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SITUERING 

Deze handleiding bevat de algemene regels voor de nationale classificatie van personen met een 
fysieke, visuele of verstandelijke beperking die competitiesport willen beoefenen. De richtlijnen zijn 
bestemd voor alle bij het classificatieproces betrokken personen: competitiesporters, trainers, coaches, 
begeleiders, classificeerders, bestuurders en verantwoordelijken van alle sportclubs en sportfederaties 
die één of meerdere G-sporten aanbieden.    
 
Parantee-Psylos coördineert de classificatie van competitiesporters met fysieke, visuele of 
verstandelijke beperking in Vlaanderen, zowel van de eigen leden als van de leden van andere Vlaamse 
sportfederaties.   
 
De handleiding is gebaseerd op de ‘Athlete Classification Code’ van IPC (International Paralympic 
Committee) die vanaf 1 januari 2017 van kracht ging. Het is een raamwerk waarbinnen IPC, de 
Internationale Federaties (IF’s), de Nationale Paralympische Comités (NPC) en de Nationale Federaties 
(NF’s) de classificatie dienen te regelen. De code stuurt hiermee een consistent internationaal en 
nationaal classificatiebeleid.   
 
Het BPC (Belgian Paralympic Committee) is het NPC voor België en mandateert Parantee-Psylos om de 
‘nationale classificatie’ toe te kennen in Vlaanderen en Brussel, idem dito voor LHF (Ligue Handisport 
Francophone) in Wallonië.   
 
Wanneer de nationale koepel (NF) de eindverantwoordelijkheid van een G-sporttak draagt, kan ze de 
classificatie zelf organiseren en dient ze uiteraard de ‘Athlete Classification Code’ van IPC binnen de 
eigen competitiewerking toe te passen. De nationale koepel en de respectieve Vlaamse sportfederatie 
kunnen in dit geval ook beroep doen op de serviceverlening van Parantee-Psylos voor de uitvoering van 
de classificatieprocedure.    
 
Op het eind van dit document wordt de procedure voor de aanvraag van een internationale classificatie 
kort beschreven. Wanneer een sporter internationaal is geclassificeerd, primeert deze internationale 
sportklasse op de nationale klasse, zelfs als deze van elkaar verschillen. 
 
Voor sommige sporttakken is er voor G-sporters met een fysieke beperking geen nationale 
classificatieprocedure voorzien en wordt de atleet direct doorverwezen naar de internationale 
classificatieprocedure. De toelatingsproef dient wel eerst in België te gebeuren. 
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CLASSIFICATIE 

Classificatie groepeert sporters in sportklassen, dit is volgens de impact van de beperking op de 
prestatie binnen de sporttak of sportdiscipline. Het classificatiesysteem draagt bij aan het waarborgen 
van eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking omdat het vastlegt wie aan welke sporttak 
of –discipline mag meedoen in competitieverband. Het is een extra indeling bovenop die van gewicht, 
geslacht of leeftijd. Het zorgt er voor dat de invloed van de beperking in eenzelfde sportklasse zo 
gelijkwaardig mogelijk is.   
 
De classificatie is een screening en bestaat uit verschillende genormeerde fasen: de sporter heeft 
(minstens) één van de tien erkende beperkingen voor competitieve sportbeoefening, voldoet vervolgens 
aan de minimale beperking van de gekozen sporttak en krijgt dan een sportklasse en een status van die 
sportklasse toegekend.  
 
In sommige sporten is er slechts één sportklasse, zoals in ijssleehockey en powerlifting. Om aan deze 
competitiewedstrijden mee te kunnen doen, moet de sporter aan de minimale beperking van die sporttak 
voldoen. In andere sporttakken zijn er meerdere klassen, zoals de tien sportklassen voor zwemmers met 
een fysieke beperking. De sporter moet dan niet enkel voldoen aan de minimale beperking van het 
paralympisch zwemmen maar ook aan de specifieke normen van één van die tien sportklassen van de 
zwemsport zelf. In teamsporten, zoals rolstoelrugby of rolstoelbasketbal, krijgen de spelers 
classificatiepunten toegekend. Hoe lager de punten, hoe groter de beperking van de sporter is. Op het 
speelveld mag het team een bepaald aantal punten niet overschrijden, zodat het van de coach een 
specifiek tactisch inzicht vraagt.  
 
