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UPDATE STATUSSEN & VOORZIENINGEN 2017
VEEL GESTELDE VRAGEN
4 oktober 2016
Met de aanstaande besluiten over welke programma’s topsportfinanciering krijgen en het nieuwe
statusbeleid in zicht, verandert er met ingang van 2017 veel voor sportbonden en voor
topsporters. Om u van dienst te zijn, geven wij u de komende weken per e-mail regelmatig een
update over de belangrijkste veranderingen t.a.v. de statussen en voorzieningen. Deze update
gaat naar de technisch directeuren en topsportcoördinatoren van bonden en wordt daarnaast
ook gedeeld met de CTO’s en RTO’s.
In deze eerste update praten we u bij over de volgende veel gestelde vragen:
I.
II.

Nieuw Statusreglement: wat zijn de belangrijkste punten?
Welke statussen zijn mogelijk per topsportprogramma?

III.

Welke voorzieningen zijn beschikbaar per status?

IV.

Wat is het tijdpad en wat zijn de gevraagde acties t.a.v. de statusvoordrachten voor
2017?

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

Heeft u al selectiebeleid vormgegeven voor toekenning van Selectie-statussen?
Het voordrachtformulier is vernieuwd. Hoe ziet dit formulier er uit?
De meetmomenten en prestatienormen worden opnieuw vastgesteld voor de
periode 2017-2020. Hoe ziet het tijdpad eruit?
E-learning wordt voorwaarde voor verkrijgen van een status. Wat houdt dit in?
Gedragsregels zijn van toepassing op het hebben van een status. Wat houdt dit in?
Tot wanneer loopt een A- of B-status van sporters in het geval het betreffende
programma m.i.v. 1 januari 2017 wordt aangemerkt als niet-focusprogramma?
Bondsstatus in niet-focusprogramma’s. Wat zijn de uitgangspunten?

Heeft u naar aanleiding van deze update vragen? Neem dan contact op met
athleteservices@nocnsf.nl. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen en van dienst te zijn.
Medio oktober en november sturen wij ook een nieuwsbrief naar de statussporters.
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I.

Nieuw Statusreglement: wat zijn de belangrijkste punten?

In de NOC*NSF Algemene Ledenvergadering van 9 mei jl. is het nieuwe Statusreglement
Topsporters vastgesteld dat op 1 januari 2017 in werking treedt. Het nieuwe reglement is medio
mei jl. gecommuniceerd aan topsporters en sportbonden.
De belangrijkste punten van het Statusreglement op een rij:
1.

NOC*NSF en sportbonden leggen per Topsportprogramma 2020 (en Topsportprogramma
2018 bij winterbonden) het maximum aantal sporters vast dat met ingang van 1 januari
2017 in aanmerking komt voor een status. Dit maximum is het aantal A-, Selectie- en HPstatussen gezamenlijk.

2.

De Selectie-status is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. De bond bepaalt op basis van
haar eigen intern selectiebeleid welke sporters voor deze status in aanmerking komen. De
Selectie-status heeft een looptijd van een jaar en kan daarna op voordracht van de bond
verlengd worden. De Selectie-status geeft aanspraak op het basispakket aan voorzieningen.
Met de invoering van de Selectie-status komt de B-status te vervallen.

3.

De A- en HP-status blijven onveranderd. Beide statussen geven aanspraak op het
basispakket aan voorzieningen plus het stipendium.

4.

Het voltooien van een E-learning programma voor Topsporters wordt een voorwaarde
voor het verkrijgen van een status. Zie ‘Veel gestelde vraag VIII’ van deze nieuwsbrief en
komende editie van Lopend Vuur (verschijningsdatum 18 oktober) voor meer informatie over
de E-learning.

5.

De IOC en IPC codes of ethics vormen de basis voor een aantal nog op te stellen afspraken
met en Gedragsregels voor Topsporters (werktitel). Zie ‘Veel gestelde vraag IX’ van deze
nieuwsbrief voor meer informatie over de Gedragsregels.

6.

Voor de niet-focusprogramma’s (parttime presterende programma’s en topsporterkende
programma’s zonder financiering) kunnen sportbonden met ingang van 1 januari 2017 zelf
een Bondsstatus toekennen aan sporters die een mondiale top-16 prestatie hebben
geleverd. Zie ‘Veel gestelde vraag XI’ van deze nieuwsbrief voor meer informatie over de
Bondsstatus.

7.

In Opleidingsprogramma’s 2024 (en Opleidingsprogramma’s 2022 bij winterbonden) en
parttime presterende programma’s van topsport erkende disciplines heeft NOC*NSF de
mogelijkheid om op basis van een maatwerkbesluit een A-, Selectie- of HP-status te
verlenen aan individuele topsporters. Dat kan bijvoorbeeld in geval van een mondiale top-3
prestatie. De voorzieningen zijn in dat geval hetzelfde als betreffende status in een
Topsportprogramma 2020 (en Topsportprogramma’s 2018 bij winterbonden).
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II.

Welke statussen zijn mogelijk per topsportprogramma?

