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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Aan het bestuur van de stichting 
Stg Fonds Voor De Topsporter 
Postbus 302 
6800 AH ARNHEM 

Contactpersoon 

Directie Sport 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX DEN HAAG 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.ni  

10.2.e. 
10.2.e. 
10.2.e. minvws.n1 

Datum 4-12-2012 
Betreft HERZIENING Bijdrage Stipendiumregeling en Kostenvergoeding 2012 

Geacht bestuur, 

Met uw brief van 24 oktober 2012, met kenmerk F&C7021, verzoekt u mij om een 
aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve van de stipendiumregeling 
2012. In reactie op uw brief deel ik u het volgende mee. 

Inhoudelijke overwegingen 
Het aantal Olympische en Paralympische sporters dat aanspraak maakt op de 
stipendiumregeling is in 2012 hoger dan geraamd. Dit is een gevolg van diverse 
factoren. De invoering van het leeftijdsvariabel stipendium heeft tot een grotere 
instroom in de stipendiumregeling geleid dan was voorzien. Dat effect is verder 
versterkt doordat sprake was van een Olympisch jaar. Bovendien zijn er door de 
Nederlandse sporters goede resultaten geboekt, niet in de laatste plaats bij de 
paralympische sporten. Dat is op zich goed nieuws, maar zorgt wel voor een forse 
druk op de stipendiumregeling. Teneinde de betaling van stipendia niet in gevaar 
te brengen ben ik bereid om voor 2012 eenmalig een aanvullende bijdrage 
beschikbaar te stellen. 

Over de gevolgen hiervan voor 2013 en latere jaren wil ik graag het gesprek met 
u aangaan. Ook het sportbudget van VWS is niet ongelimiteerd. Daarom ben ik 
benieuwd naar de mogelijkheden die u, in nauwe samenwerking met NOC*NSF, 
ziet om het beroep op de stipendiumregeling binnen de perken te houden. 

Stipendium 
In verband daarmee ben ik bereid een aanvullende bijdrage voor 2012 beschikbaar 
te stellen van € 1.245.344. Daarmee komt mijn totale bijdrage voor de 
stipendiumregeling voor 2012 op € 10.354.537. 

Kostenvergoeding 
Mijn bijdrage voor 2012 voor de kostenvergoeding blijft onveranderd op 
€ 1.038.000. 

Bijdrage 2012 
Mijn totale bijdrage voor 2012 voor de stipendiumregeling en de kostenvergoeding 
bedraagt daarmee € 11.392.537. 

Ons kenmerk 
SP/57000/2012 

Relatienummer 
1124375 
Subsidienummer 
321292 
Verplichtingennummer 
560006729 

Bijlagen 

Uw brief 
24-10-2012 
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Wettelijke basis 
De bijdrage voor het stipendium 2012 en de kostenvergoeding 2012 wordt 	Ons kenmerk 
toegekend op basis van de begrotingswet. De aanvullende bijdrage zal gemeld 

	
SP/57000/2012 

worden in de slotwet 2012 van VWS. 

Bevoorschotting 
De resterende bevoorschotting is afgestemd op het door u ingediende 
liquiditeitsverzoek. Dit betekent dat ik het resterende voorschot in één keer 
zal uitbetalen in week 49. 
Dit resterend voorschot zal, onder vermelding van subsidienummer 321292, 
worden overgemaakt op uw rekeningnummer 39.68.63.930. 

Overige voorwaarden 
De overige voorwaarden, zoals opgenomen in mijn eerdere toekenningbrief van 
15 februari 2012, met kenmerk SP/50222/2012, blijven onverminderd van kracht. 

AWB-procedure 
Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan 
eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de 
eerste pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. 

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen. 
Dit moet binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. 
Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in 
het bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief 
(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent 
met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een 
datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te 
sturen met het bezwaarschrift. 

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 
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Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidieverlening uw 
subsidienummer 321292 te vermelden. 

Ons kenmerk 
SP/57000/2012 

Hoogachtend, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze, 
de directeur Sport, 

10.2 e. 

drs. B.C. Zijlstra MPA 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. de heer drs. B. Zijlstrá 
Postbus 20350 
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 

Doorkiesnr. 	 Kenmerk 
	

Datum 
10.2.e. 	 F&C7178 	 Arnhem, 28 november 2012 

Betreft: 

Bijdrage Stipendium 2013 

Geachte heer Zijlstra, 

De Stichting Fonds voor de Topsporter dient bij het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aanvraag in voor het jaar 2013 
betreffende de financiering voor de uitvoering van de stipendiumregeling 
voor Topsporters met een A- of HP-status. 
Het betreft hier het objectnummer 1124375. 

Stipendium 2013 
Uitgangspunt bij deze aanvraag is het beleid van VWS inzake de 
stipendiumregeling. Per heden worden ca. 465 volledige stipendia betaald. 
Het gemiddeld aantal voor 2012 betreft ongeveer 460 stipendia. 
Na overleg met NOC*NSF Topsport vraagt het bestuur van het Fonds voor de 
Topsporter een bijdrage ten behoeve van de financiering van in totaal 425 
stipendia; 400 voor sporters met een A-status en 25 voor sporters met een 
HP-status. Daar 2013 een na Olympisch jaar betreft, is de verwachting dat er 
sprake zal zijn van een afname van het aantal topsporters dat gebruik maakt 
van het Stipendium. 
Daarnaast is NOC*NSF Topsport ten tijde van deze aanvraag de huidige 
stipendiumregeling aan het evalueren en herzien in overleg met medewerkers 
van het Ministerie van VWS. Dit bemoeilijkt de inschatting van het verwachte 
aantal stipendia. Naar verwachting zal dit ertoe leiden dat in 2013 een 
herziene aanvraag zal worden ingediend. 
Aangezien het niet mogelijk is het aantal A- en HP-sporters vooraf exact vast 
testellen, verzoekt het Fonds om enige flexibiliteit in de genoemde aantallen 
onderling toe te kunnen passen. 

.Organisatiekosten  

•
In,de begroting 2013 van het Fonds voor de Topsporter is naast het bedrag 

N vocrde feitelijke betaling van stipendia een bedrag opgenomen voor de 
organisatiekosten rondom de betaling van stipendia. 

1 

Directie: ?.; 
Registratie: 5// 9 (9Li 20 



Fonds voor de 
Topsporter 

Wettelijk minimumloon  
In de begroting is vock de loonkosten uitgegaan van het wettelijk 

• / minimumloon per 1 juli 2012 (inclusief werkgeverslasten), vermeerdert met 
1,5% indexatie. 

Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de Sociale 
verzekeringswetten (WALVIS)  
In het kader van WALVIS moet voor medewerkers, die in dienstbetrekking 
werken en beschikken over een auto van de zaak, de bijtelling voor privé 
gebruik van de auto als loon in natura worden opgenomen in de 
loonadministratie. 

In het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, artikel 2 (nog geldend) staat: 
"Als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de 
topsporter die op grond van het met instemming van Onze Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde reglement van de Stichting 
Fonds voor de Topsporter een periodieke uitkering als tegemoetkoming in de 
kosten van zijn levensonderhoud geniet of een kostenvergoeding geniet". Het 
Fonds neemt derhalve al die sporters die met behulp van PON 
automobielbedrijf van NOC*NSF een auto ter beschikking hebben de 
bijtelling voor privé gebruik van de auto als loon in natura op in de 
loonadministratie. De sporter kan aangeven of de eigen bijdrage voor privé 
gebruik in mindering wordt gebracht. De kosten voor het stipendium voor die 
sporters stijgt hierdoor. De stijging wordt veroorzaakt door de wettelijke 
verplichting tot vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de 
Zorgverzekeringswet. De geschatte totale kosten die hiermee gemoeid zijn 
voor 2012 bedragen € 40.500. 

Het bestuur van het Fonds voor de Topsporter verzoekt VWS om de 
financiering van de kosten voor deze — door de landelijke overheid — 
opgelegde maatregelen voor haar rekening te nemen. 

Aanvraag bijdrage 2013 voor Stipendium 
Het Fonds voor de Topsporter vraagt voor uitvoering van de 

„,,...,_ 	 stipendiumregeling voor sporters met A- of HP-status de volgende bedragen 
a/am 

''.:-,.., 	- 	stipendia (salarissen/sociale lasten) (incl. Walvis) 	€ 9.591.054 
'--,-.., - organisatiekosten 	 € 317.250  

K N  Totaal aanvraag 2013 	 € 9.908.304 \. Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

helfonds@noc-nsf.n1 
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Voorzitter Stichting 
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Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfondsenoc-nsf.n1 

Op basis van de progniose 2012 en het verzoek tot aanvullende bijdrage is de 
verwachting dat per lijanuari 2013 de omvang van de egalisatiereserve zo'n € 
850.000 bedraagt. Me1t deze reserve is begrotingstechnisch geen rekening 
gehouden en deze dijent als buffer indien het Fonds de begroting niet 
sluitend krijgt. 

Bevoorschotting  
In uw brief van 26 februari 2008 (kenmerk S/FPB-2827943) betreffende de 
definitieve vaststelling van de bijdrage voor het stipendium 2006 heeft u 
vermeld dat de bijdrage is toegekend op basis van de Begrotingswet. Ook 
voor 2013 verzoekt het bestuur van het Fonds, in verband met de benodigde 
liquiditeit, om het bedrag in het kader van de begrotingswet maandelijks ter 
beschikking te stellen. 
Tevens is het verzoek om met oog op de liquiditeit van het Fonds de 
bevoorschotting in het begin van de maand te laten plaatsvinden. Daar de 
verwachting is dat de eerste maanden van 2013 de aantallen sporters dat 
gebruik maakt van het Stipendium boven begrotingsgemiddelde ligt, is het 
verzoek de eerste maanden van 2013 een bedrag van 1.000.000 per maand 
te bevoorschotten. 

Begroting 2013 
In afwachting van de evaluatie en herziening door NOC*NSF en VWS van de 
huidige stipendiumregeling, dient het Fonds een aanvraag in op basis van de 
huidige stipendiumregeling. Zodra er duidelijkheid is omtrent een herziening 
van de stipendiumregeling zal een gewijzigde aanvraag worden ingediend. 
Het Fonds is zich bewust van het budgettair kader bij VWS van € 7.851.000 
ten behoeve van de stipendiumregeling. Echter het aantal sporters dat 
gebruik maakt van het Stipendium ligt in aantallen dusdanig hoog, dat dit 
budgettair kader naar verwachting wordt overschreden. Op basis van de 
huidige inschatting is minimaal een bedrag van 9.908.304 benodigd. 

Hoogachtend, 
Bestuur Stichting Fonds voorde Topsportei 10.2.e. 
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@nocnsf.nl> 10.2.e. 

19 december 2012 12:34 woensda•  
10.2.e. 
10.2.e. 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: stipendiumcijfers in relatie tot focus 

©minvws.nl] Van: 10.2.e. 
Verzon en: woens ag • eecenn eer 1 	• 
Aan: 10.2.e. 
CC: 10.2.e. 
On i erwerp: • s apen. iumaj ers in re atie tot focus 

Hoi 10.2.e 

Dank je wel voor snelle reactie! 
Wanneer is het wel bekend wie voor maatwerk in aanmerking komt? 

Groet, 

10.2.e. 

Van: 10.2.e. 	 @nocnsf.nl] 
Verzonden: woens ag • ecem er S 2 11:16 
Aan: 10.2.e. 
CC: 10.2.e. 
Ons erwerp: 	s apen. iumcij ers in re atie tot focus 

Hallo 10.2.e. 

Doc. 42 

10.2.e. 

Hallo  10.2.e. 

Dat zullen we dan in het eerste halfjaar van 2013 moeten bekijken. Volgens mij blijft voor stipendium het hebben 
van een A- of HP-status altijd wel een vereiste (is toch wettelijk vastgelegd). 

Marti 

Een paar antwoorden op je vragen: 

1: 5a en 5b zijn sporten die zijn afgevallen binnen de nieuwe sportagenda, dat is inderdaad los van de focus 

2: Maatwerk in groep 4a en 4b moet nog verder worden vormgegeven, daarbij zal prestatiepotentieel en de 
noodzaak van een fulltime trainingsprogramma belangrijk zijn. Kan nog niet zeggen welke disciplines dis betreft en 
ook niet over de aantallen (max. 40 is wel eens genoemd). 

3: De projecten betreft feitelijk maatwerk voor programma's. In principe moeten alle sporters in 1-2-3 (ook de 
projecten) A- of HP-sporter zijn alvorens in aanmerking te komen voor het stipendium. Maar zou wel onder het 
eerder genoemde maatwerk kunnen vallen, mocht hij of zij geen A- of HP-sporter zijn (zie antwoord bij 2) 

Hoop dat je hier wat mee kunt, 

102e. 



Van: 10.2.e. 
Verzon en: woensiag • fecem eer e 	e : 
Aan: 10.2.e. 
CC: 10.2.e. 
On • erwerp: s apen• iumcij ers in relatie tot focus 

Beste 10.2.e 

Canninvws.nl] 

Van mijn collega 102.e kreeg ik bijgaande informatie over stipendia en statussen. 

Helder overzicht. 
Ik heb hier nog een aantal vragen over in verband met het laten aansluiten van de criteria voor 
stipendia op de focus top 10 ambitie. Zo is er voor ons ook een totaalbeeld hoe de focus van invloed is 
op het aantal topsporters met stipendia: 

1) Je geeft aan dat sporters met stipendia in 5a en 5b en die in de categorie niet erkend zitten, 
sowieso afvallen. 
Neem aan dat ze ook waren afgevallen los van de focusgedachte? 

2) Verder geef je aan dat dit ook grotendeels voor sporters in 4a en 4b geldt. Daar gaan we alleen 
maatwerk doen voor een aantal wereldtoppers. Kun je in het overzicht aangeven voor welke 
topsportonderedelen (en welke aantallen) dit maatwerk van toepassing is? 

3) Hoe verhoudt zich dit maatwerk tot de zgn. projecten (P) uit de groepen 2 en 3: bijv. 10.2.e. 

Deze projecten betreffen toch ook maatwerk? 
4) M.a.w.: wat is de def. voor projecten en wat is de definitie van maatwerk? 

Zou het erg fijn vinden, wanneer je hier nog een reactie op kunt geven. 

Groet en alvast bedankt! 

10.2.e. 