Wanneer een persoon in een bepaalde fase de norm niet haalt, betekent dit niet dat hij geen beperking 
heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een sporter een beperking heeft die in die tak van sport niet 
toegelaten wordt of dat de mate van de beperking onvoldoende impact heeft op zijn sportuitoefening. 
Deze sporter kan verder op recreatieve basis sporten of kan deelnemen aan competities waar het 
hebben van een sportklasse niet verplicht is of waar het sporttechnisch reglement dit toelaat.   
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TIEN ERKENDE BEPERKINGEN  

In de eerste fase (toelatingsproef) wordt gecheckt of de sporter minstens één van de tien erkende 
beperkingen heeft, met andere woorden geschikt (‘eligible’) is om competitiesport te beoefenen. Deze 
beperking moet verifieerbaar en permanent zijn, vastgesteld op basis van medische documentatie en/of 
onderzoek.  
 
Het IPC erkent de volgende 10 beperkingen als voorwaarde tot deelname aan competitiesport: 
 
FYSIEKE BEPERKING – PHYSICAL IMPAIRMENT - PI 

1. Beperking in spierkracht  
bv dwarslaesie, spierdystrofie, post-polio syndroom, spina bifida; 

2. Beperking in gewrichtsbeweeglijkheid 
bv arthrogryposis, contractuur ten gevolge van chronische gewrichtsimmobilisatie of 
gewrichtstrauma; 

3. Amputatie van een lidmaat  
bv dysmelie of ten gevolge van een trauma of ziekte; 

4. Beenlengteverschil 
bv aangeboren of ten gevolge van een trauma;  

5. Dwerggroei  
bv achondroplasie, dysfunctioneel groeihormoon, osteogenesis imperfecta; 

6. Hypertonie  
bv cerebrale parese, hersentrauma, herseninfarct;  

7. Ataxie  
bv cerebrale parese, hersentrauma, herseninfarct, multiple sclerose; 

8. Athetose 
bv cerebrale parese, hersentrauma, herseninfarct; 
 

VISUELE BEPERKING – VISUAL IMPAIRMENT – VI 
 

9. Gezichtsbeperking  
bv retinitis pigmentosa, diabetische retinopathie; 
 

VERSTANDELIJKE BEPERKING (VE) – INTELLECTUAL IMPAIRMENT – II 
 

10. IQ ≤75, beperkte zelfredzaamheid én bepaald voor het 18de levensjaar. 
 
 

Wat komt niet in aanmerking als erkende beperking voor competitiesport? 
Pijn of vermoeidheid, doof- of slechthorendheid, lage spiertonus, hypermobiliteit gewricht, instabiliteit 
gewricht, beperking in spieruithouding, beperking in motorische reflexfuncties, beperking in 
cardiovasculaire functies, beperking in ademhalingsfuncties, beperking in metabole functies, 
psychische kwetsbaarheid,… 
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CLASSIFICEERDERS 

Parantee-Psylos organiseert de nationale classificatie enkel met (inter)nationaal opgeleide 
classificeerders, hierna ‘erkend’ genoemd. Hun competenties zijn verschillend naargelang de soort 
classificatie die verricht wordt. Alle classificeerders dienen zich te houden aan de ‘Classifier Code of 
Conduct’ van IPC en aan de richtlijnen van het intern reglement van BPC en dat van Parantee-Psylos. 
  

 

FYSIEKE BEPERKING 

De nationale classificatie voor competitiesporters met een fysieke beperking bestaat uit een toelatings- 
en een functionele proef:  
De toelatingsproef gebeurt door een erkende revalidatie- of sportarts die beoordeelt of de sporter een 
door IPC erkende beperking heeft, met ander woorden geschikt (‘eligible’) is. De beoordeling kan op 
basis van het medisch diagnoseformulier op afstand gebeuren ofwel tijdens een consultatie op 
uitnodiging van Parantee-Psylos.  
Wanneer de uitslag van de toelatingsproef positief is, komt de sporter voor elke sporttak of –discipline 
in aanmerking.  
 
De functionele proef gebeurt door een erkende sport-specifieke classificeerder en bestaat uit de 
volgende onderdelen:   
 
1) De beoordeling van de minimale beperking voor de gekozen sporttak, en  

 
2) De beoordeling van de sportklasse (met behulp van functionele of sporttechnische tests), en/of

  
 

3) De observatie tijdens een training of competitie (niet verplicht in elke sporttak), en  
 

4) De bepaling van de status (geldigheidsduur) van de sportklasse.  
 

De uitslag van de functionele proef is onlosmakelijk verbonden met de sporttak en/of -discipline; voor 
een andere sporttak en/of -discipline dient de sporter opnieuw een functionele proef aan te vragen, 
desgevallend opnieuw te ondergaan.  
 
 
VISUELE BEPERKING 

De nationale classificatie voor competitiesporters met een visuele beperking bestaat enkel uit een 
toelatingsproef.   