Op 10 november besluit het NOC*NSF bestuur over welke programma’s met ingang van 1 januari
2017 topsportfinanciering krijgen. Hieronder ziet u welke statussen met ingang van 1 januari
2017 verkregen kunnen worden per programma.
Programma
Topsportprogramma 2020
of Topsportprogramma 2018 (bij
winterbonden)

Mogelijke statussen *
A-status

HP-status
Selectie-status
Indien het Opleidingsprogramma 2024 of Opleidingsprogramma 2022
(bij winterbonden) van betreffende discipline niet door NOC*NSF
wordt gefinancierd, dan is het wel mogelijk om in de betreffende
discipline een IT-, NT- en Belofte-status toe te kennen aan talentvolle
sporters.
Opleidingsprogramma 2024
of Opleidingsprogramma 2022 (bij
winterbonden)

HP-status o.b.v. maatwerkbesluit NOC*NSF

IT-status
NT-status
Belofte-status
Indien het Topsportprogramma 2020 of Topsportprogramma 2018 (bij
winterbonden) van betreffende discipline niet door NOC*NSF wordt
gefinancierd dan kan een A-, Selectie-status enkel o.b.v. een
maatwerkbesluit van NOC*NSF worden toegekend.
Parttime presterend programma van topsport
erkende discipline

A-, Selectie-, HP-status o.b.v. maatwerkbesluit NOC*NSF
Bondsstatus (o.b.v. mondiale top-16 prestatie)
IT-status
NT-status
Belofte-status

Parttime presterend programma van
internationale wedstrijdsport

Bondsstatus (o.b.v. mondiale top-16 prestatie)
IT-status
NT-status
Belofte-status

Topsport erkend programma zonder
financiering

A-, Selectie-, HP-status o.b.v. maatwerkbesluit NOC*NSF
Bondsstatus (o.b.v. mondiale top-16 prestatie)
IT-status
NT-status
Belofte-status
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Internationale wedstrijdsport zonder
financiering
Niet erkend

Geen statussen mogelijk
Geen statussen mogelijk

* Een sportbond kan alleen talentstatussen toekennen indien zij een uitgewerkt meerjaren
opleidingsplan voor de specifieke discipline bezit en een talentprofiel heeft dat is goedgekeurd
door NOC*NSF.
NB:
NOC*NSF heeft de intentie om, zoals opgenomen in de Sportagenda 2017+, een apart fonds in
te stellen voor start-ups, gefinancierd vanuit publiek-private samenwerking. Hierover zijn enkele
eerste verkennende gesprekken gevoerd, maar het is op dit moment (begin oktober 2016) nog
niet duidelijk wanneer dit fonds gereed is en per wanneer er start-ups gefinancierd kunnen
worden. Zodra dit bekend is, wordt ook bepaald welke statussen en bijbehorende voorzieningen
beschikbaar komen voor start-ups.
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III.

Welke voorzieningen zijn beschikbaar per status?

De voorzieningen die horen bij een A-, Selectie-, HP-status en Bondsstatus zijn afhankelijk van de
sponsoren van NOC*NSF en van beschikbare financiële middelen van onder andere de
Nederlandse Loterij en het Ministerie van VWS. De meeste sponsorovereenkomsten eindigen
eind 2016. Momenteel werkt NOC*NSF aan de invulling van de sponsoring voor de komende
jaren. Dit kan ertoe leiden dat het voorzieningenpakket er vanaf 2017 anders uit gaat zien dan nu
het geval is. We hebben hieronder op een rij gezet voor welke voorzieningen een sporter met
een status met ingang van 1 januari 2017 in aanmerking komt en welke voorzieningen nog
afhankelijk zijn van nieuwe sponsorafspraken.
Status

A

Selectie

HP

Bondsstatus IT

NT

Belofte

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

N.v.t. *

N.v.t. *

N.v.t. *

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja**

Nee

Ja**

Nee

Nee

Nee

Nee

NS-Business Card (onder voorbehoud van sponsorovereenkomst NS)

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee***

Nee***

Nee

Fexibel vervoersaanbod (onder voorbehoud van sponsorovereenkomst)

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

Financieel vangnet bij inkomensverlies (WW- of ZW-uitkering) via UWV

Ja***

Nee

Ja***

Nee

Nee

Nee

Nee

Loopbaanbegeleiding via UWV

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ondersteuning bij transitie naar nieuwe carrière via NOC*NSF ****

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Flexibel onderwijs via Topsport Talentscholen (LOOT)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Flexibel onderwijs op MBO scholen, HBO's en universiteiten
Financiële tegemoetkoming bij studievertraging via profileringsfonds
onderwijsinstelling

Ja*****

Ja*****

Ja*****

Ja*****

Ja*****

Ja*****

N.v.t.

Ja*****

Ja*****

Ja*****

Ja*****

Ja*****

Ja*****

N.v.t.

Juridisch via NL Sporter

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Fiscaal (onder voorbehoud van sponsorovereenkomst)

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

Financieel (onder voorbehoud van sponsorovereenkomst)

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Financieel
Stipendium via Fonds voor de Topsporter (gefinancierd door VWS)
Kostenvergoeding via Fonds voor de Topsporter (gefinancierd door
NOC*NSF en VWS)
Verzekeringen
Topsportpolis via Zilveren Kruis (onder voorbehoud van
sponsorovereenkomst Achmea)
Nationale sportpolis incl. collectiviteitskorting sportmedische behandelingen
(onder voorbehoud van sponsorovereenkomst Achmea)
Arbeidsongeschiktheidsverzekering via Centraal Beheer Achmea (onder
voorbehoud van sponsorovereenkomst Achmea)
Vervoer