10.2.e. 
v trits ene van VVV 	, trec te P 
Senior beleidsmedewerker 

10.2.e. 	minvws.nl 

Van: 10.2.e. 
Verzon « en: • °niet-sag 
Aan: 
Onderwerp: 	: s ipeniiiunnaj ers IV 

Dames, 

Zie hierbij het overzicht van de stipendiumsporters die afvallen. 
Helaas te laat voor de nota, maar sowieso handig om bij de hand te hebben voor het WGO. 

Gr. 102.e. 

ecember 2012 15:36 
10.2.e. 

Dubbel met doc 43 (onderste 2 mails van de 	2 
mailwisseling) 
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Stipendia over de groepen 

FOCUS 
	

NIEUWE NAAM 
	

A 100% A 150% A 200% HP 100% HP 150% 

10.2 e Atletiek (werpen 

Aangepast Atletiek 
Aangepast Dressuur 
Aangepast Ski & Snowboard 
Aangepast Tafeltennis 
Aangepast Wielrennen 
Aangepast Zeilen 
Aangepast Zwemmen 
Hockey dames 
Hockey heren 
Judo 
Korfbal 
Langebaanschaatsen 
Roeien 
Rolstoelbasketbal 
Rolstoeltennis 
Wegwielrennen dames 
Zeilen (incl. windsurfen) 
Zwemmen 

Atletiek (meerkamp) 
Atletiek (sprint) 
Baanwielrennen 
Baseball heren 
Beachvolleybal 
BMX 
Bobslee 
CP - voetbal 
Handboogschieten 
Inline skate dames 
Rugby sevens dames 
Schieten (geweer) 
Shorttrack 
Snowboard freestyle halfpipe/slc 
Tafeltennis dames 
Triathlon 
Turnen heren 
Waterpolo dames 

Dammen heren 
Golf 
M otocross 
Mountainbike 
Poolbiljarten heren 
Taekwondo sparring 
Turnen dames 

Totaal 1 

1 

2 

Totaal 2 
3 

Totaal 3 
2 (P) 



4B Atletiek (werpen) 

3 (P) Worstelen vrije stijl dame 

Boksen dames 
Skeleto 
Squash heren 

Totaal 2 (P 

Totaal 3 (P) 
Bowling dames 4A 
Karate sparring heren 
Reddend zwemmen dames 
Squash dames 
Sumo heren 
Wushu sparring heren 
Wushu stijl heren 
Zitvolleybal dames 

Totaal 4A 

Boksen dames 
Bowling heren 
Bridge dames 
Degen 
Enduro 
Kano slalom 
Kano sprint 
Karate sparring dames 
Poolbiljarten dames 
Schaken heren 
Snowboard Big Air 
Softball dames 
Sportklimmen dames en heren 
Trampolinespringen 

Eindtotaal 	 L 	1991 	133 	1151 	19 

Driebanden heren 
Reddend zwemmen heren 

5B 	Darts 
lnline-skaten heren 

Niet erken Dammen dames 
Driebanden dames  
Veldrijden dames en heren 



Eindtotaal 
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@nocnsfinl> 02e. 

RE: Doorst: stipendiumcijfers 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Doc. 43 

10.2.e 

Haag 

Ik reageer mede namens 10.2.e Hij heeft jouw e-mail aan mij doorgestuurd. 

Met de maatwerkgroep wordt beoogd een select aantal topsporters financieel te ondersteunen die een hoog 
perspectief hebben op de mondiale top-3 positie op een eerstvolgende Olympische/Paralympische Spelen of WK, 
maar volgens de regelingen formeel geen aanspraak zouden hebben op het stipendium (omdat zij bijvoorbeeld niet 
hebben voldaan aan de prestatienorm). In het kader van de top-10 ambitie, is beoogd deze topsporters — vanwege 
hun perspectief op een medaille - wel te ondersteunen met een stipendium. De maatwerkgroep staat open voor 
topsporters in de groepen 1 t/m 3, maar ook voor topsporters in de groepen 4.a en 4.b. (voorheen werd in de 
werkgroep wel eens gesproken over de 'wereldtoppers in 4.a en 4.b'). 

In feite is de maatwerkgroep een uitbreiding van de HP-groep en een eerste aanzet tot het systeem van 'namen en 
rugnummers' waar we in de toekomst naar toe willen werken. In tegenstelling tot de huidige HP-groep staat de 
maatwerkgroep ook open voor teams en ploegen en is het leeftijdscriterium minder van belang. 

In de notitie die ik jou heb gestuurd over benodigd budget, is een maatwerkgroep van 40 sporters begroot met een 
begroot budget van 1 mln. euro. Van de huidige 72 sporters in groep 4.a en 4.b zullen binnen deze begroting een 
aantal voor de maatwerkgroep worden voorgedragen, naast de 5 maatwerkprojecten. 

PS: de stipendiumcijfers zijn de afgelopen periode overigens zo goed als gelijk gebleven. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e. 

Nederlands 
Olympisch Comité 

Mobiel: +3110.2.e. 
E-mail 10.2.e 	@nocnsf.n1 
Twitter: 10 2.e 

17 'anuari 2013 13:26 

• ubbel met blz 1 en 2 doc 42 



10.2.e. 

maanda. 
10.2.e. 

@nocnsf.nl> 
28 *anuari 2013 17:05 

T.b.v. overleg donderdag 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Doc. 44 

10.2.e. 

Goedemiddag di 

Zoals gevraagd hieronder een overzicht van doorgevoerde en voorgenomen aanscherpingen, mede om de 
statustoekenningen en stipendiumaanspraken binnen de perken te houden. 

Strakker beleid rondom statustoekenningen voor sporters: 
1. Statustoekenningen (A-, B- en HP) staan alleen open voor erkende topsportdisciplines (groepen 1, 2, 3, 4.a en 

4.b); 
2. De maximale statusduur na behaalde prestatienorm is korter: minimaal 12 maanden en maximaal 15 

maanden, in plaats van maximaal 23 maanden; 
3. Strakker beleid rondom meetmomenten: maximaal 2 meetmomenten per jaar, waaronder een 

WK/Olympische Spelen en/of evenementen die wat betreft deelnemersveld en geleverde competitie gelijk zijn 
aan een WK; 

4. Prestatienormen worden voorafgaand aan een nieuwe Olympische cyclus vastgesteld voor een periode van 4 
jaar. 

5. De regeling voor teamsporten — waarbij maximaal 50% van het aantal statussporters de status verkregen mag 
hebben zonder dat door deze sporters op voorhand aan de afgesproken prestatienorm is voldaan — geldt ook 
voor ploegen; 

6. Strakker beleid rondom de statustoekenning voor sporters met een B-status: een sporter kan de B-status 
maximaal 2 jaar aaneengesloten behouden, waarna de B-status niet opnieuw kan worden verkregen, tenzij er 
sprake is van bijzondere omstandigheden. 

Bovenstaande aanscherpingen zijn reeds doorgevoerd in het Statusreglement Topsporters en vastgesteld in de 
Algemene Ledenvergadering NOC*NSF november 2012. 

Verdere voorgenomen besluiten (met ingang van 1-7-2013): 
1. De groep topsporters die aanspraak kan maken op de stipendiumregeling wordt beperkt tot: 

a. topsporters met een A-status binnen de Podium-, Potential- en Talentprogramma's (groepen 1, 2 en 
3); 

b. topsporters in 4.b topsportdisciplines met top-3 positie en in fulltime topsportprogramma; 
c. topsporters met een HP-status binnen erkende topsportdisciplines; 
d. maatwerkmogelijkheid voor: 

i. topsporters in 4.b topsportdiscipline buiten de top-3 positie en in fulltime 
topsportprogramma; 

ii. topsporters in 4.a topsportdisciplines met top-3 positie. 
2. Topsporters die aanspraak hebben op het stipendium kunnen een absoluut bedrag bijverdienen ter hoogte 

van 55% van het bij de leeftijd behorende wettelijke minimumloon. Hetgeen een topsporter meer verdient, 
wordt gekort op het stipendium; 

3. 	Topsporters met een hoger jaarinkomen dan 60.000 euro hebben geen aanspraak meer op het stipendium. 

Na definitieve vaststelling zullen bovenstaande aanpassingen in het Uitkeringsreglement doorgevoerd worden. 

Voor ons overleg donderdag is verder van belang dat in de notitie naar de minister alleen een scenario van 400 
sporters is opgenomen. Uit de huidige cijfers blijkt echter dat we uitkomen op 440 sporters (400 + 40 
maatwerksporters) in plaats van 400 sporters (360 + 40 maatwerksporters). Bij het scenario met 440 sporters is 9,9 
mln. euro niet toereikend om de stipendiumregeling op het niveau te houden van 140% van het minimumloon voor 
27-jarigen en ouder. Bij een budget van 9,9 mln. euro en 440 sporters is 120% van het minimumloon voor 27-jarigen 



NOC*NSF 

en ouder het maximale haalbare. Willen we het stipendium op het gewenste niveau houden van 140% van het 
minimumloon voor 27-jarigen en ouder, dan voorzien we een benodigd budget van 10,9 mln. euro. Het lijkt ons goed 
om donderdag hierover op één lijn te komen. 

Tot zover even. Laten we voor donderdag nog contact hebben, zodat we het gesprek donderdag goed voorbereiden. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e. 

10 
lrun 

Nedertands 
Otympisch Comité 

Mobiel: +31 10.2-e- 
Email:10  2 e 	@nocnsf.nl 
Twitter: 10 2  e 
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10.2.e. 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

10.2.e. 

vr-da. 8 februari 2013 11:08 
10.2.e. 
10.2.e. 

wijziging bijverdienregeling stipendium 

Hoi heren, 

Ik zou nog even checken bij het ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid in hoeverre de 
gewijzigde bijverdienregeling problemen zou geven (arbeidsrechtelijk). 

Er is geen sprake van verboden leeftijdsdiscriminatie aangezien er bij het nieuwe stipendium'een 
gelijkmatige opbouw in salarisschalen per leeftijd is. 
Daarnaast blijft het stipendium een onafhankelijke regeling zonder link naar de bijstand. Kortom, geen 
probleem. 

Belastingtechnisch is het wel zo dat de sporters in de oudere leeftijdscategorieën nu meer 
bijverdienen, waardoor zij logischerwijs bij de inkomstenbelasting meer gekort zullen worden dan in de 
oude situatie. 

Groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Directie Sport 

Ministerie van VWS 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

Tel:  10.2.e. 
E-mail:  10.2.e. ®minvws.nl 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

10.2.e. 	 @nocnsf.nl> 
2 maart 2013 21:33 

FW: Kosten overgang 
Kosten overgang nieuw stipendium systeem.docx 

zaterda• 
10.2.e. 

Van: 10.2.e. 
Verzon 
Aan: 
Onderwerp: 'os en overgang 

10.2.e. 
en: woensdag 27 februari 2013 17:42 

Doc. 46 
10.2.e. 

Hoi 102e 

Dit is het overzicht van 
Groet, 10.2.e 

10.2.e. over de afbouwregeling. 

Van: 10.2.e. 
Verzon en: za er•ag 2 maart 2013 21:17 
Aan: 10.2.e. 
Onderwerp: 11  osten overgang 

Hallo samen, 

Zie bijgaand document met daarin de kosten van de overgang naar het nieuwe stipendium. Dus de 4a,4b,5a,5b,niet 
erkend sporters die nu stipendium + mogelijk aanvulling hebben en er per 1-7 uitvallen. Alleen bij  1 0.2.e. 

zie ik er totaal adie er in zouden kunnen blijven op basis van maatwerk  10.2.e. 

Kosten overgang komt daarmee op ongeveer 7 ton in euro's. Iets goedkoper dan gedacht, want zitten er relatief 
weinig in de aanvulling. 

www.twitter.comi10.2.e. 



IrsTglirerdium  (nie  
150%   

Aantal 
e 

Bedrag 
€ 1.312 
€ 1.939 
€ 2.585 

6 maand  
€ 393.600 
€ 127.955 
€ 170.607 

€ 115.360 € 692.162 

Maand 
€ 65.600 
€ 21.326 
€ 28.435 

Aantal van 
Functie Functie 

A Al A2 HP FOCUS-NIEUW PROG-NIEUW Eindtotaal 
4A 

Niet erkend 

Totaal Niet 
erkend 

Bowling dames  
Karate sparring heren  
Reddend zwemmen dames 
Squash dames  
Sumo heren  
Wushu sparring heren  
Wushu stijl heren  
Zitvolleybal dames  

Atletiek (werpen)  
Bowling heren  
Bridge dames  
Kano slalom  
Kano sprint  
Schaken heren  
Snowboard Big Air  
Softball dames  
Sportklimmen dames en 
heren  
Taekwondo sparring  
Trampolinespringen  

Driebanden heren 
Reddend zwemmen heren 

Darts 
Inline-skaten heren 

Kiteboarden dames 
Veldrijden dames en heren 

Totaal 4A 
4B 

Totaal 4B 

Totaal 5A 

Totaal 5B 

5A 

5B 

Eindtotaal 54 1 77 

Doc. 46.1 

Kosten overgang nieuw stipendium systeem, wie in 4a, 4b, 5a, 5b en niet 
erkend hebben tot 1-7 stipendium en vallen er daarna uit: 

Gearceerd zijn Karate Spa rring heren (maatwerk) en Bridge dames (top 3 laatste WK), die zouden er 
na 1-7 kunnen inblijven. 

Kosten: 



10.2.e. 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

10.2.e. @ nocnsf. n l> 

Doc. 47 

10.2.e. 

vri'da. 8 maart 2013 13:38 
10.2.e. 
10.2.e. 

FW: Te maken berekeningen, stipendium 
2013 berekening.xlsx; ATT00001.htm 

Ha Lij, 
Ter info. 
Indien ze de egalisatiereserve benutten om de afbouw te doen, komen ze goed uit en is 9,9 geen 
probleem. 
Berekening 2 zou optimaal zijn ook met het oog op weinig administratieve lasten. 

Dat betekent dat alle sporters per 1 juli worden geïnformeerd dat ze vanaf 1 januari 2014 in de nieuwe 
situatie zullen komen. 
Sporters die erop achteruitgaan, zullen van juli 2013 tot jan 2014 nog worden betaald (afbouw) zoals 
in de oude situatie. De rest houdt de salarisschalen zoals die nu nog gelden, dus 70%, 105%, 140%. 
Vanaf 2014 gaan nieuwe salarisschalen in. 