De toelatingsproef gebeurt door een erkende oogarts die beoordeelt of de sporter geschikt (‘eligible’) 
is. De beoordeling kan op basis van het ingediende aanvraagdossier op afstand gebeuren, maar 
meestal is een consultatie vereist waarbij door IBSA (dit is de internationale federatie voor deze 
doelgroep) opgelegde testen worden afgenomen.  
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Na de beoordeling van de gegevens kent de erkende oogarts een uitslag toe.  
De uitslag van de toelatingsproef is bruikbaar voor elke sporttak waaraan blinde en slechtziende 
competitiesporters kunnen deelnemen.   
 
 
VERSTANDELIJKE BEPERKING 

De nationale classificatie voor competitiesporters met een verstandelijke beperking bestaat enkel uit 
een toelatingsproef en wordt toegekend na het indienen van een bewijsstuk voor de verstandelijke 
beperking.  
 
De uitslag van de toelatingsproef geldt voor elke competitiesport waaraan sporters met een 
verstandelijke beperking kunnen deelnemen.  
 
De Medisch-Technische Commissie (MTC) van Parantee-Psylos is bevoegd voor de classificatiedossiers. 
Dit team is samengesteld uit erkende revalidatie- en sportartsen én uit (inter)nationale classificeerders, 
allen actief in G- sport.  
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CLASSIFICATIEPROCEDURE VOOR G-SPORTERS MET 
FYSIEKE BEPERKING 

 
Nationale classificatie voor de G-sporter met een fysieke beperking (PI) (FYS) 

 Tijdlijn Wie doet wat Hoe  

1. Vooraf G-sporter is lid bij Parantee-Psylos of 
een erkende sportfederatie 

 

2. 16 weken voor 1ste 
deelname aan 
competitie  

G-sporter dient aanvraagdossier in bij 
classificatie@parantee-psylos.be  

1. Aanvraagformulier (doc 1a) 
ingevuld en ondertekend door de 
aanvrager 

2. Medisch diagnoseformulier PI  
(doc 2) ingevuld en ondertekend 
door de eigen arts  

3. Bedrag van 40 euro gestort op 
rekeningnummer  
BE74 0682 3627 0607 van 
Parantee-Psylos 

3. Binnen 10 
kalenderdagen  
na aanvraag 

Parantee-Psylos bevestigt de ontvangst 
van het aanvraagdossier (doc 1a & 2) 

Per mail naar de aanvrager 

4. Toelatingsproef binnen 
4 weken  
na aanvraag 

Medisch-Technische commissie  
beoordeelt op afstand of nodigt uit op 
consultatie  

G-sporter neemt volledig 
aanvraagdossier (doc 1a & 2 en evt. 
medische bijlagen) mee op consultatie 
bij de erkende arts 

5. Functionele proef 
binnen 12 weken  
na aanvraag 

Parantee-Psylos nodigt uit voor de 
screening  

G-sporter neemt medisch dossier én 
sportuitrusting mee  op screening bij 
de erkende functionele classificeerder 

6. 4 weken  
na functionele proef 

Parantee-Psylos communiceert de 
sportklasse en status 

Per mail naar de aanvrager 
en up-to-date classificatielijst per 
sporttak op de website 

 
1. De G-sporter is lid van Parantee-Psylos of een andere Vlaamse sportfederatie. 

 
2. De G-sporter is de aanvrager en stelt zijn dossier samen:  

 
i) De G-sporter vult het te downloaden aanvraagformulier nationale classificatie (document 

1a) in en ondertekent het eigenhandig. Wanneer de G-sporter minderjarig is, dient ook een 
ouder of voogd te tekenen.   
Door dit aanvraagformulier te ondertekenen, verklaart de sporter (of de wettelijk 
vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid) akkoord te gaan met: 
(1) de bepalingen vermeld in deze classificatiehandleiding; en 
(2) de internationale regels van IPC en de betrokken internationale sportfederaties; en 
(3) de nationale en regionale regels van BPC en Parantee-Psylos; en 
(4) het betalen van de eigen bijdrage; en 

mailto:classificatie@parantee-psylos.be
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(5) het gebruik van de persoonlijke medische gegevens, enkel en alleen in functie van zijn 
nationale of internationale classificatieprocedure.  
 

ii) De G-sporter downloadt het medisch diagnoseformulier PI (document 2) en laat het door 
zijn eigen arts invullen en ondertekenen. Bijkomende en relevante medische informatie dient 
als bijlage(n) toegevoegd te worden. De consultatiekost bij de eigen arts is ten laste van de 
aanvrager.  
 

iii) Beide documenten (met medische bijlagen) worden door de aanvrager binnen de 16 weken 
voorafgaand aan de eerste competitiedeelname naar classificatie@parantee-psylos.be 
gestuurd.  
 

iv) Tegelijk wordt een bedrag van 40 euro op het rekeningnummer  
BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos gestort met de vermelding: “classificatie naam 
en voornaam”.  
 