Nieuwe carrière

Topsport en studie

Advies

Voedingssupplementen
Eiwitproducten (onder voorbehoud van sponsorovereenkomst)

*
**
***
****

Sporters met een A-, Selectie- of HP-status kunnen al gebruik maken van de Topsportpolis.
Sporters die gebruik maken van het stipendium zijn gratis en automatisch verzekerd voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Mits er sprake is van UWV premie-afdracht, bv. via het stipendium.
Gestopte topsporters met behoefte aan ondersteuning bij de transitie naar een nieuwe carrière kunnen aan de hand van een
intake bij NOC*NSF gebruik maken van ondersteuning op maat (o.a. loopbaanbegeleiding, psychosociale/psychologische
begeleiding). Hierover vindt nog overleg plaats met het Ministerie van VWS.
***** Afhankelijk per onderwijsinstelling en opleiding.
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IV.

Wat is het tijdpad en wat zijn de gevraagde acties t.a.v. de
statusvoordrachten voor 2017?

Aan de hand van de beoordeling van de investeringsplannen van de sportbonden wordt bepaald
welke programma’s met ingang van 1 januari 2017 topsportfinanciering krijgen. Op 10 november
as. besluit het NOC*NSF bestuur hierover. Hieronder is op hoofdlijnen het tijdpad en de te nemen
stappen voor sportbonden en sporters weergegeven om in aanmerking te komen voor een
status.
10 nov:

Besluit NOC*NSF bestuur over welke programma’s met ingang van 1 januari 2017
topsportfinanciering krijgen.

11 nov:

Sportbonden worden door NOC*NSF op de hoogte gebracht van de
toekenningsbesluiten (incl. het maximum aantal sporters dat in aanmerking komt
voor een status per Topsportprogramma 2020 of Topsportprogramma 2018 (bij
winterbonden).

14-25 nov:

Iedere sportbond met een Topsportprogramma 2020 of Topsportprogramma
2018 (bij winterbonden) ontvangt van NOC*NSF Athlete Services een e-mail met:
1) de procedure voor het indienen van voordrachten voor een Selectie-status;
2) het maximum aantal sporters dat in aanmerking komt voor een status;
3) (indien van toepassing) het aantal in 2017 doorlopende A- en HP-statussen
(deze sporters maken onderdeel uit van het maximum aantal statussen zoals
vastgelegd in het toekenningsbesluit); en
4) het aantal (resterende) Selectie-statussen waarvoor de sportbond nog een
voordracht kan doen. Zie ‘Veel gestelde vraag VI’ van deze nieuwsbrief voor
het nieuwe voordrachtformulier.

14-25 nov:

Statussporters die met ingang van 1-1-2017 deelnemen in een ‘Parttime
presterende programma’s van topsport erkende disciplines’, ‘Parttime
presterende programma’s van internationale wedstrijdsport’ en ‘Topsport
erkende programma’s zonder financiering’ worden door NOC*NSF Athlete
Services geïnformeerd over de einddatum van hun status conform het nieuwe
Statusreglement Topsporters. Betreffende statussen lopen conform het nieuwe
Statusreglement Topsporters uiterlijk af op 31-3-2017 (of eerder als de
einddatum van betreffende status eerder is). Voordat betreffende sporters
worden geïnformeerd worden betrokken bonden door NOC*NSF Athlete Services
op de hoogte gesteld. Zie ‘Veel gestelde vraag X’ van deze nieuwsbrief voor meer
informatie.

Let op:
Sportbonden met ‘Parttime presterende programma’s van topsport erkende disciplines’,
‘Parttime presterende programma’s van internationale wedstrijdsport’ en ‘Topsport
erkende programma’s zonder financiering’ kunnen met ingang van 1 januari 2017 op basis van
een mondiale top-16 prestatie aan sporters een Bondsstatus toekennen. Zie ‘Veel gestelde vraag
XI’ van deze nieuwsbrief voor meer informatie over de Bondsstatus.
14 nov-16 dec: Sportbonden met Topsportprogramma’s 2020 of Topsportprogramma’s 2018 (bij
winterbonden) kunnen bij NOC*NSF Athlete Services de voordrachten voor een
Selectie-status indienen. Deze voordrachten worden door NOC*NSF Athlete
Services getoetst, waarna de toekenning van de Selectie-status persoonlijk aan
de sporter wordt bevestigd via een bevestigingsbrief. Deze brief gaat in kopie
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naar de sportbond, Fonds voor de Topsporter en Dopingautoriteit. NOC*NSF
Athlete Services registreert deze sporters in TMS.
Sporters die een Selectie-status hebben gekregen, ontvangen vervolgens
inloggegevens van het Fonds voor de Topsporter, waarmee de sporter zich voor
een kostenvergoeding kan aanmelden. De kostenvergoeding gaat in vanaf de
eerstvolgende maand na een volledige en juiste aanmelding door de sporter bij
het Fonds. Sporters die zich vóór 1 januari 2017 aanmelden bij het Fonds, hebben
– mits wordt voldaan aan de voorwaarden – aanspraak op een kostenvergoeding
m.i.v. 1 januari 2017.
Let op:
Sportbonden met Topsportprogramma’s 2020 of Topsportprogramma’s 2018 (bij winterbonden)
hoeven voor sporters die een in 2017 doorlopende A- of HP-status hebben geen
statusvoordracht bij NOC*NSF Athlete Services in te leveren. Betreffende status loopt immers
gewoon door in 2017. Deze sporters staan al in TMS.
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V.