Met uitzondering van de focussporters. Zij vallen per 1 juli 2013 al uit het stipendium (zij zijn ook al 
veel eerder geïnformeerd) 

Het Fonds moet voor 15 maart zeggen aan het bestuur of ze het stipendium voor 2013 kunnen 
uitbetalen. Ze wachten dus met smart op onze subsidieverleningsbrief. 
Ik heb gezegd dat hij informeel al kan zeggen aan het bestuur dat dat moet lukken. 

VWS moet wel als een speer de beschikking eruit doen; stond al op de agenda (waarbij wij dus wel 
een extra stukje opnemen over het aanwenden van die egalisatiereserve in 2013). 
Het inhoudelijke plan volgt dan zsm en kunnen we later bij het dossier in het subsidieplein toevoegen. 

Gr 10.2.0. 

Van: 10.2.e. 	 @nocnsf.nl] 
Verzon en: vrij ag maa 
Aan: 10.2.e. 
Onderwerp: w. e ma en berekeningen, nu met bijlage 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 10.2.e. 	 @nocnsf.nl> 
Datum: 8 maart 2013 09:08:22 CET 
Aan:  10.2.e. 	 Onocnsf.nl>, 
Onderwerp: Antw.: Te maken berekeningen, nu met bijlage 

Hallo 102.e 

Alleen de percentage tabel bij berekening 5 staat fout, berekening is wel goed. 

Formulier titel2 bij 4 en 5 nu ook aangepast. 



Alles dus incl. werkgeverslasten, bedragen van 10.2.e  gehad 

3 ne 4 komt bijna gelijk op, effecten heffen elkaar op 

Voor 2014 kan ik nog wel een keer een ander iets maken, bij. Op basis van 370, 380 .... als aantallen 

Van: 10.2.e. 
Verzon u en: vrij ag 8 maart 2013 08:12 
Aan: 10.2.e. 
Onderwerp: " 	e ma en ere eningen 

Helder 10.2-e. dank! 

Paar opmerkingen: 

1. Even kijken nog naar het tweede half jaar in Berekening 5. Volgens mij zijn de percentages 
niet juist. Dat moet zijn: minimumjeugdlonen en 120% bij 27 jaar en ouder. Nu staan daar 
de percentages van Berekening 4 (tussenstap). 

2. Begrijp ik het dus goed dat het vrijwel niet loont om in twee stappen te groeien naar het 
nieuwe systeem? Berekening 3 en 4 zijn namelijk vrijwel gelijk. 

3. En alle bedragen zijn incl. werkgeverslasten? 
4. Stel dat we voor 2013 als overgangsjaar gaan voor Berekening 2. Dan zouden we per 1 

januari 2014 over gaan naar een nieuw systeem. Aansluitend op de wensen van VWS zou 
dat het systeem van minimumjeugdlonen en 140% bij 27 jaar en ouder zijn:102.e kan je 
eens kijken wat dat systeem per 1 januari 2014 en voor een geheel jaar zou kosten? 
Aantallen sporters is uiteraard koffiedik kijken, maar je zou voort kunnen borduren op waar 
je eindigt in december 2013 mee eindigt. 

Tot zo op kantoor. 

Groeten, 

Van:  10.2.e. 
Verzon en: on erdag 7 maart 2013 22:27 
Aan:  10.2.e, 
CC:  10.2.e. 
On erwerp:  •  e: Te maken berekeningen 

H  10.2.e., Thankslf I itMorgen nog paar kleine fine tunes en dan hoop ik dat dit voldoende zal zijn 
voor102e om de 9,9 miljoen uit te keren. Groet" 
Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 7 mrt. 2013 om 20:14 heeft 
geschreven: 

10.2.e.  @nocnsf.nl> het volgende 

Hallo samen, 

20:08 uur op 7 maart 2013 en hier zijn de berekeningen, alle 5 scenario's liggen 
redelijk bij elkaar in de buurt 

Maar optie 2 is en het makkelijkst voor 2013 en het goedkoopst en biedt dus de 
meeste ruimte om tegenvallers op te vallen (meevallende prestaties dus vaak) en 
ruimte voor maatwerk 

Groetjes, 

2 



10.2.e 

Van: 10.2.e. 
Verzon • en: woensdag 6 maart 2013 17:18 
Aan: 10.2.e. 
CC: 10.2.e. 
On erwerp: 	e maken berekeningen 

Ik ben op kantoor morgen. Tussen 11.30u en 12.30u zou ik kunnen. 

Van: 10.2.e. 
Verzon en: woensdag 6 maart 2013 16:35 
Aan: 10.2.e. 
CC: 10.2.e. 
On erwerp: 	e maken berekeningen 

Hallo samen, 

Zijn jullie morgen op kantoor, misschien toch goed om even samen te zitten. 

Groetjes, 

10.2.e. 

Van: 10.2.e. 
Verzon • en: woensdag 6 maart 2013 16:09 
Aan: 10.2..e. 
CC: 10.2.e. 
On erwerp: e maken berekeningen 

10.2.e. 

Na ons telefonisch overleg hebben 10.2.e. en ik nog even bij elkaar gezeten en op 
een rij gezet welke berekeningen nodig zijn richting VWS. In feite zouden we de 
volgende berekeningen in kaart moeten hebben: 

Berekening 1 
Hele jaar, op basis van: 

• 70% - 105% - 140%; en 
• Nieuwe lijst topsportprogramma's groepen 1 t/m 3. 

Berekening 2 
Eerste halfjaar, op basis van: 

• 70% - 105% - 140% voor sporters binnen LOTTO 1.1 lijst 
• 70% voor de sporters buiten de LOTTO 1.1 lijst 

Tweede halfjaar, op basis van: 
• 70% - 105% - 140% voor de sporters binnen de nieuwe lijst 

topsportprogramma's groepen 1 t/m 3. 

Berekening 3 
Eerste halfjaar, op basis van: 

• 70% - 105% - 140% voor sporters binnen LOTTO 1.1 lijst 
• 70% voor de sporters buiten de LOTTO 1.1 lijst 

3 



18 jaar 57,75% 
19 jaar 61,25% 
20 jaar 65,75% 
21 jaar 71,25% 
22 jaar 95% 
23 jaar 102,5% 
24 jaar 107,5% 
25 jaar 112,5% 
26 jaar 117,5% 

140% 27 jaar en ouder 

Tweede halfjaar, op basis van: 
• Jaarlijkse stappen met minimumjeugdlonen en max. 140% bij 27 jaar en 

ouder voor sporters binnen nieuwe lijst topsportprogramma's groepen 1 
t/m 3. 

Berekening 4 
Eerste halfjaar, op basis van: 

• 70% - 105% - 140% voor sporters binnen LOTTO 1.1 lijst 
• 70% voor de sporters buiten de LOTTO 1.1 lijst 

Tweede half jaar, op basis van: 
• 50% stijging of 50% daling ten opzichte van nieuwe systeem van 

minimumjeugdlonen en max. 140% bij 27 jaar en ouder (dit is in feite het 
scenario: in 2 stappen groeien naar het nieuwe systeem). De tussenstap per 
leeftijd ziet er dan als volgt uit: 

Berekening 5 
Eerste half jaar, op basis van: 

• 70% - 105% - 140% voor sporters binnen LOTTO 1.1 lijst 
• 70% voor de sporters buiten de LOTTO 1.1 lijst 

Tweede halfjaar, op basis van: 
• Jaarlijkse stappen met minimumjeugdlonen en max. 120% bij 27 jaar en 

ouder voor sporters binnen nieuwe lijst topsportprogramma's groepen 1 
t/m 3. 

Wil je eens kijken wat de kosten zijn van bovenstaande scenario's? Dan hebben we 
ook een goed onderbouwd verhaal richting VWS. Meest voor de hand liggend 
scenario (met relatief de minste administratieve en organisatorische rompslomp en 
extra kosten) lijkt dan scenario 2, waarbij we met ingang van 1 januari 2014 
overgaan naar een nieuw systeem. 

Laat me even weten als iets niet duidelijk is, of dat je hulp nodig hebt! 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e. 

<image001jpg> 

Mobiel: +31 10.2.e. 
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E-mail  10.2.e. 
Twitter:  10.2.e.  

@nocnsf.n1 

<2013 berekening.xlsx> 



Berekening 3
#Stip Minder dan 70% Teruggerekend naar 70% #70% #105% #140% Totaal

Januari 466 26 455 209 128 118 455
Februari 418 20 410 187 118 105 410

Maart 190 119 106 415
Steeds +5,  drie basis, eentje 105%, 
eentje 140%

April 193 120 107 420
Mei 196 121 108 425
Juni 199 122 109 430

Gemiddeld 195,7 121,3 108,8 425,8
Kosten per persoon € 1.292 € 1.939 € 2.585
Voor half jaar € 1.516.808 € 1.411.592 € 1.688.005 € 4.616.405

Leeftijd Perc. Werkgever
18 45,5% € 840,08
19 52,5% € 969,36
20 61,5% € 1.135,52
21 72,5% € 1.338,61
22 85,0% € 1.569,44
23 100,0% € 1.846,39
24 110,0% € 2.031,03
25 120,0% € 2.215,68
26 130,0% € 2.400,33
27 140,0% € 2.584,96

Kosten tweede halfjaar (gem 375.5 sporters volgens leeftijdsopbouw februari) € 4.811.187,81

Kosten Overgang 50 11 11

Kosten per persoon € 1.292 € 1.939 € 2.585

Voor half jaar € 387.600 € 127.974 € 170.610 € 686.184

Totaal kosten € 9.727.593
Totaal excl. Overgang € 9.041.409

PUTZVMG
Getypte tekst
Doc. 47.1



Directie Sport 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX DEN HAAG 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.ni  

Vrtntartno ennra 

10.2.e. 
Ons kenmerk 
SP/57770/2013 

Relatienummer 
1124375 
Subsidienummer 
321415 
Verplichtingennummer 
560009083 

Bijlagen 

Uw brief 
28-11-2012 

Doc. 48 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Aan het bestuur van de Stichting 
Stg Fonds Voor De Topsporter 
Postbus 302 
6800 AH ARNHEM 

Datum 13-3-2013 
Betreft Bijdrage Stipendiumregeling en Kostenvergoeding 2013 

Geacht bestuur, 

Met uw brief d.d. 28-11-2012, met kenmerk F&C7178, en uw aanvullende email van 
4 februari 2013 verzoekt u mij om een bijdrage voor het uitvoeren van de 
Stipendiumregeling in 2013. 

Inhoudelijke overwegingen 
Op basis van het actuele aantal topsporters dat voor een stipendium in aanmerking 
komt en de door u voorziene ontwikkelingen in 2013, verzoekt u mij om een 
bijdrage van € 9.908.304 beschikbaar te stellen voor het uitkeren van 425 
basisstipendia, 135 aanvullende stipendia voor sporters van 22 t/m 26 jaar en 122 
aanvullende stipendia voor topsporters van 27 jaar en ouder. De bijdrage is tevens 
bestemd voor de kosten die voortkomen uit de Wet administratieve lastenverlichting 
en vereenvoudiging in de Sociale verzekeringswetten (WALVIS) en voor de 
uitvoeringskosten van de stipendiumregeling. 

Deze activiteiten passen binnen de hoofdlijnen van mijn beleid, zoals bekend 
gemaakt aan de Tweede Kamer. 

Bijdrage 2013 
Voor 2013 ken ik u een bijdrage toe van € 9.908.295. Deze bijdrage is als volgt 
berekend: 

- 425 basis stipendia = 425 * € 1.285,72 * 12 = 	€ 6.557.172 
- 135 stipendia 22-26 = 135 * € 653,51 * 12 	= 	€ 1.058.686 
- 122 stipendia > 26 = 122 * € 1.322,02 * 12 = 	€ 1.935.437 
- Kosten WALVIS 	 = 	€ 	39.750 
- Uitvoeringskosten 	 = 	€ 317.250 + 
TOTAAL 	 = 	€ 9.908.295 

Dit bedrag is € 9 lager dan het door u gevraagde bedrag. Naar alle 
waarschijnlijkheid betreft het hier een afrondingsverschil. Gezien het geringe 
verschil, zeker ten opzichte van het totaalbedrag, ga ik er vanuit dat u dit verschil 
zelf kunt opvangen binnen de begroting. 
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Indien de uitgaven aan de stipendiumregeling in 2013 mijn bijdrage te boven gaan, 
dan dient u de meerkosten te financieren uit de opgebouwde egalisatiereserve. 
Indien de uitgaven aan de stipendiumregeling in 2013 het totaal van mijn bijdrage 
voor 2013 en de opgebouwde egalisatiereserve te boven gaan, dan dient u zelf 
maatregelen te treffen om het financieringsprobleem op te lossen. Dat kan zijn door 
te besparen op de uitgaven of door bijdragen vanuit andere financieringsbronnen 
aan te boren. Indien de uitgaven aan de stipendiumregeling lager uitvallen dan 
geraamd, kunt u het overschot toevoegen aan de egalisatiereserve. 

Eventuele renteopbrengsten die u verwerft met de jaarlijkse bijdrage voor het 
stipendium en/of met de opgebouwde egalisatiereserve, kunt u besteden ten gunste 
van de stipendiumregeling. 

Zichtbaarheid VWS 
Ik ben momenteel in overleg met NOC*NSF over de zichtbaarheid van VWS bij de 
financiering van topsport. voor het stipendium betekent dit dat het zichtbaar zou 
moet worden richting topsporters dat VWS de belangrijkste financier is. 
Ik verbind dit als voorwaarde aan het verstrekken van deze subsidie en treedt 
graag met u en NOC*NSF op korte termijn in overleg over de wijze waarop dit het 
beste kan worden gerealiseerd. 

Wettelijke basis 
De bijdrage voor het stipendium 2013 wordt toegekend op basis van de 
begrotingswet. 

Bevoorschotting 
De bevoorschotting is afgestemd op de door u ingediende liquiditeitsprognose en 
vindt als volgt plaats: 
Week 12 € 3.000.000 
Week 14 € 1.000.000 
Week 18 € 1.000.000 
Week 23 	€ 1.000.000 
Week 27 € 1.000.000 
Week 31 € 581.659 
Week 36 € 581.659 
Week 40 € 581.659 
Week 45 € 581.659 
Week 49 € 581.659 

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 396863930. 