3. De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos checkt of het dossier volledig is en of het bedrag 
op de rekening staat. Hij bevestigt binnen de tien kalenderdagen na de aanvraag de ontvangst 
van het dossier aan de aanvrager, samen met de detailinfo van de verdere procedure.    
 

4. Het dossier wordt voor de toelatingsproef doorgestuurd naar de erkende (revalidatie)arts van de 
Medisch-Technische Commissie. Hij voert één van de volgende acties uit binnen de vier weken 
na de aanvraag.   
 
De erkende (revalidatie)arts: 
i) verklaart de beperking van de sporter geschikt (‘eligible’) om een sport op competitieniveau 

te beoefenen; of  
 

ii) verklaart de beperking van de sporter niet geschikt (‘not eligible’) om een sport op 
competitieniveau te beoefenen; of  
 

iii) nodigt de sporter uit voor bijkomend onderzoek tijdens een consultatie bij een erkende 
(revalidatie)arts, en hij: 

(1) verklaart de beperking van de sporter geschikt (‘eligible’) om een sport op 
competitieniveau te beoefenen; of 

(2) verklaart de beperking van de sporter niet geschikt (‘not eligible’) om een sport op 
competitieniveau te beoefenen.  
 

De G-sporter brengt zijn volledig aanvraagdossier mee naar de consultatie.  
 

iv) Stuurt de uitslag van de geschiktheid en eventuele opmerkingen naar 
classificatie@parantee-psylos.be 
 

5. In geval de beperking van de sporter geschikt (‘eligible’) is, organiseert Parantee-Psylos binnen de 
twaalf weken na de aanvraag een afspraak voor de functionele proef.  
De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos verwittigt zowel de aanvrager als de erkende 
functionele classificeerder(s).  
 
De erkende classificeerder: 

mailto:classificatie@parantee-psylos.be
mailto:classificatie@parantee-psylos.be
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i) beoordeelt tijdens de screening of de beperking van de sporter voldoet aan de minimale 
beperking van de gekozen sporttak, en   
 

ii) kent met behulp van functionele of sporttechnische tests een sportklasse toe, en/of 
 

iii) observeert tijdens een training of competitie (niet verplicht in elke sporttak), en 
 

iv) bepaalt de status (geldigheidsduur) van de sportklasse.  
 

v) Kan in elke bovenstaande fase oordelen dat de beperking van de sporter niet geschikt (‘not 
eligible’) is om deze sport op competitieniveau te beoefenen.  

vi) Deelt op het einde van de functionele proef de sportklasse en de status mondeling mee. 
Ook in geval van een NE (‘not eligible’) sportklasse.  
 

vii) Stuurt per mail de sportklasse, de status en eventuele opmerkingen naar 
classificatie@parantee-psylos.be 

 
De G-sporter brengt voor de functionele proef zijn ID-kaart, zijn volledig aanvraagdossier (doc 
1a & 2 en evt. medische bijlagen) en al zijn sport-specifieke hulpmiddelen (bv prothese, straps), 
het eigen wedstrijdmateriaal (bv handbike) en/of de eigen wedstrijdkledij mee.   
 
Hij mag zich laten vergezellen door één persoon.  
 
De sporter kan de classificatieafspraak tot uiterlijk één week voorafgaand afmelden en 
vervolgens kosteloos een nieuwe afspraak aanvragen. Bij afmelden minder dan één week 
voorafgaand kan de sporter enkel een nieuwe classificatieafspraak aanvragen mits de 
betaling van een nieuwe dossierkost tbv 40€, tenzij een doktersbriefje kan voorgelegd worden. 
De sporter wordt dan uitgenodigd op de eerstvolgende classificatiemogelijkheid.  
  

6. De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos stuurt binnen de vier weken na de functionele 
proef een schriftelijke bevestiging van de sportklasse en status naar de sporter. Hij publiceert 
ook naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, sportklasse en status op de classificatielijst 
per sporttak op de website van Parantee-Psylos.  
 