Heeft u al selectiebeleid vormgegeven voor toekenning van Selectiestatussen?

In het nieuwe Statusreglement Topsporters is opgenomen dat sportbonden met een
Topsportprogramma 2020 of Topsportprogramma 2018 (bij winterbonden) eigen intern
selectiebeleid dient te hebben op basis waarvan de bond sporters bij NOC*NSF kan voordragen
voor een Selectie-status. Belangrijk is dat u als bond een afvaardiging van uw topsporters en/of
uw bondsatletenvertegenwoordiging raadpleegt alvorens dit selectiebeleid wordt vastgesteld. In
samenwerking met de Werkgroep Athlete Services (TD’s, NOC*NSF Atletencommissie, NL
Sporter) zijn kaders en adviezen op een rij gezet om het eigen intern selectiebeleid vorm te
geven.
Let op:

Op 10 november worden de toekenningsbesluiten door het NOC*NSF bestuur
genomen, waarna evt. voordrachten voor een Selectie-status kunnen worden ingediend.
Het selectiebeleid dient uiterlijk 1 november as. gereed te zijn, zodat u nog tijd heeft
om het selectiebeleid met uw topsporters te communiceren.

1. Instroom en uitstroom
Leg de criteria vast op basis waarvan een topsporter in aanmerking kan komen voor een status en
wanneer de status wordt beëindigd. Zorg voor een zo objectief, eenduidig en meetbaar mogelijk
selectiebeleid. Meetbare en objectieve criteria zijn bijv. de ranking van een sporter, behaalde
medailles, behaalde punten, onderling resultaat etc. Uitgangspunt is dat de beste topsporters van
het Topsportprogramma 2020 of Topsportprogramma 2018 (bij winterbonden) worden
voorgedragen voor een status. Geef aan bij wie binnen de bond de bevoegdheid ligt om
selectiekeuzes te maken en te bepalen welke topsporters in aanmerking komen voor een status.
Let op:

Het is mogelijk dat het topsportprogramma van de bond uit meer sporters bestaat dan
het in het toekenningsbesluit vastgelegde maximum aantal sporters dat in aanmerking
kan komen voor een status. In dat geval dient betreffende sportbond te kunnen
motiveren waarom bepaalde sporters wel worden voorgedragen voor een Selectiestatus en waarom andere sporters in het programma niet.

2. Voorwaarden behorend bij een status
Leg schriftelijk vast welke voorwaarden de bond koppelt aan het hebben van een status. Een
voorwaarde conform het Statusreglement Topsporters is dat de topsporter zich tijdens de
looptijd van de status blijft voorbereiden op een Wereld Kampioenschap, de
Olympische/Paralympische Spelen en/of internationale topsportevenementen die wat betreft het
deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig zijn aan een Wereld
Kampioenschap. Zorg ervoor dat de voorwaarden kenbaar zijn voor de topsporters, bijvoorbeeld
via een topsportovereenkomst.
3. Consequenties verlies van een status
Geef aan wat de consequenties zijn wanneer een topsporter de status verliest. Wanneer wordt de
topsporter door de bond geïnformeerd? Wanneer loopt de ondersteuning van de bond af? Bij
beëindiging van de Selectie- en HP-status dient de bond de topsporter conform het
Statusreglement Topsporters tenminste 1 maand voor afloop van de looptijd te informeren,
zodat de topsporter zich hierop kan voorbereiden.
4. Kenbaarheid
Leg het selectiebeleid schriftelijk vast en communiceer het selectiebeleid met de topsporters in
het programma. Zorg ook dat wijzigingen in het selectiebeleid vastgelegd worden en worden
gecommuniceerd met de topsporters.

9/17

5. Bezwaar
Leg vast bij wie binnen de bond een topsporter terecht kan in geval de sporter bezwaar wil
maken tegen het gevoerde selectiebeleid.
6. Periodieke evaluatie
Zorg voor periodieke evaluatiemomenten van het selectiebeleid. Betrek hier een
vertegenwoordiging van de topsporters bij.
Voor advies of vragen bij het opstellen van uw eigen intern selectiebeleid kunt u contact
opnemen met NL Sporter, via info@nlsporter.nl.
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VI.

Het voordrachtformulier is vernieuwd. Hoe ziet dit formulier er uit?

Het huidige voordrachtformulier wordt met ingang van 1 januari 2017 aangepast aan het nieuwe Statusreglement Topsporters. Hieronder ziet u een voorbeeld
van het nieuwe formulier. De invulvelden hebben wij voor u voorzien van een toelichting. Voor gebruik krijgt u het nieuwe voordrachtformulier t.z.t. per mail
toegestuurd. U kunt het al vanaf 11 november as. gebruiken als u sporters voor een Selectie-, A- of HP-status bij NOC*NSF voordraagt.