Aanvraag tot vaststelling 
Binnen 22 weken na afloop van 2013 moet een aanvraag tot vaststelling van de 
bijdrage worden ingediend. 
In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken voor 3 juni 2014  in mijn 
bezit moeten zijn. 

De aanvraag tot vaststelling dient vergezeld te gaan van: 
• Een jaarverslag, waarin u zich inhoudelijk verantwoord over de uitvoering van 

de stipendiumregeling en waarin in ieder geval zijn opgenomen het totaal 
aantal uitgekeerde basis stipendia, het aantal uitgekeerde gedifferentieerde 
stipendia en het aantal per tak van sport uitgekeerde stipendia. 

Ons kenmerk 
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• Een jaarrekening, waarin u zich financieel verantwoord over de uitvoering van 
de stipendiumregeling en waarin in ieder geval opgenomen zijn de 
uitgekeerde bedragen aan basis stipendia, de uitgekeerde bedragen aan 
gedifferentieerde stipendia, de daadwerkelijke uitvoeringskosten en 
eventuele toevoegingen of onttrekkingen aan de egalisatiereserve. 

• Een controleverklaring waarin uw accountant onder meer vaststelt dat het 
Fonds uitsluitend stipendia heeft verstrekt conform de voorwaarden 
opgenomen in het goedgekeurde stipendiumreglement. 

• Een rapport van feitelijke bevindingen van uw accountant. 
Met betrekking tot het hierboven bedoelde rapport van feitelijke 
bevindingen merk ik het volgende op. Bij de indiening van uw 
verantwoording over het haar 2011 heeft uw accountant opgemerkt dat zijn 
rapport van feitelijke bevindingen afwijkt van het modelrapport zoals hoort 
bij de kaderregeling VWS-subsidies. Aangezien de bijdrage voor de 
stipndiumregeling niet versterkt wordt op basis van de Kaderregeling VWS-
subsidies is het modelrapport dus niet verplicht voorgeschreven. Uw 
accountant kan dus het door hem gebruikte model hanteren. 

AWB-procedure 
Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan 
eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste 
pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. 

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen. Dit 
moet binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe 
dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in het 
bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief 
(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent 
met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een 
datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te 
sturen met het bezwaarschrift 
Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 El Den Haag 
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 
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lk verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze bijdrage het nummer 321415 te 
vermelden. 

Hoogachtend, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Sport, 

Ons kenmerk 
SP/57770/2013 

drs. B.C. Zijlstra MPA 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

10.2.e. 	 @nocnsf.nl> 
vn da. 12 a nl 2013 11:27 

FW: Stand van zaken stipendium en andere voorzieningen topsporters 2013 

littO 	Nieuwsbrief 
Stand van zaken stipendium en andere voorzieningen 
topsporters 2013 MOC*IISF 

Extra subsidiebijdrage VWS voor stipendiumregeling 

De afgelopen maanden is er vanuit NOC*NSF uitvoerig overleg geweest met het Ministerie van 
:.Volksgezondheid, Welzijn & Sport over de financiering van de stipendiumregeling. Enerzijds 

vond een evaluatie plaats van het in 2011 ingevoerde gedifferentieerd stipendium. Anderzijds is 

.1.1.  april 2.013 

nd vorig jaar hadden we jou via een nieuwsbrief geïnformeerd over de op handen zijnde 
wijzigingen per 1 januari 2013. Ook met ingang van 1 juli as. zullen een aantal wijzigingen 
worden doorgevoerd die betrekking hebben op de stipendiumregeling en andere voorzieningen 
voor topsporters. Via deze nieuwsbrief informeren we jou over de laatste stand van zaken. Op 
de website van NOC*NSF is een aparte pagina ingericht, waarbij de op handen zijnde 
wijzigingen actueel gehouden worden. 

Lees verder 

DoorontWikkeling voorzieningen voortopsporters in 2014 e.v. 

Begin dit jaar is de Sportagenda 2016 ingevoerd. Op basis van de uitgangspunten van de 
Sportagenda zullen we de komende maanden werken aan de beleidsmatige en integrale 
doorontwikkeling van de voorzieningen voor topsporters. Via een ontwikkelagenda voor de 
periode 2013-2016 zullen thema's betrokken worden vanuit de uitgangspunten 'de topsporter 
centraal' en 'topsport is een vak dat fulltime en professioneel beoefend wordt'. Het jaar 2013 
geldt daarbij als overgangsjaar. 

Lees verder 

Doc. 49 
10.2.e. 

Ha 102e. 

Ter info de nieuwsbrief die gisteren naar alle topsporters met een A-, B- en HP-statussen is gegaan. 

PS: ik ben vanaf morgen t/m 22 april op vakantie. 

Groeten, 

e 

Indien deze mail niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de webversie 
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Hoogte stipendium met ingang van 1 januari 2014 

Met ingang van 1 januari 2014 zal een nieuwe stipendiumregeling worden ingevoerd. Vanaf dan 
gelden de wettelijke minimumlonen voor de leeftijden 18 jaar t/m 23 jaar en kan er op basis 
van leeftijd worden toegegroeid naar 140% van het wettelijke minimumloon bij een leeftijd van 
27 jaar en ouder. 

Lees verder 

Afbouwregeling eindigt op 1 juli 2013 

Eind vorig jaar is gecommuniceerd dat er voor de topsporters die hadden voldaan aan de 
prestatienorm 2012, maar sinds 1 januari 2013 buiten de focus zijn gevallen, een 
afbouwregeling gedurende 6 maanden zou gelden. Deze afbouwregeling gold per 1 januari 2013 
en eindigt op 1 juli as. Het betreffen topsporters binnen 4.a, 4.b, 5.a, 5.b en niet-erkende 
topsportdisciplines. De sporters op wie de afbouwregeling betrekking heeft, zijn hierover o.a. 
via de vorige nieuwsbrief van 6 december 2012 en de statusbrieven geïnformeerd. Voor deze 

orters wordt met ingang van 1 juli 2013 de status en bijbehorende voorzieningen stopgezet. 

verige voorzieningen per 1 juli 2013 

e ingang van 1 juli 2013 zullen een aantal wijzigingen volgen die betrekking hebben op de 
doelgroepen van voorzieningen zoals de kostenvergoedingen, BROV, PON-auto's en NS-
businesscard. 

Lees verder 

Hoogte stipendium per 1 juli 2013 

Met de invoering van de Sportagenda 2016 is een nieuwe indeling van topsportprogramma's 
gekomen. Deze nieuwe indeling van topsportprogramma's uit de Sportagenda 2016 zal met 
ingang van 1 juli as. ook in het Uitkeringsreglement worden opgenomen en de lijst Categorie 1 
topsportprogramma's uit de Sportagenda 2012 vervangen. Eén van de gevolgen van deze 
aanpassing is dat het stipendium voor alle stipendiumgebruikers leeftijdsafhankelijk wordt. 

Lees verder 

gekeken naar de doorontwikkeling van de stipendiumregeling in relatie tot de focusgedachte uit 
de Sportagenda 2016. Dit heeft geleid tot een akkoord met het Ministerie van VWS over een 
subsidiebijdrage van 9,9 mln. voor de stipendiumregeling voor het jaar 2013 en de intentie om 
dit de komende jaren te continueren. Tot vorig jaar was een subsidiebedrag van 7,8 mln. 
gereserveerd vanuit het Ministerie van VWS. 

Doelgroep stipendium per 1 juli 2013 

Doordat de nieuwe indeling van topsportprogramma's uit de Sportagenda 2016 met ingang van 
1 juli as. in het Uitkeringsreglement wordt opgenomen, zal de doelgroep van topsporters die in 
aanmerking komen voor een stipendium wijzigen. 

Lees verder 
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afmelden 

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport 
Partners in Sport van NOC*NSF: 
Lotto. Ernst&Young, Nuon, Rabobank, Randstad. Volkswagen 

NOC*NSF 
http://www.nocnstril, info@nocnsf.nl  

Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik 
door anderen is niet 
toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren en de email niet te 
gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. 
NOC'NSF is een vereniging naar Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 09059703. 

This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended to be exclusively for 
the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use 
by any person other than the addressee(s). Should you receive this email unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do 
not use the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to any electronic transmission. 
NOC'NSF is a legal entity (association), duly incorporated under the laws of the Netherlands 
and registered with the trade register in Arnhem under no. 09059703. 
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Financieel jaarverslag 2012 Stichting Fonds voor de Topsporter 

1. JAARVERSLAG 

1.1 Inleiding 

Algemeen 
Stichting Fonds voor de Topsporter (hierna Fonds) is vanaf 1 januari 2001 een zelfstandige organisatie. Het Fonds biedt financiële 
voorzieningen aan Nederlandse topsporters met een door NOC'NSF toegewezen A-. HP- of B-status. Beroepssporters vallen buiten 
deze regelingen. 

Het Fonds beheert een kapitaal, dat ter beschikking is gesteld door de overheid (Ministerie van VWS) en de sport (NOC*NSF/Lotto). 
De steun voor de topsporters komt uit de rente van dit kapitaal, een bijdrage van NOC*NSF, plus een jaarlijkse storting van VWS. De 
communicatie over het Fonds en de voorzieningen wordt grotendeels door NOCNSF verzorgd. 

Het Fonds is voor de belastingheffing en sociale verzekeringen aangemerkt als (fictieve) werkgever voor de uitkeringen (van VWS) en 
kostenvergoedingen die worden uitbetaald. Maar het Fonds wil meer zijn. Het Fonds voelt zich verantwoordelijk voor het scheppen 
van een zo gunstig mogelijk financieel en fiscaal klimaat voor de sporters. Het Fonds wil graag de sporters helpen topprestaties in 
de sport en op financieel en administratief niveau te bereiken. Het laatste blijkt voor veel sporters niet eenvoudig omdat de wet en 
regelgeving, zeker voor jonge beginnende sporters, vaak ondoorzichtig blijkt te zijn. In advies en begeleiding kunnen ze met een 
gerust hart terecht bij het Fonds. Iedere sporter blijft uiteraard verantwoordelijk voor zijn eigen administratie en belastingaangifte. 
maar vanaf de zijlijn kan het Fonds wel adviseren en coachen. Via de collectieve mail. sms, Lopend Vuur of website worden de 
sporters gewezen op veranderingen in reglementen, declaratiemomenten. data waarop ze verantwoording van inkomen moeten 
indienen, tips en weetjes, praktisch en concreet, zodat de aandacht meteen weer op de sport kan worden gericht. 

2012 
In 2011 is een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in het scheppen van een zo gunstig mogelijk financieel klimaat voor topsporters. 
In de beleidsbrief Sport "Sport en bewegen in Olympisch perspectief" d.d. 19 mei 2011 besluit VWS om te gaan investeren in het 
variabel maken van de bestaande inkomensvoorziening (Stipendium) voor (gehandicapte) tapsporters en high potentials. 
Uiteindelijk is deze differentiatie in de inkomensvoorziening in oktober geëffectueerd met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 
2011. Deze differentiatie in het Stipendium wordt mogelijk gemaakt voor specifieke topsportprogramma's en leeftijdscategorieën 
Voor deze specifieke groep topsporters leidt dit tot een aanvulling van 50% resp. 100% van het wettelijk minimumloon, bovenop 
hun bestaande Stipendium. 
Deze positieve ontwikkelingen hebben geresulteerd in een relatief grote toename van het aantal sporters dat gebruik maakt van het 
Stipendium, waarmee de financiering van het Fonds verder onder druk is komen te staan. Hiervoor zijn eind 2011 de eerste 
gesprekken met NOC•NSF en het ministerie van VWS opgestart, teneinde voor de lange termijn een oplossing te gaan vinden op 
financieel dan wel beleidsmatig gebied. 

Een eerste beleidsmatige aanzet is hiertoe gegeven middels het vaststellen van een nieuw Statusreglement op de Algemene 
Vergadering van NOCNSF op 20 november 2012. Voor meer informatie hieromtrent zie www.nocnsfril. Daarnaast heeft eind 2012 
door NOCNSF en VWS een evaluatie van de differentiatie in het Stipendium plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat in 2013 
beleidsmatig wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van het stipendiumbeleid, teneinde per 1 januari 2014 een nieuwe 
stipendiumregeling te kunnen effectueren. Bij deze doorontwikkeling van het stipendiumbeleid zal tevens de bijverdienregeling, en 
de hiermee samenhangende inkomenstoets, verder worden doorontwikkeld. Als gevolg hiervan zal in 2013 ook nadrukkelijk het 
huidige digitale platform van het Fonds nader worden bekeken en wordt beschouwd of deze toekomstbestendig is. 

In de periode 2010-2012 heeft VWS een aanvullende financiële bijdrage geleverd voor de uitvoering van de 
Kostenvergoedingsregeling van het Fonds. Deze bijdrage kan helaas niet worden gecontinueerd in 2013. Hierdoor heeft het bestuur 
van het Fonds zich in de bestuursvergadering van d.d. 12 oktober 2012 genoodzaakt gezien de hoogte van de maandelijkse 
kostenvergoeding voor topsporters met een A- en HP-status in 2013 te verminderen van maximaal € 350 tot € 200 per maand. 
Hiermee samenhangend is door NOCNSF de hoogte van de maandelijkse kostenvergoeding voor topsporters met een B-status in 
2013 vastgesteld op een maximum van € 200 per maand (was € 225). 

In 2011 is een wijzigingsvoorstel van de statuten opgesteld waarbij het uitgangspunt was om de statuten te actualiseren en 
optimaliseren. Dit wijzigingsvoorstel is behandeld in de bestuursvergadering van het Fonds van 10 oktober 2011. Daarnaast is dit 
wijzigingsvoorstel voorgelegd aan het bestuur van NOCNSF. Tevens is het wijzigingsvoorstel informeel voorgelegd aan en heeft 
afstemming plaatsgevonden met het ministerie van VWS. Uiteindelijk is het wijzigingsvoorstel van de statuten d.d. 16 juli 2012 
formeel bij notariële akte bekrachtigd en is het ministerie van VWS hier medio september formeel over geïnformeerd. 
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Tevens heeft het bestuur in 2012 voor het eerst een Treasurystatuut vastgesteld. Daarnaast heeft het bestuur eind 2012 verzocht een 
'Pitch' te laten plaatsvinden en het vermogensbeheer te herijken en te overwegen om huidige belegde vermogen al dan niet af te 
bouwen. Op basis van de gegevens uit de 'pitch' zal het bestuur besluiten: 
a• of het lonend is om het beheren van het vermogen uit te besteden; 
b- indien dat het geval is zal het bestuur een keuze maken tussen de verschillende partijen. 
Voortkomen uit de gesprekken die hebben plaatsgevonden met verschillende partijen is geconstateerd dat het in 2012 vastgestelde 
Treasuystatuut nog niet optimaal is en hier zal in 2013 aan worden gewerkt om deze verder te optimaliseren. 