 

  

mailto:classificatie@parantee-psylos.be
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CLASSIFICATIEPROCEDURE VOOR G-SPORTERS MET 
VISUELE BEPERKING 

 

Nationale classificatie voor de G-sporter met een visuele beperking (VI) 

 Tijdlijn Wie doet wat Hoe  

1. Vooraf G-sporter is lid bij Parantee-Psylos of 
een erkende sportfederatie 

 

2. 16 weken voor 1ste 
deelname aan 
competitie  

G-sporter dient aanvraagdossier in bij 
classificatie@parantee-psylos.be  

1. Aanvraagformulier (doc 1b) 
ingevuld en ondertekend door 
de aanvrager 

2. Bedrag van 40 euro gestort 
op rekeningnummer  
BE74 0682 3627 0607 van 
Parantee-Psylos 

3. Binnen 10 
kalenderdagen  
na aanvraag 

Parantee-Psylos bevestigt de ontvangst 
van het aanvraagdossier (doc 1b) 

Per mail naar de aanvrager 

4. Toelatingsproef binnen 
12 weken 
na aanvraag 

Medisch-technische commissie  
beoordeelt op afstand of nodigt uit op 
consultatie  

G-sporter neemt volledig 
aanvraagdossier (doc 1b en evt. 
medische bijlagen) mee op consultatie 
bij de erkende oogarts 

5. 4 weken  
na toelatingsproef 

Parantee-Psylos communiceert de 
sportklasse en status 

Per mail naar de aanvrager 
en up-to-date classificatielijst per 
sporttak op de website 

 
1. De G-sporter is lid van Parantee-Psylos of een andere Vlaamse sportfederatie. 

 
2. De G-sporter is de aanvrager en stelt zijn dossier samen: 

i) De G-sporter vult het te downloaden aanvraagformulier nationale classificatie (document 1b) 
in en ondertekent het eigenhandig. Wanneer de G-sporter minderjarig is, dient ook een ouder 
of voogd te tekenen.   
Door dit aanvraagformulier te ondertekenen, verklaart de sporter (of de wettelijk 
vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid) akkoord te gaan met: 
(1) de bepalingen vermeld in deze classificatiehandleiding; en 
(2) de internationale regels van IPC en de betrokken internationale sportfederaties; en 
(3) de nationale en regionale regels van BPC en Parantee-Psylos; en 
(4) het betalen van de eigen bijdrage; en 
(5) het gebruik van de persoonlijke medische gegevens, enkel en alleen in functie van zijn 

nationale of internationale classificatieprocedure. 
 

ii) Het aanvraagformulier (met eventuele medische bijlagen) wordt door de aanvrager binnen de 
16 weken voorafgaand aan de eerste competitiedeelname naar classificatie@parantee-

mailto:classificatie@parantee-psylos.be
mailto:classificatie@parantee-psylos.be
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psylos.be gestuurd.  
 

iii) Tegelijk wordt een bedrag van 40 euro op het rekeningnummer  
BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos gestort met de vermelding: “classificatie naam en 
voornaam”.   
 

3. De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos checkt of het dossier volledig is en of het bedrag 
op de rekening staat. Hij bevestigt binnen de tien kalenderdagen na de aanvraag de ontvangst van 
het dossier aan de aanvrager, samen met de detailinfo van de verdere procedure.    
 

4. Het dossier wordt voor de toelatingsproef doorgestuurd naar de erkende oogarts van de Medisch-
Technische Commissie. Hij voert één van de volgende acties binnen de twaalf weken na de 
aanvraag.  
  
De erkende oogarts: 
i) verklaart de beperking van de sporter geschikt (‘eligible’) om een sport op competitieniveau 

te beoefenen; of  
 

ii) verklaart de beperking van de sporter niet geschikt (‘not eligible’) om een sport op 
competitieniveau te beoefenen; of  
 

iii) nodigt de sporter uit voor bijkomend onderzoek tijdens een consultatie, en hij: 
(1)  verklaart de beperking van de sporter geschikt (‘eligible’) om een sport op 

competitieniveau te beoefenen; of 
(2)  verklaart de beperking van de sporter niet geschikt (‘not eligible’) om een sport op 

competitieniveau te beoefenen.  
 

De G-sporter brengt zijn ID-kaart, zijn volledig aanvraagdossier en alle visuele hulpmiddelen 
(bv bril) mee naar de consultatie.  
 
Hij mag zich laten vergezellen door één persoon.  
 

iv) Stuurt de uitslag van de geschiktheid en eventuele opmerkingen naar 
classificatie@parantee-psylos.be 
 
De sporter kan de classificatieafspraak tot uiterlijk één week voorafgaand afmelden en 
vervolgens kosteloos een nieuwe afspraak aanvragen. Bij afmelden minder dan één week 
voorafgaand kan de sporter enkel een nieuwe classificatieafspraak aanvragen mits de 
betaling van een nieuwe dossierkost tbv 40€, tenzij een doktersbriefje kan voorgelegd 
worden. De sporter wordt dan uitgenodigd op de eerstvolgende classificatiemogelijkheid.  