Statusvoordrachtformulier
Dit formulier kan worden gebruikt voor:
* nieuwe A- of selectiestatussen;
* wisselingen van A-status naar selectiestatus of andersom (in beide gevallen de nieuwe status aangeven);
* wisselingen in een Ploeg/Team: Gegevens van de nieuwe persoon invullen en aangeven wie deze vervangt. Van degene die wordt vervangen, wordt een aparte regel gemaakt.
Statusaanvragen worden niet eerder verwerkt nadat de betreffende sporter de E-learning module met goed gevolg heeft afgelegd. Pas daarna kan de sporter zich aanmelden voor
Voorzieningen vanuit NOC*NSF.
Als de bond intern eigen regels aanhoudt om sporters tijdig te informeren over het stopzetten (i.g.v. wisselingen of i.g.v. niet meer behoren tot de selectie of ..) van de status, dan
moet men hier rekening mee houden met het moment waarop de aanvraag wordt gedaan. NOC*NSF zal de status altijd laten aflopen op het eind van de maand waarin een dergelijke
aanvraag binnenkomt.
Naam

Evenement

M/V Ploeg/Team

Discipline

Reden status

Status

Deze wordt ingevuld door NOC*NSF en is de
laatste dag van het kwartaal waarin de
ingangsdatum valt, verlengd met 1
kalenderjaar.
Bij wisseling in team/ploeg wordt de
einddatum hetzelfde als de anderen van dit
team/ploeg.
Bij geen status (iemand dus tussentijds uit
status), wordt de einddatum de laatste dag
van de maand waarin de de voordracht is
binnengekomen.

Ingangsdatum Einddatum Straat en huisnr. Postcode Woonplaats Telnr. Geboortedatum email
Wordt ingevuld door NOC*NSF en hier zijn vier
mogelijkheden:

Hier moet een
evenement staan zoals
genoemd op het
formulier prestatienorm
2017-2020
Geef i.g.v. gezamenlijk
behaald resultaat aan tot
welke ploeg/team de sporter
behoord (genoemd op
formulier prestatienorm 20172020

Drie mogelijkheden (via een keuze lijst):
Geef aan welk medaille
event dit betreft (alleen
voor A-status, bij
wisseling in team/ploeg
niet nodig)

Drie mogelijkheden (via een keuze lijst):
1: Voldaan aan prestatienorm.
2-Vervangt iemand anders in
team/ploeg.
3-Wordt vervangen
Voor degene die wordt vervangen,
wordt de einddatum van de status de
laatste dag van de maand waarin de
voordracht is binnengekomen.

1: Geen Status.
2: Selectie-Status.
3: A-status.
Het maximum aantal A- of
Selectiestatussen wordt getoetst op het
formulier prestatienorm 2017-2020).
Bij Geen status moet bond de sporter
hebben geïnformeerd dat deze uit de
status gaat.

1-Bij een wisseling van een A-status in een team/ploeg is dit
de dag van binnenkomst van de voordracht (en degene die
wordt vervangen krijgt als einddatum de laatste dag van de
maand waarop de voordracht is binnegekomen).
2-Bij een geleverde A-status prestatie is dit de dag waarop
de prestatie is behaald.
3-Bij Selectiestatus is dit de dag van binnenkomst van de
voordracht.
4-Bij een wisseling van een selectie-status in een team/ploeg
is dit de dag van binnenkomst van de voordracht (en degene
die wordt vervangen krijgt als einddatum de laatste dag van
de maand waarop de voordracht is binnengekomen).
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VII. De meetmomenten en prestatienormen worden opnieuw vastgesteld
voor de periode 2017-2020. Hoe ziet het tijdpad eruit?
Net als vier jaar geleden worden de prestatienormen en meetmomenten voor de programma’s
waar een A-status behaald kan worden voor een periode van vier jaar vastgelegd (2017-2020).
Hoe verloopt dit proces? En wat wordt er van de sportbonden verwacht?
Het proces van vaststellen van de prestatienormen en meetmomenten start begin oktober.
Daarover ontvangt u begin oktober een e-mail van NOC*NSF Athlete Services. Het verdere
proces verloopt vervolgens als volgt:
1.

2.
3.

Medio november neemt NOC*NSF Athlete Services contact op met de sportbonden met een
Topsportprogramma 2020 of Topsportprogramma 2018 (bij winterbonden). Aan de bond
wordt gevraagd om in overleg met de betrokken prestatiemanager voor de periode 20172020 een voorstel te doen voor de meetmomenten, prestatienormen en bij ploegen en/of
teams: het maximum aantal A-statussen.
De prestatienormen en meetmomenten (en bij ploegen en/of teams het maximum aantal Astatussen) worden vervolgens besproken in het High Performance Team van NOC*NSF.
Daarna worden de afspraken voor de periode 2017-2020 vastgesteld en vastgelegd in het
formulier ‘Prestatienormen en meetmomenten 2017-2020’. Per Topsportprogramma 2020 en
Topsportprogramma 2018 (bij winterbonden) word dit ingevulde formulier ondertekend door
de betrokken bond en het NOC*NSF topsportmanagement. Streven is om de afspraken
uiterlijk 1 februari 2017 vastgesteld te hebben.

Op de pagina hierna ziet u het formulier ‘Prestatienormen en meetmomenten 2017-2020’, incl.
toelichting. Voor gebruik krijgt u het nieuwe voordrachtformulier t.z.t. per mail toegestuurd.
Voor meer informatie over de meetmomenten en prestatienormen verwijzen wij naar artikel 8 van
het nieuwe Statusreglement Topsporters.
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Formulier aantal statussen, meetmomenten en prestatienormen, periode 2017-2020
Versie voor focusprogramma's, aparte versie voor opleidingsprogramma 2024 en parttime presterend
(daar
niets te
gebeuren,
alleen
aantal statussen
Sluit hierbij
aan hoeft
bij hetgeen
hierover
in het
statusreglement
staat. vastzetten
Daarin staatop 0)
over gezamenlijk behaald resultaat het volgende:

1) Algemeen

Artikel 3: Vaststellen maximum aantal Statussen
1. Per Focusprogramma stelt NOC*NSF na overleg met de Bond het maximum
aantal Topsporters dat in aanmerking kan komen voor een Status schriftelijk vast.
De Bond wordt door NOC*NSF hiervan in kennis gesteld. Dit maximum is het
aantal Selectie-, A- en HP-Statussen gezamenlijk.

