓ Het garanderen van maximale optimale uitzending van de 

Paralympische Spelen in België, teneinde het grote publiek te 

informeren en de Paralympische waarden uit te dragen, met name via 

de prestaties van de Belgische atleten.

✓ De Paralympische Familie en supporters, die dat wensen, aanmoedigen 

en de mogelijkheid bieden om naar de Spelen af te reizen zodat ze 

PTBEL kunnen steunen.  



• Voorbereidende stages organiseren voor de 

Paralympische Zomer- en Winterspelen. 

✓ De organisatie van voorbereidende multidisciplinaire stages 

garanderen voor de Zomer- en Winterspelen.

✓ Voorbereidende stages organiseren die een billijke return naar de BPC-partners 

garandeert.

✓ Voorbereidende stages organiseren die bijdragen tot een grotere zichtbaarheid en 

bekendheid van de Paralympische atleten, alsook PTBEL.

✓ Ervoor zorgen dat de voorbereidende stages voor de PS ook een mogelijkheid zijn 

om de delegatieleden te testen met het oog op de PS, om de omkadering te testen 

met het oog op de PS, zowel wat personen als procedures betreft.



• Met ambitie deelnemen aan de European Para Youth Games (EPYG).

✓ Het samenstellen en organiseren van de Belgische delegatie met het oog op een 

succesvolle deelname aan de EPYG & De motivatie van jonge atleten, die hun sport 

op topsportniveau beoefenen, versterken met het oog op een mogelijke deelnamen 

aan de PS & De EPYG-deelnemers de kans bieden om kennis te maken met een 

leerrijke en inspirerende ervaring binnen een delegatie. 

✓ Bijdragen tot een grotere zichtbaarheid en bekendheid van deelnemende atleten, 

alsook PTBEL.

✓ De EPYG-deelname gebruiken om bij te dragen tot een billijke return voor de BPC-

partners.
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• De deelname van Belgische atleten aan internationale 

wedstrijden, in sporten waarvan het BPC de nationale 

federatie is, mogelijk maken en coördineren.

✓ Het coördineren van de opstelling van objectieve sportieve criteria, 

teneinde de beste Belgische atleten te verzamelen binnen PTBEL. 

✓ De administratie van de lidmaatschappen van BPC, als nationale 

federatie aangesloten bij de relevante internationale federaties, 

verzorgen.

✓ Het coördineren van de deelnamen van Belgische atleten aan 

internationale wedstrijden in overleg met de regionale liga’s.

✓ Garanderen dat de deelnemers aan internationale wedstrijden, 

waarvan BPC de nationale koepel is, kunnen genieten van een dekking 

door een ziekteverzekering voor hulpverlening in het buitenland. 

✓ Het garanderen en coördineren van de communicatie van de 

resultaten van wedstrijden waaraan Belgische atleten deelnemen.

✓ De deelnamen aan internationale wedstrijden gebruiken om bij te 

dragen tot een billijke return voor de BPC-partners.

✓ Coördinatie en verdeling van de kosten van internationale competities 

tussen BPC en de liga’s. 



• Het financieel ondersteunen van de werking van de bij 

het BPC aangesloten federaties (regionale liga’s). 

✓ Een deel van de sponsoringsinkomsten van BPC overdragen aan de regionale 

liga’s volgens een verdeelsleutel die door het Bestuursorgaan wordt bepaald.

• Het ondersteunen van de organisatie van de Belgische 

Kampioenschappen voor G-sport.

✓ De aanvragen tot ondersteuning voor de organisatie van een BK G-sport verzamelen 

en beoordelen.

✓ Het toekennen van de overeengekomen financiële steun aan elke organisator.

✓ De ondersteunde wedstrijden benutten om bij te dragen tot een billijke return voor de 

BPC-partners.

✓ Communicatie rond de door het BPC ondersteunde wedstrijden, mocht er zich een opportuniteit 

voordoen voor PTBEL.

• Het ondersteunen van de organisatie van internationale 

wedstrijden voor G-sport in België.

✓ De aanvragen tot ondersteuning voor de organisatie van een 

internationale wedstrijd G-sport in België beoordelen en verzamelen.

✓ Het toekennen van de overeengekomen financiële steun aan elke organisator.

✓ De ondersteunde wedstrijden benutten om bij te dragen tot een billijke return voor de BPC-

partners.

✓ Communicatie rond de door het BPC ondersteunde wedstrijden, mocht er zich een opportuniteit 

voordoen voor PTBEL.



• Ondersteuning van de inclusie van G-sport in België, in 

samenwerking met de regionale liga’s.

✓ De samenwerking met he BOIC zo veel mogelijk versterken, zonder de 

onafhankelijkheid van het BPC in gedrang te brengen. 

✓ De regionale liga’s ondersteunen in hun acties met betrekking tot inclusie van 

de Paralympische sporten in de “valide” structuren. 