 
5. De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos stuurt binnen de vier weken na de 

toelatingsproef een schriftelijke bevestiging van de sportklasse en status naar de sporter. Hij 
publiceert ook naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, sportklasse en status op de 
classificatielijst per sporttak op de website van Parantee-Psylos.  
 

 

  

mailto:classificatie@parantee-psylos.be
mailto:classificatie@parantee-psylos.be
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CLASSIFICATIEPROCEDURE VOOR G-SPORTERS MET 
VERSTANDELIJKE BEPERKING  

 

Nationale classificatie voor de G-sporter met een verstandelijke beperking (VE) (II) 

 Tijdlijn Wie doet wat Hoe  

1. Vooraf G-sporter is lid bij Parantee-
Psylos of een erkende 
sportfederatie 

 

2. 4 weken voor 1ste 
deelname aan 
competitie  

G-sporter dient aanvraag in bij 
classificatie@parantee-psylos.be  

1. Aanvraagformulier (doc 1c) ingevuld 
en ondertekend door de sporter 

2. Bewijsstuk IQ ≤ 75, bv. attestformulier 
VE (doc 4) ingevuld en ondertekend 
door arts of psycholoog 

3. Binnen 10 
kalenderdagen  
na aanvraag 

Parantee-Psylos bevestigt de 
ontvangst van het 
aanvraagdossier 

Per mail naar de aanvrager 
en up-to-date classificatielijst per sporttak op 
de website 

 
1. De G-sporter is lid van Parantee-Psylos of een andere Vlaamse sportfederatie.  

 
2. De G-sporter vult het te downloaden aanvraagformulier nationale classificatie (document 1c) in 

en ondertekent het eigenhandig. Als de G-sporter (verlengd) minderjarig is, dient ook een 
wettelijke vertegenwoordiger te tekenen.  
 

3. De G-sporter voegt een bewijsstuk voor de verstandelijke beperking (IQ ≤ 75) toe, ondertekend 
door de verstrekker. Als bewijsstuk wordt onder andere het te downloaden attestformulier VE 
(document 4) aanvaard, de G-sporter laat het door zijn eigen arts of psycholoog invullen en 
ondertekenen. Daarna stuurt hij het aanvraagdossier binnen de vier weken voorafgaand aan de 
eerste competitiedeelname door naar classificatie@parantee-psylos.be   
 
Er zijn geen kosten aan deze procedure verbonden.  
  

4. De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos checkt of het bewijsstuk goed opgesteld is en 
ondertekend is door de verstrekker. Hij bevestigt  binnen de tien kalenderdagen de ontvangst van 
het aanvraagdossier en of het goedgekeurd werd of niet. Hij publiceert ook naam, voornaam, 
geslacht, geboortedatum en klasse op de classificatielijst II (VE) op de website van Parantee-
Psylos.  
 
 

  

mailto:classificatie@parantee-psylos.be
mailto:classificatie@parantee-psylos.be
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SPORTKLASSE EN STATUS 

 

 Toelatingsproef 

 

Functionele proef 

Sportklasse Status 

Fysieke 
beperking 
= PI 

Geschikt of ‘eligible’ 

 

 

 

 

 

Geschikt of ‘eligible’  
klasse (getal en/of 
letter) 
verschilt per sporttak 

Bc = confirmed 

Bfrd = fixed 
review date 

Bcnc = 
classification not 
completed 

IM = intentional 
misrepresentation 

 

NE = not eligible  

IM = ‘intentional misrepresentation’   

NE = ‘not eligible’   

Visuele 
beperking 
= VI 

Geschikt of ‘eligible’ 
 B1-B2-B3 

 

Bc = confirmed  

 

 

 Bfrd = fixed 
review date 

Bcnc = 
classification not 
completed 

IM = ‘intentional 
misrepresentation’ 

   

NE = ‘not eligible’    

Verstandelijke 
beperking (VE) 
= II 

Toegelaten via eenvoudig 
attest door eigen arts of 
psycholoog 
bv klasse 21 atletiek 

   

 

De classificatie leidt tot het toekennen van een sportklasse specifiek voor de gekozen sporttak 
en/of -discipline. De classificeerder geeft ook een status mee, dit is de geldigheidsduur van de 
toegekende sportklasse.  De toegekende nationale sportklasse wordt aangeduid met een 
hoofdletter B, gevolgd door ‘c’ of ‘frd’: 
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• ‘Bc’ = ‘Belgium Confirmed’ wordt toegekend aan de sporter wiens beperking niet meer 
verandert. De C-status is permanent. Notatie: T38 - Bc.  
 