Bond
Contactpersoon bond
Prestatiemanager NOC*NSF
Topsportprogramma 2020 (focus)
Is het selectiebeleid op basis waarvan de
bond topsporters bij NOC*NSF kan
voordragen voor het verkijrgen, bevestigen
en beëindigen van een Selectie-status
schriftelijk vastgelegd?
Is een afvaardiging van topsporters bij de
totstandkoming van het selectiebeleid
geraadpleegd?

2. In het geval van Erkende Topsportdisciplines binnen Focusprogramma’s waarbij
sprake is van een gezamenlijk behaald resultaat, stelt NOC*NSF na overleg met de
Bond ook het maximum aantal Topsporters dat in aanmerking kan komen voor
een A-status vast.

Ja / nee

3. Van een gezamenlijk behaald resultaat is sprake:
a. bij teamsporten van Erkende Topsportdisciplines; of
b. bij landenteams van Erkende Topsportdisciplines waar er sprake is van
afhankelijkheid van (een) andere Topsporter(s), zoals bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend bij estafette en dubbelspel. Indien Topsporters in een individuele sport
in dit verband na elkaar hun prestatie leveren, moet de laatste Topsporter
reglementair altijd in de positie zijn om de wedstrijd te kunnen beslissen.

Ja / nee

2) Maximum aantal statussen / maximum aantal A-statussen (gezamenlijk resultaat)
Maximum aantal topsporters binnen het
programma dat in aanmerking kan komen
voor een Status. Dit maximum is het aantal
Selectie-, A- en HP-statussen gezamenlijk.
Dit kan per kalenderjaar verschillen en
wordt jaarlijk vastgesteld bij de programma
investering.

2017

2018

2019

Het aantal personen in een
team/ploeg kan in de loop van de tijd
variëren vanwege trainingstechnische
redenen (zoals een Olympische cyclus
beginnen met een iets hoger aantal
en dat dan in de loop van de cylcus
terugbrengen).

2020

Zet hier dus de datum waarop een
nieuw aantal geldt
voor het team/ploeg

Tabel1: Invullen voor alle disciplines binnen dit topsportprogramma waarbij er sprake is van gezamenlijk behaald resultaat.
Team / ploeg
1-1-2017

Geef aan uit hoeveel personen ieder
team/ploeg bestaat.
Bepaal de ingangsdatum van het
aantal o.b.v. trainingstechnische
redenen. De eerste datum is 1-12017, vul daarna zelf de volgende
data in, bijvoorbeeld 1-10-2017 als
het aantal dan wordt veranderd.
Kies de meetmomenten zo dat er geen moment
kan zijn waarop een topsporter geen kans heeft
zijn of haar status te bevstigen, omdat er geen
moment is in die periode.

3) Meetmomenten en normen om een A-status te behalen
Tabel 2: Meetmomenten waar een A-status in dit topsportprogramma kan worden behaald
Jaar
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
2017
2018
2019
2020
Tabel3: Norm voor het behalen van een A-status.
Medailleonderdeel
Evenement (genoemd in tabel 2) Norm voor de A-status
Clausule kleine deelnemersvelden
Ten aanzien van kleine deelnemersvelden bij niet
Olympische topsportdisciplines zal de prestatienorm
voor de A-status achteraf worden aangescherpt als
het aantal deelnemers minder bedraagt dan 24. De
norm voor de A-status wordt in dat geval (minder
dan 24 deelnemers) gesteld op een plaats bij de
eerste 33,3% van het aantal deelnemers in de
betreffende topsportdiscipline.

Medailleonderdeel binnen dit
topsportprogramma (nummers,
onderdelen, afstanden,
gewichtsklassen, boottypes etc.). Alle
ploegen en teams moeten in tabel 1
zijn genoemd.

A-statussen worden toegekend vanaf leveren
prestatie en lopen dan tot het eind van het
kwartaal plus een jaar. In die statusperiode dus
zorgen voor een nieuw meetmoment.

Kwartaal 4

Bijzonderheden
Geef aan of er nog bijzondere
zaken ziijn om te vermelden.

In geval van een competitie via directe eliminatie
geldt bovendien dat voor het kunnen verkrijgen
van de A-status minimaal 2 overwinningen zijn
behaald in daadwerkelijk gespeelde wedstrijden
(geen vrijloting of bye).

4) Inzetten voorzieningen
Eventuele afspraken voor het inzetten van voorzieningen
Hier kan NOC*NSF eventuele
limiteringen aan het inzetten
van voorzieningen aangeven.

Vaststelling
Namens Topsportmanagement NOC*NSF

Akkoord Bond

Opmerkingen

Opmerkingen
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VIII.

E-learning wordt voorwaarde voor verkrijgen van een status. Wat
houdt dit in?