Mede als gevolg van de invoering in 2009 van het digitaal aanleveren van de inkomenstoetsen en de gewenningsperiode die dit met 
zich mee heeft gebracht. is in 2010 een achterstand ontstaan ten aanzien van de inkomenstoetsen. In 2011 is de achterstand over de 
jaren 2008, 2009 en 2010 voor een relatief groot deel weggewerkt. In 2012 is hier een vervolg aan gegeven en zijn de achterstanden 
tot en met 2011 nagenoeg geheel ingelopen. 

Eind 2011 is het Fonds aangeschreven door de Algemene Rekenkamer met het verzoek om te medewerking te verlenen aan een 
rijksbreed bedrijfsvoeringonderzoek naar de verantwoording over en toezicht op prestaties en effecten van instellingen op afstand. 
dat de Algemene Rekenkamer als onderdeel in een jaarlijks onderzoek uitvoert op de bedrijfsvoering van de ministeries. Naast het 
Fonds zijn nog 24 instellingen op afstand betrokken op het beleidsterrein van alle ministeries. 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode eind 2011 - begin 2012. Uiteindelijk is het Fonds in 2012 niet geinformeerd over 
de uitkomsten van dit onderzoek en is slechts informeel via VW5 vernomen dat er geen bijzonderheden waren ten aanzien van het 
Fonds. 

1.2 Bestuur 

Het bestuur is op 30 maan, 15 juni en 12 oktober bijeen geweest. 
De samenstelling van het Bestuur is als volgt 

Naam 	 Namens 	 Functie 
Dhr. J.H.A. Bolhuis 	 NOCNSF 	 voorzitter 
Dhr. J.W. Hoogendoorn 	 NOC' NSF 	 penningmeester . 
Dhr. D. de Vreeze 	 NOCNSF 	 lid 
Dhr. G.A.M. Verwij 	 NOCNSF 	 lid, vanaf 23 augustus 
Mw. C. Thate 	 VWS 	 lid 
Dhr. Ch. Warners 	 Atletencommissie 	 lid 

In de bestuursvergadering van NOC-NSF van 23 augustus 2012 is dhr. G.A.M. Verwij benoemd als lid van de stichting Fonds voor de 
Topsporter. Hiermee is hij de opvolger van dhr. T. Langerwerf. Het bestuurlidmaatschap van dhr. T. Langerwerf was beëindigd per 1 
juli 2011. daar zijn maximale benoemingstermijn was verlopen. 

1.3 Bureauorganisatie 

De bureau organisatie is uitbesteed aan NOCNSF en wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Finance & Control van 
NOCNSF. 
Daarnaast huurt het Fonds van NOCNSF kantoorruimte, meubilair en apparatuur en maakt gebruik van een aantal andere 
voorzieningen, o a. Juridische Zaken. 

1.4 Uitvoering regelingen 

In 2012 heeft het Fonds de volgende regelingen uitgevoerd; 
het uitbetalen van stipendia aan sporters met een A- of HP-status; 
het beoordelen en controleren van de deelname aan en stortingen op de Topsportspaarregeling; 

het uitvoeren van de controle en uitbetaling van de declaraties kostenvergoedingen sporters met een A- of HP-status; 

het uitvoeren van bijzondere regelingen voor topsporters tbv NOCNSF Topsportontwikkeling (Bijzondere regeling 
onbetaald verlof voor sporters met een A- of HP-status); 
het uitbetalen van kostenvergoedingen aan sporters met een 8-status t.b.v. NOCNSF Topsponontwikkeling. oRIG1 EO- 
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1.4.1 Stipendiumregeling 

Stipendiumregeling 
In 2001 is het stipendium ingevoerd. Het stipendium is een inkomensvoorziening voor sporters met een A- of HP-status. Het 
stipendium is maximaal 70% van het wettelijk minimum inkomen (voor een 23-jarige). De sporter mag vanaf 1-2-2007 tot 125% van 
het wettelijk minimum inkomen bijverdienen. 

Met ingang van 1 juli 2011 is het stipendiumreglement gewijzigd en is de aanvulling op het stipendium geïntroduceerd. Alleen 
sporters die in aanmerking komen voor het reguliere Stipendium kunnen in aanmerking komen voor de aanvulling op het 
Stipendium. Daarbij wordt voor de aanvulling op het stipendium onderscheid gemaakt / differentiatie aangebracht in 

topsportprogramma's en in leeftijdsgroepen. 

Ten aanzien van de topsportprogramma's maakt NOC•NSF de aanvulling op het Stipendium mogelijk voor de volgende 

topsportprogramma's. in hoofdlijnen: 
' Olympische of Paralympische topsportprogramma's behorend tot Groep 1.1 uit de LOTTO Verdeelsystematiek met een wedstrijd-
en trainingsprogramma van voldoende omvang; 
• Overige Olympische af Paralympische topsportprogramma's, maar alleen bij een nominatie (op naam) of kwalificatie voor de 
eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen; 
• Niet-Olympische of Paralympische topsportprogramma's behorend tot Groep 1.1 uit de LOTTO Verdeelsystematiek met een 

wedstrijd- en trainingsprogramma van voldoende omvang; 
• Maatwerk docr de Technisch Directeur NOCIVSF. 

Daarnaast wordt uitgegaan van de volgende leeftijdsgroepen, waarbij de genoemde aanvulling op het Stipendium van toepassing is: 
• 18 t/m 21 jaar. geen aanvulling; 
• 22 t/m 26 jaar een aanvulling van 50% van het wettelijk minimumloon (incl. vakantietoeslag); 
• 27 jaar en ouden een aanvulling van 100% van het wettelijk minimumloon (incl. vakantietoeslag). 

Om de rechtmatigheid te beoordelen van de uitbetaling van het stipendium moeten de sporters halfjaarlijks een opgaaf doen van 
het bijverdiende inkomen, de zogenaamde inkomenstoets. Bij toepassing van deze inkomenstoets geldt als uitgangspunt het 

reguliere Stipendium. De aanvulling op ,het Stipendium wordt hierbij niet meegenomen. Indien blijkt dat een sporter het volledige 
(reguliere) Stipendium dient terug te betalen, vervalt ook zijn aanspraak op de aanvulling op het Stipendium en dient hij dit ook 
terug te betalen. 

De toepassing van de inkomenstoets in 2012 (met name over de jaren 2010 en 2011) heeft erin geresulteerd dat een bedrag ad E 
97K van het uitbetaalde stipendium aan topsporters is teruggevorderd. 

Financiering stipendiumregeling 
De kosten voor de stipendiumregeling voor sporters met een A-of HP-status zijn met name vergoed door het Ministerie van VWS en 

deels door onttrekking uit de egalisatiereserve. 
De aanvulling op het stipendium wordt tevens gefinancierd door het ministerie van VWS. 

Vaststelling bijdrage VWS 

De bijdrage van VWS in de financiering van de stipendiumregeling is tot en met 2011 (per 13 september 2012) definitief vastgesteld. 

Eind 2005 heeft de Interne Auditdienst van VWS het Fonds gemeld dat zij overleg wilde over het vaststellen van een 
controleprotocol, met name voor het Stipendium. In 2006 heeft hierover overleg plaatsgevonden. In 2007 heeft de Auditdienst van 
VWS het uiteindelijke controleprotocol vastgesteld. Dit controleprotocol is met ingang van 1 januari 2007 van toepassing. 

In samenhang met het gewijzigde uitkeringsreglement van het stipendium is het controleprotocol voor het Fonds voor de 
Topsporter geactualiseerd. Het ministerie van VWS heeft het Fonds hier begin 2012 over geïnformeerd, waarbij de accountant dit 
controleprotocol bij de controle vanaf het jaar 2011 dient te hanteren. 

3RIGIN,F_EL  
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1.4.2 Topsportspaarregeling 

Over 2012 is door ca. 70 (2011: 18) topsporters een aanvraag voor deelname ingediend. Daarnaast is de verwachting dat naar 
aanleiding van de nog uit te voeren inkomenstoetsen meerdere sporters gebruik zullen maken van deze spaarregeling. 

1.4.3 Kostenvergoedingsregeling 

A- of HP-status 
Sporters met een A- of HP-status kunnen over de periode januari t/m december € 350 per maand declareren ter dekking van kosten 
verbonden aan de sportbeoefening. Het declaratiereglement wordt regelmatig bijgesteld met name als gevolg van wijzigingen in de 
belastingwetgeving. 
De meest actuele versie van het declaratiereglement staat op de website www.topsportfonds.nl (na inloggen). 
Uitbetaling vindt plaats na integrale controle. 

Financiering kostenvergoeding A- en HP-status 
De (rente) opbrengst van het kapitaal van het Fonds voor de Topsporter was in 2012 - evenals in voorgaande jaren - niet toereikend 
om in het benodigde totaalbedrag aan declaraties van de A- en HP-sporters (maximaal € 4.200 p.p. per jaar) te kunnen uitbetalen. 
NOCNSF Topsponontwikkeling en het Ministerie van VWS hebben voor aanvulling gezorgd. 
Ook in 2012 was een deel van het kapitaal ondergebracht bij een vermogensbeheerder, te weten Sequoia te Oosterbeek. In 2012 is 
mede hiertoe door het bestuur van het Fonds een Treasurystatuut aangenomen. De netto gerealiseerde opbrengst, van dit deel van 
het kapitaal, voor 2012 was hoger dan begroot. 
De (niet) gerealiseerde koersresultaten zijn ten gunste (2012) dan wel ten laste (2011) van de Reserve Koersresultaten Effecten 
gebracht. 

B-status 
Voor sporters mei een B-status was maandelijks € 225 per maand (maximaal € 2.700 per jaar) beschikbaar. Zie verder de toelichting 
bij A/HP-sporters. 

Financiering kostenvergoeding B-status 
De kosten zijn volledig gedekt door NOCNSF Voorzieningen Topsport. De kosten worden periodiek in rekening gebracht bij 
NOCNSF. 

Beroepssportertoets 
Een sporter wordt door het Fonds aangemerkt als beroepssporter indien het inkomen uit de sport meer dan € 35.000 bruto per jaar 
bedraagt. Een beroepssporter (A, B, HP) kan dan geen aanspraak doen op de kostenvergoeding. 
De sportkosten die (aantoonbaar) niet vergoed worden kunnen in mindering gebracht worden op het bruto inkomen 
(sportinkomsten minus sportonkosten = sportinkomen}. 

Inkomen uit sport omvat niet het inkomen als leraar/ trainer in de sport, maar uitsluitend inkomen van (top)sportbeoefening. 
Deze beroepssporterstoets over 2012 is (nog) niet uitgevoerd. Overwogen wordt om de beroepssporterstoets niet meer uit te 
voeren, maar om deze te integreren met de inkomenstoets. Mede hiertoe is bij het toepassen van de inkomenstoets in 2012 een 
pilot gestart, middels het opvragen van de aangifte inkomstenbelasting. 
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1.4.4 Bijzondere regelingen 

BROV 
De Bijzondere regeling onbetaald verlof (BROV1 is ingesteld voor de sporters met een A- of HP-status die geen gebruik maken van 
het stipendium en een inkomen hebben. Indien zij tijdelijk voor langere tijd onbetaald verlof opnemen voorziet deze regeling in een 
uitkering ter hoogte van 100% van het wettelijke minimum inkomen. 
De kosten hiervan zijn volledig gedekt door NOCNSF Voorzieningen Topsport. 

HP -status 
In 2010 zijn voor sporters die een HP-status hadden extra voorzieningen mogelijk gemaakt. Voordracht van en toetsing over welke 
sporter in aanmerking kwam voor deze extra voorzieningen lag bij het collectief van Prestatiemanagers van NOCNSF Voorzieningen 
Topsport. Deze regelingen betroffen het gebruik kunnen maken van voorzieningen tot maximaal het niveau welke voor sporters met 
een A-status beschikbaar was. 

VWS financiert de kosten van het stipendium voor HP-sporters. NOCNSF Voorzieningen Topsport financiert de kostenvergoeding. 

1.5 Bezwaarschriften en beroepsprocedures 
In 2012 zijn twee bezwaarschriften ingediend. Als gevolg hiervan heeft voor één sporter reeds de beroepsprocedure plaatsgevonden 
en is deze afgerond. Voor de andere sporter is in overleg met de sporter besloten om de beroepsprocedure te vervolgen na het 
seizoen op een door de sporter aan te geven tijdstip. 

1.6 Gegevens gebruik Stipendium- en Kostenvergoedingsregeling 

Sporters met Stipendium en Onkostenvergoeding in 2012 
De omvang van het gebruik van sporters met een A-/HP-status over 2012 van het Stipendium en de Onkostenvergoeding is als 
volgt: 

	

januari 	 649 	 566 	 466 	 154 	 128 

	

februari 	 586 	 523 	 433 	 141 	 123 

	

Maan 	 593 	 523 	 439 	 140 	 128 
april 	 598 	 530 	 445 	 140 	 129 
mei 	 608 	 534 	 453 	 141 	 133 
juni 	 609 	 529 	 450 	 140 	 134 
juli 	 609 	 542 	 459 	 144 	 133 

	

augustus 	 618 	 549 	 472 	 146 	 137 
september 	 618 	 541 	 470 	 144 	 133 

	

oktober 	 614 	 544 	 461 	 136 	 117 
november 	 637 	 552 	 463 	 136 	 114 
december 	 634 	 535 	 455 	 130 	 118 

	

gemiddeld 	 614 	 539 	 456 	 141 	 127 
100% 	 88% 	 74% 

Status = Status toegekend door NOCNSF 
Onkostenvergoeding sporter heeft aangegeven gebruik te willen maken. 