• ‘Bfrd’ = ‘Belgium Fixed Review Date’ wordt toegekend aan de sporter wiens beperking nog kan 
veranderen (bv minderjarige ) of wanneer de classificeerder een bijkomende observatie wil 
doen. In dit geval wordt een datum of een periode voor deze bijkomende classificatie 
vastgelegd. Notatie: T38 - Bfrd 2019.  
 
Voor de herclassificatie of ‘review’ dient de G-sporter een geüpdatet medisch 
diagnoseformulier naar classificatie@parantee-psylos.be te sturen, 16 weken voorafgaand aan 
de competitie waaraan hij/zij wil deelnemen. De medische info mag niet ouder zijn dan 12 
maanden. Er zijn geen kosten aan deze bijkomende procedure verbonden.   
 

• ‘Bcnc’ = ‘Belgium Classification Not Completed’ wordt vermeld wanneer de classificatie 
opgestart is, maar om de één of andere reden (nog) niet binnen de procedurele termijn 
afgerond. Het jaartal van de aanvraag wordt eveneens genoteerd. Notatie: Bcnc 2016.  
 

• In geval de nationale classificeerder de beperking van de sporter als ‘NE’ = ‘Not Eligible’ 
beoordeelt in één of andere fase, wordt deze sportklasse ook gepubliceerd op de website.
  
In sommige sporttakken laat het sporttechnisch reglement toe dat sporters met sportklasse 
NE toch aan de competities kunnen deelnemen.   
 

• De sporter moet er zelf voor zorgen dat de classificeerder tijdens de gehele duur van het 
onderzoek een correct beeld krijgt van zijn functionele mogelijkheden. Wanneer dit met opzet 
niet gebeurt of wanneer de sporter moedwillig misleidt, kan de classificeerder dit als ‘IM’ = 
‘Intentional Misrepresentation’ beoordelen.   
 
Indien het sporttechnisch reglement van de sporttak van de sporter met IM geen regels met 
betrekking tot een sanctie voor moedwillige misleiding bevat, zal de Medisch-Technische 
Commissie (MTC) van Parantee-Psylos zich uitspreken over dit dossier. Ze doet dat binnen de 
termijn van vier weken na de beoordeling van de classificeerder. De Medisch-Technische 
Commissie kan de sporter tot maximaal twee jaar uitsluiten van deelname aan regionale en/of 
nationale en/of internationale competities en oordeelt ook of de betrokken atleet zich nadien 
opnieuw mag aanmelden voor een nieuwe classificatie.   
 
De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos deelt dit mee aan: 
1. de betrokken G-sporter, en 
2. de contactpersoon van zijn club(s), en 
3. de contactpersoon van de reguliere sportfederatie van de beoefende sporttak of een 

andere betrokken organisatie, en 
4. de betrokken internationale organisatie.  

 
• Wanneer de sporter voor het eerst internationaal wenst deel te nemen, zal Parantee-Psylos 

hem doorgeven als ‘N’ = ‘New’ en de nationale sportklasse vermelden. 
  

mailto:classificatie@parantee-psylos.be
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MEDISCHE HERCLASSIFICATIE 

Het kan gebeuren dat ten gevolge van medische redenen de graad van beperking verandert en de fysieke 
mogelijkheden van de sporter gewijzigd zijn. De classificatieprocedure zoals hierboven beschreven, 
wordt opnieuw gevolgd, met de volgende verschillen. 

1. De G-sporter downloadt het aanvraagformulier medische herclassificatie nationaal of ‘medical 
review’ (document 5) en laat het door zijn eigen (oog)arts invullen en ondertekenen. Het is 
belangrijk het dossier medisch goed te onderbouwen, de behandelende arts voegt hiertoe een 
recente MDF en/of medische bijlagen toe. Tegelijk wordt een bedrag van 40 euro op het 
rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos gestort met de vermelding: 
“medische herclassificatie naam en voornaam”.  

2. Het dossier wordt door de bevoegde medewerker van Parantee-Psylos binnen de tien 
kalenderdagen doorgestuurd naar de Medisch-Technische Commissie, die oordeelt of het 
aanvraagdossier: 
a) Onontvankelijk is, waardoor de aanvrager de uitslag of nationale sportklasse van de vorige 

classificatie behoudt; of 
b) ontvankelijk is, waardoor de sporter met fysieke beperking binnen de 12 weken na zijn 

aanvraag wordt uitgenodigd voor een nieuwe functionele proef bij een erkend functioneel 
classificeerder. De G-sporter met fysieke beperking brengt opnieuw zijn ID-kaart, zijn 
volledig medisch aanvraagdossier en al zijn sport-specifieke hulpmiddelen (bv prothese, 
straps), het eigen wedstrijdmateriaal (bv handbike) en/of de eigen wedstrijdkledij mee.  

c) ontvankelijk is, waardoor de sporter met visuele beperking binnen de 12 weken na zijn 
aanvraag wordt uitgenodigd voor een nieuwe toelatingsproef bij een erkend oogarts. De G-
sporter met visuele beperking brengt opnieuw zijn ID-kaart, zijn volledig medisch 
aanvraagdossier en alle visuele hulpmiddelen (bv bril) mee naar de consultatie.  
 