In het nieuwe Statusreglement Topsporters is bepaald dat sporters voorafgaand aan het
verkrijgen van een status de E-learning voor Topsporters moeten voltooien. Deze e-learning gaat
in op de context van het beroep topsporter en de eigen rol en verantwoordelijkheden van de
sporter hierin. Zo wordt er onder meer aandacht besteed aan de financiering van de topsport en
verantwoordelijkheden van topsporters bij de uitoefening van het beroep van topsporter. Ook
worden in de E-learning voor Topsporters cases voorgelegd waar een topsporter tijdens de
topsportcarrière tegenaan kan lopen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op onverwachte
situaties met betrekking tot onder meer doping, matchfixing, sponsoring, media en blessures.
Het is de bedoeling dat de E-learning voor Topsporters ook beschikbaar wordt voor sporters met
een Bondsstatus en de (inter)nationale talenten, zodat zij in een vroegtijdig stadium in hun
carrière bewust zijn van de context behorend bij het beroep van topsporter.
De E-learning voor Topsporters wordt op dit moment ontwikkeld, samen met een delegatie van
sportbonden, NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter. Vanuit NOC*NSF is o.a. het High
Performance Team, de projectleider Talentontwikkeling en de projectleider Integriteit in de Sport
nauw betrokken.
Er wordt naar gestreefd om de E-learning voor Topsporters op 1 december af te hebben, zodat
de maand december benut kan worden om de e-learning te testen onder een afvaardiging van
technisch directeuren en topsporters. Daarna kunnen alle topsporters er mee aan de slag.
Komende maanden ontvangt u meer informatie over het proces van statusvoordrachten en het
voltooien van de E-learning voor Topsporters.
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IX.

Gedragsregels zijn van toepassing op het hebben van een status. Wat
houdt dit in?

In het nieuwe Statusreglement Topsporters is bepaald dat sporters met een status de
Gedragsregels voor Topsporters (werktitel) in acht dienen te nemen. Dit document wordt
momenteel in overleg met vertegenwoordigers van sportbonden, de NOC*NSF Atletencommissie
en NL Sporter ontwikkeld en zijn gebaseerd op de IOC- en IPC-gedragscodes. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de relatie met sponsoren en de voorbeeldfunctie die topsporters hebben.
De verwachting is dat de Gedragsregels voor Topsporters (werktitel) in december gereed zijn en
met sportbonden en topsporters gedeeld kunnen worden.
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X.

Tot wanneer loopt een A- of B-status van sporters in het geval het
betreffende programma m.i.v. 1 januari 2017 wordt aangemerkt als
niet-focusprogramma?

Op basis van het nieuwe Statusreglement Topsporters komen met ingang van 1 januari 2017
hoofdzakelijk alleen topsporters die onderdeel zijn van een Topsportprogramma 2020 in
aanmerking voor een A-, Selectie en HP-status. Op dit moment worden alle ingediende
investeringsplannen van de sportbonden door NOC*NSF beoordeeld. Op 10 november as. besluit
het NOC*NSF bestuur welke programma’s met ingang van 1 januari 2017 topsportfinanciering
krijgen.
Wat gebeurt er met A- en B-statussen in het geval betreffende programma met ingang van 1-12017 niet wordt aangemerkt als Topsportprogramma 2020 of Topsportprogramma 2018 (bij
winterbonden)? Dan vervallen deze statussen conform artikel 18 van het nieuwe Statusreglement
Topsporters uiterlijk op 31 maart 2017 (of eerder, afhankelijk van de einddatum van betreffende
status). De topsporters voor wie dit geldt, worden – evenals betreffende sportbond – hier zo
spoedig mogelijk na 10 november door NOC*NSF Athlete Services over geïnformeerd per e-mail.
Heeft u topsporters binnen uw programma’s voor wie bovenstaande (naar alle waarschijnlijkheid)
gaat gelden, of weet u nu al dat u geen Topsportprogramma 2020 of Topsportprogramma 2018
(bij winterbonden) zult hebben met ingang van 1 januari 2017? Dan doen wij beroep op u als
sportbond om uw topsporters op de hoogte te stellen van deze verwachting.
Let op:
Wordt uw programma met ingang van 1 januari 2017 aangemerkt als een ‘parttime presterend
programma’ (zowel van erkende topsportdisciplines als internationale wedstrijdsporten), of
‘topsport erkend programma zonder financiering’? Dan kunt u wel een Bondsstatus toekennen
aan uw sporters die een mondiale top-16 prestatie hebben geleverd. Lees het bericht hierna over
de Bondsstatus voor meer informatie.
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XI.

Bondsstatus in niet-focusprogramma’s. Wat zijn de uitgangspunten?

Momenteel kent NOC*NSF voor zowel focus als niet-focusprogramma’s A- en B-statussen toe.
De beschikbare voorzieningen voor een A- of B-status in een niet-focusprogramma zijn
momenteel echter beperkter dan een A- of B-status in een focus-programma.
In afstemming met de Adviesgroep Topsport en Werkgroep Athlete Services is de
naamgeving van de A- en B-status in niet-focusprogramma’s aangepast naar ‘Bondsstatus’. De
Bondsstatus kan door een sportbond zelf worden verleend. Daarmee blijft een mate van
erkenning/waardering (status) gewaarborgd voor topsporters.
Hieronder zijn de uitgangspunten van de Bondsstatus uitgewerkt.
1.