Gemiddeld 74 % von de 4-/HP sporters rnaokt gebruik vort stipendium 
Gemiddeld 88 % van de A-/HP sporters maakt geheel of gedeeltelijk gebruik von kostenvergoeding. 

Meerjarenoverzicht sporters met Stipendium 
De gemiddelde aantallen sporters zijn als volgt: 

Stipendium - 	Stipendium • 
A 4. HP 	Stipendium 	% Stipendium 	aanvulling 22-26 	aanvulling > 27 

jr.  
2004 	 502 	 277 	 55% 
2005 	 514 	 294 	 57% 
2006 	 500 	 281 	 56% 
2007 	 559 	 312 	 56% 
2008 	 551 	 307 	 56% 
2009 	 517 	 315 	 61% 
2010 	 550 	 355 	 65% 
2011 	 551 	 396 	 72% 	 143 	 108 
2012 	 614 	 456 	 74% 	 141 	 127 

A-sporters' vanaf 2009 inclusief HP-sporters 	

oRiclx 'S EL 
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456,1 
	

396,0 
	

355,4 
	

314,7 
	

306,7 
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Meerjarenoverzicht sporters met Stipendium per bond 
Het volgende overzicht geeft het gemiddelde aantal A-/HP-sporters met stipendium in fte's per bond over 2012/2009 (incl. HP- 
sporters) resp. 2008 (excl. HP-sporters). 

Bond  
American Football 
Atletiek Unie 
Badminton Bond 
Base & Softbalt Bond 
Basketbalt Bond 
Biljart Bond 
Bobslee Bond Ned 
Boks Bond 
Bowling Fed 
Bridge Bond 
Dam Bond 
Darts Bond 
Fed Oosterse Vechtsporten 
Gehandicaptens pon 
Golf Federatie 
Gymnastiek Unie 
Handbal Verbond 
Handboog Bond 
Hippische Sport Bond 
Hockey Bond 
Judo Bond Ned 
Karate Do Bond Ned 
Klim en Bergsport Ver 
Korfbal Verbond 
Krachtsport Bond 
tawn Tennis Bond 
Motorrijders Ver. 
Reddingsbrigades Ned 
Roei Bond 
Rugbybond 
Schaak Bond 
Schaatsenrijder 
Schermbond 
Schutters Ass 
Ski Vereniging 
Squash Bond Nederland 
Taekwondo Bond Nederland 
Tafeltennis Bond 
Triathlon Bond 
Voetbal Bond 
Volleybal Bond 
Watersport Verbond 
Wietrenunie 
Zwembond 
Totaal 
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265,3 141.0 251,3 127,3 I 
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Overzicht sporters met aanvullend Stipendium per bond 
Onderstaand volgt gen overzicht met het gemiddelde aantal Fte per bond van sporters met een aanvullend Stipendium. 

Aanvullend 
Stipendium 

2012  

Aanvullend 
Stipendium 

22.26 jr. 

Aanvullend 
Stipendium 

> 2ï jr. 

Aanvullend 
Stipendium 

2011 Bond 
American Football 
Atletiek Unie 
Badminton Bond 
Base & Softbalt Bond 
Basketbalt Bond 
Biljart Bond 
Bobslee Bond Ned 
Boks Bond 
Bowling Fed 
Bridge Bond 
Dam Bond 
Dans Band 
Fed Oosterse Vechtsporten 
Gehandicaptensport 
Golf Federatie 
Gymnastiek Unie 
Handbal Verbond 
Handboog Bond 
Hippische Sport Bond 
Hockey Bond 
Judo Bond Ned 
Karate Do Bond Ned 
Klim en Bergsport Ver 
Korfbal Verbond 
Krachtsport Bond 
tawn Tennis Bond 
Motorrijders Ver. 
Reddingsbrigades Ned 
Roei Bond 
Schaak Bond 
Schaatsenrijder 
Schermbond 
Schutters Ass 
Ski Vereniging 
Squash Bond Nederland 
Taekwondo Bond Nederland 
Tafeltennis Bond 
Triathlon Bond 
Voetbal Bond 
Volleybal Bond 
Watersport Verbond 
Wielrenunie 
Zwemband 
Totaal 

I 
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1.7 Meerjarenoverzicht 
Een meerjarenoverzicht, inclusief de begroting 2013, luidt als volgt: 

	

Begroting 	Realisatie 	Realisatie 	Realisatie 	Realisatie 

	

2013 	 2012 	 2011 	 2010 	 2009 
€ 

AANTALLEN SPORTERS 
A/HP-sporters 	 614 	 551 
Stipendia 	 425 	 456 	 396 
Kostenvergoedingen A/HP•sporters 	 425 	 539 	 507 
Kostenvergoedingen 8-sporters 	 175 	 243 	 217 

EXPLOITATIE-OVERZICHT  
Bijdragen VWS 	 9.908.304 	11.392.537 	7.351.607 	 5.631.967 	5.629.936 
Bijdragen NOCNSF 	 1.091.500 	1.311.878 	1.118.149 	888 676 	 938.062 
Financiele resultaten 	 438.500 	562.552 	614.720 	611.339 	1.516.650 
BATEN 	 11.438.304 	13.266.967 	9084.476 	7.131.982 	8.084.648 

Stipendia (incl. sociale lasten) 	 9 621.054 	9.808 348 	7.244.771 	 5.267.651 	4.710.222 
Kostenvergoedingen 	 1448.000 	2.808 050 	2.624.089 	2.396.027 	2.195.049 
Organisatiekosten 	 369.250 	 310.946 	 271.653 	 292.777 	 308.137 
Koersresultaten effecten 	 477.189- 		383.424 	 59.909- 	412.462 
LASTEN 	 11 438 304 	12.450 155 	10.523.937 	7.896.546 	7.625.870 

SALDO BATEN EN LASTEN 	 816.812 	1.439.461- 	 764.564- 	 458.778 
.1111•1111 •1• .1•IC191,1.E.L.U11 

EXPLOITATIE-OVERZICHT / REGELING 
Kostenvergoedingsregeling 	 19.169- 	 73.695- 
Stipendiumregeling 	 339.623 	1.056 037- 	 805.304- 	 944.935 
BROV-regeling 
Koersresultaat effecten 	 477.189 	 383.424- 	 59.909 

	
412.462- 

SALDO BATEN EN LASZEN 
	

816.812 	1.439.461- 	 764.564- 	 458.778 
...1••••••••••.1. 

BALANS 
Financiele vaste activa 	 1.571.249 	1.414.060 	2.447.485 	18.269.884 
Vorderingen 	 1.140311 	714.090 	1.024.794 	705.329 
Liquide middelen 	 - 20,716 481 	20.478 645 	20.396.048 	5.666.522 

	

23.428.041 	22.606.795 	23.868.327 	24.641.735 
Iftm•111~1.1M~ 

Kopitaat 	 23.142.791 	23.142.791 	23.142.791 	23.142.791 
Egalisatiereserve 	 1.190.767 	 851.144 	 L907.180 	2.712.484 
Reserve Koersresultaten Effecten 	 1.595.163. 	2.072.352- 	1.688.927- 	1.748.836- 
Vermogen 	 22.738 395 	21.921.583 	23.361.044 	24.106.439 
Kortlopende schulden 	 689.646 	 685.212 	 507.283 	 535.296  

	

23428.041 	22.606.795 	23.868.327 	24.641.735 
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2. JAARREKENING 

2.1 Balans per 31 december 2012 
(na resultaatbestemmingl 

31 december 2012 	 31 december 2011 

ACTIVA 

Financiële vaste activa 
Effecten 	 1.571.249 	 1.414.060 

1.571.249 	 1.414.060 

Vorderingen en overlopende activa 
Debiteuren 	 43.100 	 36.146 
Verbonden partijen 	 590.660 	 113.381 
Overige vorderingen 	 506.551 	 564.563 

1.140.311 	 714.090 

liquide middelen 
Deposito's en spaarrekeningen 	 19.600.000 	 20.000.000 
Effectenrekeningen 	 635.206 	 336.486 
Betaalrekeningen 	 481.275 	 142.159 

20.716.481 	 20.478.645 

23.428.041 	 22.606.795 

PASSIVA 

Vermogen 
Kapitaal 	 23.142.791 	 23.142.791 
Egalisatiereserve 	 1.190.767 	 851.144 
Reserve Koersresultaten Effecten 	 1.595.163- 	 2.072.352- 

22.738.395 	 21.921.583 

Kortlopende schulden 
Belastingen en sociale verzekeringen 	 254.558 	 284.116 
Crediteuren 	 423.913 	 390.112 
Overige schulden en overlopende passiva 	 11.175 	 10.984 

689.646 	 685.212 

23.428.041 	 22.606.795 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2012 

2.2.1 Staat van baten en lasten over 2012 - Functionele indeling 

	

Realisatie 	Begroting 	Realisatie 

	

2012 	 2012 	 2011 
E 

Baten 
Bijdragen VWS 	 11.392.537 	10.147.193 	7.351.607 
Bijdragen NOC'NSF 	 1.311.878 	1.042.000 	1.118.149 
Financiële resultaten 	 562.552 	474.000 	614.720 

13.266.967 	11.663.193 	9.084.476 

Lasten 
Salarissen/sociale lasten 	 9.808.348 	8.844.193 	7.244.771 
Kostenvergoedingen 	 2.808.050 	2.430.000 	2.624.089 
Organisatiekosten 	 310.946 	389.000 	271.653 
Koersresultaten effecten 	 477.189- 	 383.424 

	

12.450.155 	11.663.193 	10.523.937 

SALDO BATEN EN LASTEN 
	

816.812 
	

1.439.461- 
110.11111111111~ 

RESULTAATBESTEMMING 
Egalisatiereserve 	 339.623 
Reserve Koersresultaten Effecten 	 477.189 

816.812 

1.056.037- 
383.424- 

1.439.461- 
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2.2.2 Staat van baten en lasten over 2012 - Categoriale indeling 

	

Realisatie 	Begroting 	Realisatie 

	

2012 	 2012 	 2011 

Kostenvergoedingsregeling 
Baten: 	Bijdragen VWS 

	
1.038.000 	1.038.000 	1.010.467 

Bijdragen NOC'NSF 
	

1.280.498 	992.000 	1.074.902 
Financiële resultaten 
	 541.552 	452.000 	614.720 

	

2.860.050 	2.482.000 	2.700.089 

lasten: 	Kostenvergoedingen 	 2.808.050 	2.430.000 	2.624.089 
Organisatiekosten 	 52.000 	52.000 	76.000 

	

2.860.050 	2.482.000 	2.700.089 

Saldo: 

Stipendiumregeling 
' Baten: 	Bijdragen VWS 

	
10.354.537 	9.109.193 	6.341.140 

Bijdragen NOCNSF 
Financiële resultaten 
	

21.000 	22.000 

	

10.375337 	9.131.193 	6.341.140 

Lasten: 	Salarissen/sociale lasten 
	 9.776.968 	8.794.193 	7.201.524 

Organisatiekosten 
	

258.946 	337.000 	195.653 

	

10.035.914 	9.131.193 	7.397.177 

Saldo: 
	 339.623 	 1.056.037- 

BROV-regeling 
Baten: 	Bijdrage NOCNSF 	 31.380 	50.000 	43.247 
Lasten: 	Salarissen/sociale lasten 	 31.380 	50.000 	43.247 
Saldo: 	 - 

Koersresultaten effecten 
Koersresultaten effecten 
	 477.189 	 383.424- 

SALDO BATEN EN LASTEN 
	

816.812 	 1.439.461- 

RESULTAATBESTEMMING 
Egalisatiereserve 	 339.623 	 1.056.037- 
Reserve Koersresultaten Effecten 	 477.189 	 383.424- 

816.812 
	

1.439.461-.  
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2012 
(indirecte methode) 

Baten en lasten Kostenvergoedingsregeling 
Baten en lasten Stipendiumregeling 
Baten en lasten BROV-regeling  

	

Realisatie 	 Realisatie 

	

2012 	 2011 

	

339.623 
	

1056.037- 

	

339.623 	 1.056.037- 
Gerealiseerde koersresultaten effecten 	 54.176 
Mutatie vorderingen/overlopende activa 	 426.221- 	 310.704 
Mutatie kortlopende schulden/overl. pass 	 4.434 	 177.929 
Overige mutaties/afronding 	 1  
Kasstroom uit operationele activiteiten 	 27.988- 	 567.403- 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Verkoop/aflossing effecten 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  

265.824 	 650.000 
265.824 	 650.000 

Kasstroom 237.836 	 82.597 
1111.M1••••1111.11 

Saldo liquide middelen 31-12 	 20.716.481 
Saldo liquide middelen 1-1 	 20.478.645 
Kasstroom 	 237.836  

20.478.645 
20,396.048 

82.597 
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2.4 Toelichting 

2.4.1 Algemeen 

Doelstelling 
De stichting stelt zich ten doe! het beheren van in het Fonds voor de Topsporter ondergebrachte gelden, het uitkeren van de 
opbrengsten van in het Fonds ondergebrachte gelden ten behoeve van de A- en HP-topsporters, het uitkeren van de opbrengsten 
van in het Fonds ondergebrachte gelden ten behoeve van de in de reglementen genoemde overige doelgroepen en het uitvoeren 
van overige regelingen en werkzaamheden op basis van de reglementen van het Fonds. De stichting voert slechts datgene uit wat 
VWS en NOC•NSF bepalen en financieren. 

Toegepaste standaarden voor verslaggeving 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Minister van Volksgezondheid. Welzijn en Sport in het 
Controleprotocol Stichting Fonds voor de Topsporter. 

In deze jaarrekening is ter wille van het inzicht de staat van baten en lasten zowel op functionele als op categoriale basis 
opgenomen. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het 
desbetreffende balanshoofd anders wordt vernield, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar. worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

2.4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Financiële vaste activa 
De waardering van de effecten vindt plaats tegen de laagste van de kostprijs of de beurswaarde ultimo boekjaar. 

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. Deze 
voorziening wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de vorderingen. 