✓ Boodschappen over inclusie uitdragen in de Belgische samenleving.

✓ De samenwerking versterken met Belgische organisaties die werken rond 

inclusie van personen met een beperking in de samenleving.

• Ondersteunen van inclusie van G-sport op internationaal niveau.

✓ Ondersteunen van de te ondernemen stappen tot inclusie van 

G-sport binnen de verschillende internationale federaties waarbij het BPC 

is aangesloten. 

✓ Actief deelnemen aan afwegingen en acties van het IPC met het oog op het 

scheiden van het bestuur van de sporten waarvan zij momenteel de 

internationale federatie zijn. 



• Het voorleggen van classificatieproblemen op 

internationaal niveau en het ondersteunen van opleidingen 

van Belgische internationale classifiers.

✓ Ondersteunen van de opleiding van Belgische internationale classifiers.

✓ Actief deelnemen aan de hervorming van de internationale classificatieregels.

✓ De liga’s ondersteunen, alsook de Belgische atleten, in hun internationale 

classificatieprocessen.

• Anti-doping/Strijd tegen match-fixing/Dubbele carrière/…

✓ Het correct informeren van de atleten die deelnemen aan internationale wedstrijden en 

aan de Paralympische Spelen omtrent hun verantwoordelijkheden inzake anti-doping.

✓ Het promoten van gezonde sportbeoefening in de Belgische samenleving. 

✓ Paralympische atleten ondersteunen bij hun dubbele carrière via het ACP-project.

✓ Ondersteunen van de strijd tegen match-fixing in België, in het bijzonder binnen 

de G-sport.

• Coördineren van de interacties tussen de regionale liga’s.

✓ De werving, de breedte- en competitiesport van de regionale liga’s coördineren via de 

Interleagues Commission.
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• De zichtbaarheid en bekendheid van Paralympic Team 

Belgium, als een sociaal verantwoord merk, vergroten door 

de inclusie en Paralympische waarden te promoten.

✓ Inspirerende content en campagnes creëren rond PTBEL.

✓ Organiseren van evenementen rond PTBEL voor verschillende doelgroepen.

✓ De Paralympische waarden in de kijker zetten via de prestaties en levensverhalen 

van de atleten en hun entourage.

✓ De initiatieven van de liga’s versterken door PTBEL erbij te betrekken.

• Versterken van de samenwerking met onze stakeholders & De impact van de 

Paralympische Beweging via gelobby vergroten, op nationaal en internationaal 

niveau.

✓ Vergroten van de lobbyactiviteiten bij de Belgische (federale) overheden en instanties.

✓ Ondersteunen van lobbyactiviteiten van de liga’s bij de communautaire/regionale 

instanties en overheden.

✓ Ons internationaal netwerk binnen het IPC en de internationale federaties ontwikkelen.

✓ Het aantal Belgische vertegenwoordigers verhogen in de werkgroepen van het IPC en de 

internationale federaties.

✓ Geloofwaardig zijn en gehoord worden als organisatie die lid is van het IPC en de 

internationale federaties.



• De financiële levensvatbaarheid van het BPC waarborgen 

en tevens de regionale liga’s ondersteunen. 

✓ Ontwikkelen van een financieel plan op middellange en lange termijn.

✓ Streven naar een gezonde diversiteit van inkomstenbronnen voor het BPC.

✓ De inkomsten van het BPC verhogen.

✓ De inkomsten van de aan het BPC aangesloten liga’s verhogen.

✓ De samenwerking met onze financiële en mediapartners versterken.

✓ Het verzekeren van de financiële levensvatbaarheid rekening houdend met de 

BPC-loonmassa.

• Maatschappelijke veranderingen ondersteunen en begeleiden door middel 

van Paralympische sport.

✓ De diversiteit binnen de Paralympische sport in België versterken.

✓ Het versterken van initiatieven die duurzaamheid van de Paralympische sport in 

België bevorderen.

✓ Streven naar het bevorderen van goed bestuur bij het BPC.



HOE ZIET SUCCES ERUIT?



WAT IS SUCCES VOOR BPC?

1. De deelname van het aantal atleten op de Paralympische 
Zomerspelen (en Winterspelen) verhogen.

2. Resultaten op de Paralympische Spelen:

✓ Paris 2024: 15 medailles, waarvan minstens 5 gouden.

✓ Milano/Cortina 2026: Een Belgische deelname.

✓ Los Angeles 2028: 16 medailles, waarvan minstens 6 gouden.

3. Een betere (h)erkenning van de prestaties van onze atleten in België.

4. Een sterkere samenwerking tussen het BPC en haar belanghebbenden.

5. Paralympische prestaties inspireren onze samenleving.

6. Paralympische sport draagt bij tot een positieve wijziging van de 
maatschappij op gebied van diversiteit, inclusie en duurzaamheid.