Bonden hebben met ingang van 1 januari 2017 de mogelijkheid om een Bondsstatus toe te
kennen aan topsporters in:
 parttime presterende programma’s (zowel van erkende topsportdisciplines als
internationale wedstrijdsporten);
 erkende topsportprogramma’s zonder financiering.

2.

Minimale criteria voor toekenning van een Bondsstatus:
 Het moet gaan om een senioren topsporter cq. een sporter die op basis van zijn/haar
leeftijd niet meer kan deelnemen aan mondiale jeugdevenementen.
 Voor topsporters in Olympische en niet-Olympische programma’s geldt als algemeen
uitgangspunt dat de topsporter bij de eerste 16 is geëindigd op een WK, Olympische
Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat wat betreft het
deelnemersveld en de geleverde competitie te minste gelijkwaardig is aan een WK.
 Voor topsporters in Paralympische programma’s geldt als algemeen uitgangspunt
dat de topsporter bij de eerste 8 is geëindigd op een WK, Paralympische Spelen
en/of een internationaal topsportevenement dat wat betreft het deelnemersveld en
de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een WK.
 De topsporter volgt het trainings- en wedstrijdprogramma onder auspiciën van de
bond en is lid van de nationale selectie van de bond;
 Het trainings- en wedstrijdprogramma voldoet aan de eisen van een kwalitatief en
kwantitatief mondiaal concurrerend programma.

3.

De beoogde voorzieningen waar een sporter met een Bondsstatus beroep op kan doen zijn:
 Flexibel onderwijs en andere onderwijsfaciliteiten via de topsportregelingen van de
Topsport Talentscholen (LOOT), MBO scholen, HBO’s en universiteiten;
 Nationale sportpolis incl. collectiviteitskorting sportmedische behandelingen (onder
voorbehoud van sponsorovereenkomst Achmea);
 Loopbaanbegeleiding via UWV;
 Juridisch advies via NL Sporter;
 Fiscaal advies (onder voorbehoud van sponsorafspraken)
 Financieel advies (onder voorbehoud van sponsorafspraken)
 Eventuele faciliteiten aangeboden door regionale partijen.

4.

Toekenning van de bondsstatus geschiedt door de bond middels een schriftelijke brief van
betreffende sportbond aan de topsporter en heeft een looptijd van een jaar. Hierna leest u
een voorbeeldtekst die NOC*NSF heeft gemaakt, waar betreffende sportbonden gebruik van
kunnen maken.
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Adresgegevens

Betreft: Toekenning Bondsstatus
Beste [naam topsporter],
Vanwege jouw top-16 prestatie tijdens [naam topsportevenement] kent de [naam bond] jou met ingang van
[begindatum] de Bondsstatus toe. Deze Bondsstatus heeft een looptijd tot [einddatum].
Met jouw Bondsstatus kom je in aanmerking voor verschillende voorzieningen. Zo kan je – in het geval je
studeert en uiteraard afhankelijk van het topsportbeleid binnen jouw onderwijsinstelling – gebruik maken de
topsportregeling van jouw onderwijsinstelling. Wij adviseren jou hierover contact op te nemen met jouw
onderwijsinstelling.
Daarnaast kan je met jouw Bondsstatus o.a. aanspraak maken op enkele voorzieningen die via NOC*NSF
worden aangebonden:
[De beschikbare voorzieningen vanuit NOC*NSF voor sporters met een Bondsstatus zullen komende maanden
worden geconcretiseerd en zo ook in deze voorbeeldbrief worden opgenomen. Een update van deze
voorbeeldbrief zal eind 2016 met de sportbonden worden gedeeld. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de
volgende voorzieningen beschikbaar zijn voor sporters met een Bondsstatus: loopbaanbegeleiding, nationale
sportpolis incl. collectiviteitskorting sportmedische behandelingen, juridisch advies via NL Sporter en flexibel
onderwijs afhankelijk per onderwijsinstelling en opleiding].
Wij wensen jou bijzonder veel succes toe bij het realiseren van je sportieve en maatschappelijke ambities.

Met vriendelijke groet,
[Naam bond en ondertekenaar]

5.

Betreffende bond is verplicht om de topsporters die een Bondsstatus hebben gekregen, te
registreren in TMS. NOC*NSF valideert vervolgens de ingevoerde topsporters in TMS. Pas na
validatie van de status kan betreffende topsporter, indien nodig, gebruik maken van de
voorzieningen die via NOC*NSF worden aangeboden.

Het is de bedoeling dat de E-learning voor Topsporters (zie ‘Veel gestelde vraag VIII’ voor meer
informatie) ook beschikbaar wordt voor sporters met een Bondsstatus, zodat ook deze groep
topsporters zich bewust is van de context behorend bij het beroep topsporters.
NB:
Net als nu blijft de mogelijkheid bestaan voor NOC*NSF om in niet-focusprogramma’s via een
maatwerkbesluit sporters een A-, Selectie- of HP-status toe te kennen. De beschikbare
voorzieningen zijn dan dezelfde voorzieningen als een A-, Selectie- of HP-status in een
Topsportprogramma 2020, of Topsportprogramma 2018 (bij winterbonden). Een A-, Selectie- of
HP-status kan via een maatwerkbesluit van NOC*NSF bijvoorbeeld worden gegeven vanwege een
mondiale top-3 prestatie, of vanwege kwalificatie voor de Spelen.