2.4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle daarmee verband houdende en aan het jaar toe te rekenen 
lasten. De lasten worden bepaald op basis van de verkrijgingprijzen. 

lnkomenstoersen 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening, waren de volgende inkomenstoetsen uitgevoerd en M de administratie verwerkt: 

' tot en met 2010: geheel; 
• 2011: grotendeels (op circa 20 na). 
Ten tijde van het opstellen van de vorige jaarrekening (2011 ) betrof dit nog de inkomenstoetsen 2008 en deels 2009. In de 
afwikkeling van inkomenstoetsen is derhalve vooruitgang geboekt. 
De uitkomsten van de inkomenstoetsen 2011 en 2012 zullen zoveel als mogelijk is in de jaarrekening 2013 worden verwerkt. 
Het ministerie van WIS heeft aangegeven dat de jaarrekening waarin in elk geval de uitvoering van de stipendiumregeling en de 
uitgekeerde bedragen zijn opgenomen, binnen 13 weken na afloop van het boekjaar overlegd dient te worden. 
Gezien de termijn waarin sporters de inkomensformulieren over het tweede halfjaar 2012 kunnen indienen en de tijd die nodig is om 
de inkomenstoets uit te voeren. kan op dit onderdeel niet voldaan worden aan de termijn van 13 weken. 
In de jaarrekening is ultimo jaareinde geen vordering opgenomen uit hoofde van de uit te voeren inkomenstoets voor geheel 2012. 
Dit is in overeenstemming met het Controleprotocol Fonds voor de Topsporter van VWS. 
Voor de ontvangsten uit deze inkomenstoets wordt het kasstelsel gehanteerd. 
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Financieel jaarverslag 2012 Stichting Fonds voor de Topsporter 

2.4.4 Toelichting op de balans 
(31 december) 2012 	 (31 december) 2011 

	

ti 	 tt 

Effecten 
Saldo 1 januari 	 1.414.060 	 2.447.485 

Aan/verkopen 	 265.824- 	 650.000. 
Her/afwaardering naar beurswaarde 	 423.013 	 383,425- 

Saldo 31 december 	 1,571.249 	 1.414.060 
Verkrijgingsprijs effecten 	 2.992.781 	 3.325,324 

Toelichting: 
De middelen van het Fonds voor de Topsporter zijn niet vrij besteedbaar, maar slechts aan te wenden voor doelen en onder voorwaarden zoals die 
zijn vastgesteld in het uitkeringsreglement Onkostenfonds. 

De beleggingen in effecten zijn ondergebracht bij een portefeuille bij een vermogensbeheerder. Deze vermogensbeheerder voert het beheer op 
grand van een door het bestuur contractueel vastgelegd mandaat. Het uitgangspunt bij het beheer is gericht op het behalen van direct rendement 
met behoud van het kapitaal. Hel beleid is primair gericht op belegging voor de langere termijn. De strategische assetmix is hierop afgestemd. 
Beleggingen dienen plaats te vinden binnen de kaders van het Treasurystatuul Het niet risicovol beleggen van het kapitaal ligt ten grondslag aan 
dit Treasurystatuut. Voor een deel van de beleggingen die buiten de kaders van het Treasurystatuut vallen geldt dat deze te zijner tijd worden 
verkocht. 
De obligaties hebben een hoofdsomgarantie. 

Het beleid is gericht de obligaties te houden tot uitloting of indien eerder de nominale waarde kan worden gerealiseerd de obligaties te verkopen.  

Debiteuren 
Vorderingen nominaal 	 57.892 	 42.458 
Voorziening voor oninbaarheid 	 14.792- 	 6.312- 

43.100 	 36.146 

Verbonden partijen 
NOC•NSF 
	

590.660 	 113.381 
011111 ~1 1E 

Overige vorderinaen en overlopende activa 
Nog te ontvangen rente 	 506.551 	 564.563 
Overige vorderingen 

506.551 	 564.563 

Gooide middelen  
Deposito's en spaarrekeningen 

ABNAMRO 	 7.500.000 
ING 	 7.500.000 
RABOBANK 	 4.600.000 
SNS 

Effectenrekeningen 
BINCK BANK 

20.000.000 

	

19.600.000 	 20.000.000 

	

635.206 	 336.486 

Betaalrekeningen 
RABOBANK 	 441.509 	 140.886 
ABNAMRO 	 38.166 	 98 
Deutsche Bank 	 1.098 	 1.014 
ING 	 502 	 161 

481.275 
20.716.481 

De liquide middelen staan, met uitzondering van de deposito's, ter vrije beschikking von de stichting.  

142.159 
20.478.645 
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Vermogen 

Reserve Koers. 
Egalisatie- 	resultaten 	31 december 

Kapitaal 	reserve 	 Effecten 	 2012 
E 

Saldo 1 januari 	 23.142.791 	 851.144 	2.072.352- 	21.921.583 
Saldo Stipendiumregeling 	 339.623 	 339.623 
Bestemming koersresultaten 	 - 	 477.189 	477.189 

Saldo 31 december 	 23.142.791 	1.190.767 	1.595.163- 	22.738.395 

Storting Ministerie VWS 
	

18.151.209 
Storting NOC*NSF 
	

4.991.582 
Saldo 31 december 	 23.142.791 

Voor het Kapitaal geldt dat dit niet risicovol belegd mag worden en dat er geen bestedingen mogen plaatsvinden ten laste van het kapitaal. 
Voor het gestorte kapitaal door het Ministerie van VWS t/m 1999 geldt dat bij een eventueel opheffen van de stichting het gestorte kapitaal naar 
rato geretourneerd moet worden aan VWS. 
In 2012 heeft het Ministerie van VWS een bedrag gestort ad E 11.392.537 (2011: 7.351607) voor de financiering van de Stipendium- en de 
Kostenverg oeding sreg ing. 
Door NOC-NSF is € 5,0 miljoen kapitaal gestort in de Stichting Fonds voor de Topsporter ter financiering van de lopende activiteiten. Indien de 
Stichting wordt opgeheven, vloeit het kapitaal terug naar NOC-NSF. De kapitaalstorting door VWS ad E 18.2 miljoen vloeit ook naar VWS terug als 
de Stichting wordt opgeheven. 
In 2012 is ten behoeve van de Stipendiumregeling E 339.623 toegevoegd (2011: f 1 056 037 onttrokken) aan de Egalisatiereserve. conform de 
richtlijnen van VWS. 
In opdracht van VWS is het koersresultaat betreffende de effectenportefeuille van de middelen van het kostenvergoedingsfonds. als separate post 
opgenomen. Deze Reserve Koersresultaten Effecten bevat zowel gerealiseerde als ongerealiseerde koersresultaten van de effecten. 

(31 december) 2012 	 (31 december) 2011 

Belastingen en sociale verzekeringen 
Loonheffing 	 254.558 	 284.116 

Crediteuren  
Crediteuren 	 13.978 	 11.034 
Nog te betalen declaraties NB-sporters 	 409.935 	 379.078 

423.913 	 390.112 

Overige schulden en overlopende passiva  
Nog te betalen accountantskosten 	 5.748 	 5.000 
Nog te betalen overige kosten 	 5.427 	 5.984 

11.175 	 10.984 

GNE Lor 
Ter identificatie 
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2.4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

	

Realisatie 	Begroting 	Realisatie 

	

2012 	 2012 	 2011 

	

E 	 E 	 E 

BATEN 

Bijdragen VWS 
Kostenvergoedingsregeling 	 1.038.000 	1.038.000 	1.010467 
Stipendiumregeling 	 10.354.537 	9.109.193 	6.341.140 

	

11.392,537 	10.147.193 	7.351.607 

	

112i1 .~:1=1  	

Bijdragen NOCNSF 
Kostenvergoedingsregeling 

Bijdrage A/HP-sporters 	 612.752 	422.000 	471.374 
Bijdrage 8-sporteis e.d. 	 637,746 	540.000 	573.528 
Bijdrage adm. verwerking 	 30.000 	 30.000 	 30.000 

	

1.280.498 	992.000 	1.074.902 
Stipendiumregeling 	 - 
BROV-regeling 	 31.380 	 50.000 	 43.247 

	

1.311.878 	1.042.000 	1.118.149 

Financiële resultaten 
Financiële baten liquide middelen 	 486.026 	400.000 	502.209 
Financiële baten effecten 	 96.871 	100.000 	137.553 
Financiële lasten effecten 	 20.345- 	26.000- 	 25.042- 

	

562.552 	474.000 	614.720 

	

11.• 	 

Kostenvergoedingsregeling 	 542.552 	452.000 	614.720 
Stipendiumregeling 	 21.000 	 22.000 

	

562.552 	474.000 	614.720 
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Realisatie 	Begroting 	Realisatie 

	

2012 	 2012 	 2011 

	

€ 	 € 	 E 

LASTEN 

Salarissen/sociale lasten 
Stipendiumregeling 

Salarissen 	 8.584475 	7.605.646 	6.301.958 
Sociale lasten 	 1.289.513 	1.188 547 	939.556  

	

9.873.988 	8.794.193 	7.241.514 
Terugvordering 	 97.020- 	 39.990- 

	

9.776.968 	8.794.193 	7.201.524 
BROV-regeling 

Salarissen/sociale lasten 
Sociale lasten 

Kostenvergoedingen 
Kostenvergoedingen A-sporters 
Kostenvergoedingen B-sporters 

	

27.410 	 43.478 	 37.691 

	

3.970 	 6.522 	 5.556 
31.380 	 50.000 	 43.247 

9.808.348 	8.844.193 	7.244.771 

	

2.170.304 	1,890.000 	2.050.560 

	

637.746 	540.000 	573.529 

	

2.808.050 	2.430.000 	2.624.089 

Organisatiekosten 
Kostenvergoedingsregeling 	 52.000 	 52.000 	 76.000 

Stipendiumregeling 
Kosten administratie en beheer 	 213,148 	208.000 	142.393 
Huurkosten 	 11.273 	 24.000 	 24.111 
Accountantskosten 	 15.173 	 25.000 	 15.157 
Kosten website 	 5.663 	 50.000 	 9.696 
Overige organisatiekosten 	 13.689 	 30.000 	 4.296 

	

258.946 	337.000 	195.653 

310.946 	389.000 	271.653 

Koersresultaten effecten 
Ongerealiseerde koersresultaten effecten 	 423.013 

	
383.424- 

Gerealiseerde koersresultaten effecten 	 54.176 

	

477.189 
	

383.424- 
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2.4.6 Transacties met verbonden partijen 

Transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van marktconforme tarieven. 
Een overzicht van de omvang van de transacties met deze partijen luidt als volgt: 

	

Baten / 	Lasten / 

	

Debiteuren 	Crediteuren Toelichting 

Vereniging NOCNSF 	 1.311.878 	 bijdragen kostenvergoedingen 
Vereniging NOCNSF 	 276.421 	dienstverlening 

O t  
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3. 	OVERIGE GEGEVENS 

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: 	1-‘et Bestuur von de Stichting Fonds voor de Topsporter 

VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING 

Opdracht 
Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte jaarrekening van Stichting Fonds voor de Topsporter te Arnhem gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Stichting Fonds voor de Topsporter is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en de 
baten en lasten getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestelde 
voorwaarden in het Controleprotocol Fonds voor de Topsporter, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag. 
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de Financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties. Dit houdt in dat deze transacties dienen tot stand te komen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen. Het bestuur is verder verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht 
in overeenstemming met Nederlands recht. waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol voor de 
accountantscontrole van het Fonds voor de Topsporter. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen 
van materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. Oe geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van 
het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van 
de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan en voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op 
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een 
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaglegging en van het gebruikte normenkader voor de 
rechtmatige totstandkoming van verantwoorde transacties en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting Fonds voor de 
Topsporter gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te 
bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening eert getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting Fonds voor 
de Topsporter en de baten en lasten over 2012 in overeenstemming met de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestelde 
voorwaarden in het Controleprotocol Fonds voor de Topsporter. 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving zoals genoemd in het Controleprotocol Fonds voor de Topsporter. 

Benadrukking van de status van de uitgevoerde inkomenstoetsen 
Wij vestigen de aandacht op hetgeen onder inkomenstoetsen in paragraaf 2.4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat van de 
jaarrekening is opgenomen, waarin de status van de uitgevoerde inkomenstoetsen uiteen is gezet. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons 
oordeel. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De verantwoording is opgesteld om de Stichting Fonds voor de Topsporter in staat te stellen te voldoen aan de door de minister gestelde 
voorwaarden. De verantwoording hoeft derhalve niet geschikt te zijn voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is uitsluitend bestemd 
voor het Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door andere dan het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Arnhem, 	7 mei 2013 

ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS 1LP 

w.g. 	~mi 
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10.2.e. 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

dinsda. 2 uil 2013 11:20 
10.2.e. 
10.2.e. 

opmerkingen VWS Uitkeringsreglement en bijbehorende toelichting 
Beleid en aanpassingen 1 juli 2013.docx; Uitkeringsreglement Stipendiumregeling 
2013 DEF schoon.doc; Indeling Topsportdisciplines per 1-1-2013.pdf 

Ha  10.2:e 

We hebben er intern met diverse mensen naar gekeken. 

Het beleidsstuk is overzichtelijk en helder opgesteld. Het geeft een beter beeld van welke groepen nu 
wel en niet binnen de focus vallen en in aanmerking komen voor een stipendium. 
Maar het roept ook wel wat vragen op 

Die Maatwerk groep blijft een beetje link. 
En dan vooral die groep bij een programma in 1 t/m 3. Want die sporters hebben dus nog geen A- of 
HP-status. 
Maar als de verwachting is dat ze bij het volgende evenement bij de top 3 kunnen eindigen, hebben ze 
dan niet vanzelf HP-status? 
Of krijgen we dan problemen met de leeftijdsindeling voor HP-status. 

Eigenlijk zou de A/B en HP-status helemaal losgekoppeld moeten worden van de aanspraak op een 
stipendium 

We vragen ons ook af hoe het zit met beroep en bezwaar voor de maatwerk categorie. 
Bij de anderen is het namelijk simpel. Het topsportonderdeel zit in een categorie en de sporter heeft 
een status. 
Daarvoor zal beroep en bezwaar geregeld zijn in het statusreglement neem ik aan (hoewel we dat 
(nog) niet terugzien in het reglement). 

Dus we pleiten er eigenlijk voor om aan het statusregelment de M-status toe te voegen. 
Want NOC*NSF neemt een beslissing over de M-status, niet het Fonds. Een bezwaar over het niet 
toekennen van een stipendium moet ingediend worden bij het Fonds. 
Dat klopt dat natuurlijk niet. We zouden graag een kopje toegevoegd hebben over de juridische 
procedure in het reglement. 