3. De medische herclassificatie kan door dezelfde classificeerder als bij de vorige classificatie 
uitgevoerd worden.  
 

4. Het indienen van een aanvraag tot medische herclassificatie heeft geen schorsende werking, 
met andere woorden de uitslag of nationale sportklasse van de vorige classificatie blijft van 
toepassing zolang daarover niet anders is beslist.  
 

5. Een sporter kan slechts één keer voor eenzelfde medische reden een medische herclassificatie 
aanvragen.  
 

6. Wanneer de G-sporter van de internationale classificatielijst (op eigen vraag) geschrapt wordt, 
kan een medische herclassificatie op nationaal niveau aangevraagd worden.  
 

7. Wanneer het (inter)nationaal classificatiesysteem wijzigt, zal de herclassificatie vanuit 
Parantee-Psylos worden opgelegd en georganiseerd.  
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INDIENEN VAN EEN KLACHT 

Het kan gebeuren dat een sporter en/of zijn club en/of zijn sportfederatie/koepel niet akkoord gaat met 
de uitslag van de classificatie of de toegekende nationale sportklasse. De aanleggende partij kan een 
klacht indienen bij het secretariaat van Parantee-Psylos, conform het juridisch reglement van de 
sportfederatie. 

Het indienen van een klacht heeft geen schorsende werking, met andere woorden de uitslag of nationale 
sportklasse blijft van toepassing zolang daarover niet anders is beslist. 

De uitspraak van de juridische commissie is definitief en hiertegen is geen beroep mogelijk.  

De sporter kan wel zijn aanvraag voor een internationale classificatie opstarten.  

Het kan gebeuren dat een sporter en/of zijn club en/of zijn sportfederatie/koepel niet akkoord is met de 
gevolgde nationale classificatieprocedure. De aanleggende partij kan beroep aantekenen bij het 
secretariaat van Parantee-Psylos, conform het juridisch reglement van de sportfederatie. 

De uitspraak van de beroepscommissie is eveneens definitief. 
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INTERNATIONALE CLASSIFICATIE 

Het hebben van een nationale sportklasse is een voorwaarde tot deelname aan een internationale 
competitie.  Wanneer de sporter voor het eerst internationaal deelneemt, zal Parantee-Psylos hem 
doorgeven als ‘N’ = ‘New’ en de nationale sportklasse vermelden. 

 

VOOR ATLETEN MET EEN FYSIEKE OF VISUELE BEPERKING 

Het aanvraagdossier zelf dient minstens DRIE (PI) & ZES (VI) MAANDEN voorafgaand aan de 
internationale competitie bij de bevoegde medewerker van Parantee-Psylos te zijn. De internationale 
classificatieprocedures kunnen verschillen van sporttak tot sporttak en zijn terug te vinden op de 
website van de internationale organisatie van de sporttak. 

 

VOOR ATLETEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 

Het aanvraagdossier zelf dient minstens NEGEN MAANDEN voorafgaand aan de internationale 
competitie bij de bevoegde medewerker van Parantee-Psylos te zijn. De internationale 
classificatieprocedure is terug te vinden op de website van Virtus. 

Nadat de atleet internationaal is geclassificeerd, vervangt deze internationale sportklasse automatisch 
de nationale klasse, zelfs als deze van elkaar zouden verschillen. Het is mogelijk dat het sporttechnisch 
reglement bv van een teamsport een uitzondering op deze regel toelaat. 

Elke sporter die een (nieuwe) internationale sportklasse verwerft, is verplicht dit binnen een termijn van 
twee weken na afloop van de internationale classificatie te melden aan Parantee-Psylos 
(classificatie@parantee-psylos.be). Wanneer hij al eerder aan de nationale competitie wil deelnemen, 
dient hij dit eerst aan het secretariaat van Parantee-Psylos te melden.  

De internationale sportklassen worden door de verschillende internationale organisaties ook als 
‘masterlist’ op de website gepubliceerd.  

 

Alle bijkomende kosten voor de internationale procedure dienen door de atleet zelf te worden betaald.  
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