Alles overwegend willen wij toch voorstellen een nieuwe M-status aan het reglement toe te voegen. 
Dat betekent wel dat sporters die nu een A-status hebben in 4a en 4b en niet bij de top 3 zijn 
geëindigd hun A-status verliezen en daar mogelijk, als ze kans op top 3 hebben, een M-status voor 
terug krijgen. 

Kortom allemaal erg lastig en complex. 

In artikel 2 lid 5 staat nu alleen verlies van status echt genoemd als uitval voorwaarde. 
Daar moet ook toegevoegd worden die passage uit de beleidsmatige toelichting dat de maatwerk 
sporters hun aanspraak verliezen wanneer ze bij het eerstvolgende topsportevenement niet bij de top 
3 zijn geëindigd. 

Verder willen we voorstellen om artikel 3 van het uitkeringsreglement als volgt te wijzigen: 
Artikel 3 

1. Stipendia worden gefinancierd uit de jaarlijkse bijdrage van VWS. 
2. Stipendia komen niet ten laste van het Kapitaal van het Fonds. 
3. Stipendia worden slechts toegekend voor zover de daartoe bestemde middelen van het Fonds 

toereikend zijn. 



4. Indien de middelen van het Fonds niet toereikend zijn, dan worden achtereenvolgens niet 
toegekend: 

a. Stipendia aan sporters als bedoeld in artikel 2 onder 3b 
b. Stipendia aan sporters als bedoeld in artikel 2 onder 3a 
c. Stipendia aan sporters als bedoeld in artikel 2onder 2b 

Verder is het goed om nu precies de tabel met uit te keren percentages per leeftijdscategorie te 
hebben (zie opmerkingen in het stuk) 
En dan zullen die ook opgenomen moeten worden in artikel 4. 

Ik bel je straks nog even (zag dat je mij ook al een paar keer had geprobeerd, maar heb veel in 
overleg gezeten). 
S'middags ben ik de hele dag bereikbaar; ik probeer jou ook nog even te pakken te krijgen vandaag! 

Groet, 
10.2 e (ook namens de andere collega's) 

Van: 10.2.e. 	 @nocnsf.nl] 
Verzon u en: ins• ag 	juni S 	:31 
Aan: 10.2.e. 
Onderwerp: e i enngsreg ement en bijbehorende toelichting 

Ha 10.2.e. 

Hierbij wil ik je de toelichting behorend bij het aangepaste Uitkeringsreglement Stipendiumregeling in concept 
voorleggen. Dit stuk gaat ook in op de opmerkingen die vanuit VWS op het uitkeringsreglement zijn gemaakt. 

Is dit stuk hetgeen jij voor ogen hebt en mee verder kan? 

Zullen we morgen (maar volgens mij is dat jouw parttime dag..) of donderdag contact hebben om verder af te 
stemmen? 

Met vriendelijke groet, 

[

995)  
NOC*NSF 
	 • 

10 
Nederlands 
Olympisch Comité 

Mobiel: +3110.2.e. 
@nocnsf.nl 

Twitter 10.2.e. 

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport van NOC*NSF: 
Lotto, Achmea, Ernst&Young, Nuon, Rabobank, Randstad, Volkswagen NOC*NSF http://www.nocnsf.nl, 
info(d,nocnsf.n1 Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen kunnen vertrouwelijk zijn en zijn 
uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. 
Indien u deze email onterecht hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de 
email te retourneren en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere 
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 09059703. This email and 
any attachment sent with it may be confidential and are intended to be exclusively for the addressee(s), and 
may not be passed on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). Should you 

2 



receive this email unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not 
use the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to any 
electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated under the laws of the 
Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under no. 09059703. 
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Aankomende wijzigingen per 1 juli 2013 

1. 	Inleiding 

In het kader van de Top-10 ambitie is met ingang van 1 januari 2013 het NOC*NSF-beleid met 
betrekking tot de ondersteuning en financiering van topsportprogramma's binnen de 
topsportdisciplines aangepast (focusbeleid). De directie Sport is voortdurend op de hoogte gesteld 
van deze ontwikkelingen en de effecten op de Stipendiumregeling. In voorliggende notitie wordt 
e.e.a. nog een keer samengevat. 

• Alle disciplines zijn nu ingedeeld in de categorieën 'Topsport', 'Internationale wedstrijdsport' 
en 'niet erkend als Topsport'. Het aantal landen aangesloten bij de Internationale Federatie en 
de daadwerkelijke deelname aan het WK zijn leidend voor deze indeling. Binnen de categorie 
'Topsport' is vervolgens een indeling in de subcategorieën (groep 1 t/m 3, 4.a en 4.b) gemaakt 
op basis van structureel presteren op mondiaal top-8 niveau, omvang van het programma en 
commitment van de bond. 
Het focusbeleid heeft effect op de stipendiumregeling en op de topsporters met een status 
binnen de erkende topsportdisciplines. Er is voor gekozen om de effecten met ingang van 1 juli 
2013 door te voeren op de stipendiumregeling. D.w.z. per 1 juli is het Uitkeringsreglement 
Stipendiumregeling aangepast aan de nieuwe indeling topsportdisciplines en aan de 
doelgroepen topsporters die aanspraak maken op het stipendium. Het eerste half jaar van 2013 
gold als overgangsperiode voor sporters die hadden voldaan aan de prestatienorm 2012, maar 
buiten het focusbeleid waren gevallen. 
Richting 1 januari 2014 voorzien NOC*NSF, VWS en het Fonds voor de Topsporter een grotere 
revisie op het Uitkeringsreglement Stipendiumregeling. Met ingang van 2014 wordt binnen het 
stipendiumregeling overgegaan op een stipendium met jaarlijkse stappen vanaf 18 jaar t/m 27 
jaar. Deze nieuwe regeling impliceert ook een aanpassing van de bijverdienregeling en 
inkomenstoets. 

2. Statusreglement 

Statussen per 1 januari 2013 
Met ingang 2013 was het Statusreglement Topsporters reeds aangepast, waarbij alleen nog 
topsporters in erkende topsportdisciplines (groepen 1 t/m 3, 4.a en 4.b) in aanmerking kunnen 
komen voor een A-, B- of HP-status, uiteraard op basis van de afgesproken prestatienorm tussen de 
sportbond en NOC*NSF. Topsporters binnen internationale wedstrijdsportdisciplines (groepen 5.a 
en 5.b) en 'niet-erkende' topsportdisciplines komen sinds 1 januari 2013 niet meer in aanmerking 
voor een status. 

In de bijlage is de Indeling Topsportdisciplines per 1 januari 2013 toegevoegd. 

3. Uitkeringsreglement Stipendiumregeling 

Aansluiting op Sportagenda 2016 per 1 juli 2013 
Het focusbeleid met de nieuwe indeling van topsportdisciplines wordt per 1 juli 2013 ook 



doorgevoerd binnen het Uitkeringsreglement Stipendiumregeling. Concreet betekent dit dat de 
Lotto 1.1 lijst Sportagenda 2012 met ingang van 1 juli 2013 wordt vervangen door de nieuwe lijst 
Indeling Topsportdisciplines Sportagenda 2016. Hiermee sluit het Uitkeringsreglement 
Stipendiumregeling aan op de nieuwe Sportagenda 2016. 

Doelgroep per 1 juli 2013 
Het focusbeleid zal ook geëffectueerd worden binnen de doelgroep van het Uitkeringsreglement 
Stipendiumregeling. Als doelgroep komt met ingang van 1 juli 2013 voor een stipendium in 
aanmerking: 
1. Sporters met een A- en HP-status in groep 1 t/m 3 programma's van erkende 

Topsportdisciplines; 
2. Sporters met een A-status in groep 4.a en 4.b programma's van erkende Topsportdisciplines 

die voldoen aan de mondiale top-3 positie tijdens een door NOC*NSF vastgestelde 
topsportevenement (als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2 van het Statusreglement Topsporters') 
en deelnemen aan een fulltime topsportprogramma onder regie van de bond. 

3. Select aantal sporters die uitsluitend op voordracht van NOC*NSF zijn aangewezen 
(maatwerk). 

Maatwerk per 1 juli 2013 

Bij hoge uitzondering kan NOC*NSF een beperkt aantal sporters met naam en toenaam aanwijzen 
voor het stipendium. Het betreffen sporters die niet onder de doelgroepen vallen zoals hiervoor 
onder 1. en 2. beschreven, maar op basis van podiumkansen in de toekomst wel een (reële) bijdrage 
(kunnen) leveren aan de top-10 ambitie. Het omvang van het programma is medebeslissend. Voor 
deze groep sporters is binnen de bijdrage van VWS voor het jaar 2013 een budget begroot van 1 
mln. euro, overeenkomend met ca. 40 stipendiumgebruikers. 

Voor een maatwerkvoordracht komen de volgende sporters in aanmerking: 
1. Sporters in groep 1 t/m 3 programma's van erkende Topsportdisciplines en die (nog) geen A- of 

HP-status hebben, maar wel een reëel perspectief op een top-3 positie tijdens de eerstvolgende 
Olympische/Paralympische Spelen of WK; 

2. Sporters met een A-status in groep 4.a en 4.b programma's van Topsportdisciplines die een reëel 
perspectief hebben op een top-3 positie tijdens de eerstvolgende Olympische/Paralympische 
Spelen of WK en tevens deelnemen aan een fulltime topsportprogramma. 

De toekenning van het stipendium loopt tot het eerstvolgende door NOC*NSF vastgestelde 
topsportevenement (als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2 van het Statusreglement Topsporters). 

Voor toekenning van maatwerk ligt het volgende proces ten grondslag: 
1. NOC*NSF neemt via de prestatiemanagers binnen het NOC*NSF High Performance Team initiatief 

richting de betrokken bond, indien sprake is van een sporter die voldoet aan het gewenste 
prestatieniveau,.-perspectief en omvang van het topsportprogramma. De voorwaarden worden 
met de betrokken bond besproken; 

1  Bedoeld zijn internationale topsportevenementen, waaronder een WK, Olympische/Paralympische Spelen en/of 
internationale topsportevenementen die wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie gelijk zijn aan een 
WK. 



Met opmerkingen Zoals bet nu in het uitkeringsreglement 
(4.5 en 4.6) staat, is het geen jaarlijkse opbouw, maar een sprong van 
70%, naar 105% naar 140%. Volgens mij was afgesproken dat dit 
alleen voor overgangsjaar 2013 zou gelden en vanaf 2014 jaarlijkse 
stapjes. 

Met opmerkingeteg : Om het overzichtelijk te houden, zou ik 
graag ook de jaarlijksrfaname in procenten terugzien. 

Ook de minimumjeugdlonen t/m 23 jaar moet en hierbij nog worden 
meegenomen. 

726,19 

19 jaar 837,92 
20 jaar 
21 jaar 

981,56 
1.157,11 

22 jaar 1.356,64 

23 jaar 1.596,02 
24 jaar 1.755,63 

25 jaar 1.915,23 
26 jaar 2.074,83 

Bedrag in euro's per maand, incl. vakantiegeld 
(o.b.v. wettelijk minimumloon 1 juli 2013) *  

27 jaar en ouder 2.234,43 

Leeftijd 

18 jaar 

2. Op basis van dit overleg volgt al dan niet een onderbouwde voordracht vanuit de 
prestatiemanager bij het topsportmanagement NOC*NSF; 

3. Het topsportmanagement NOC*NSF beslist of de voordracht wordt gehonoreerd en of de 
betreffende sporter zich bij het Fonds kan aanmelden voor een stipendium; 

4. NOC*NSF informeert de betrokken sportbond en betreffende sporter over het genomen besluit; 
5. Bij een positief besluit kan de betreffende sporter zich bij het Fonds voor de Topsporter 

aanmelden voor een stipendium. 

Wijzigingen per 1 januari 2014 

Revisie voorzieningenbeleid 
De periode juli — december 2013 wordt benut voor een integrale revisie op het voorzieningenbeleid 
van NOC*NSF, waaronder inbegrepen: 

• doorontwikkeling van de statusbenamingen in categorie 1 t/m 3 en 4.a en 4.b programma's 
binnen de topsportdisciplines. 

• discussie en uitwerking t.a.v. financiering stipendiumregeling en (de relatie met de) 
kostenvergoedingsregeling. 

• herijking van de uitgangspunten rondom de inkomenstoets en bijverdienregeling. 
• doorontwikkeling van de bijbehorende reglementen, waaronder het Uitkeringsreglement 

Stipendiumregeling. 

Stipendiumregeling per 1 januari 2014 
Met ingang van 1 januari 2014 zal een nieuwe stap worden gezet in de doorontwikkeling van de 
stipendiumregeling. Beleidsmatig is gekozen voor een meer geleidelijke doorgroei in stipendium 
voor sporters vanaf 18 jaar en ouder. Vanaf 2014 geldt een leeftijdsgedifferentieerd stipendium met 
jaarlijkse stappen. Voor de leeftijden 18 t/m 23 jaar wordt aangesloten bij de wettelijke minimum 
jeugdlonen. %./anaf 23 jaar tot 27 jaar en ouder kan worden toegegroeid naar 140% van het wettelijke 
minimumloor. Daarmee voorziet de stipendiumregeling meer inkomensperspectief voor de oudere 
topsporters. Schematisch ziet de opbouw van het stipendium er als volgt uit: 

• Met ingang van 1-1 2014 zal het wettelijke minimumloon worden geindexeerd, en daarmee ook bovenstaande bedragen. 



Degen 

Floret 
10.2.e 2 (P) 

4B 
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Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines 2013 

Bond Discipline Indeling 
Badminton Nederland 

Bob en Slee Bond Nederland 

Bob en Slee Bond Nederland 

Bob en Slee Bond Nederland 

Bob en Slee Bond Nederland 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten 

Gehandicaptensport Nederland 

Badminton dames en heren 

Bobslee 

Rodelen 

Skeleton 

Skeletoni 

Kendo dames 

Kendo heren 

Wushu sparring dames 

Wushu sparring heren 

Wushu stijl dames 

Wushu stijl heren 

Blindenvoetbal 

4B 

2 

4B 

4B 

2 (P) 

Niet erkend 

5B 

4B 

4A 

4B 

4A 

4B 

   

Gehandicaptensport Nederland Boccia 2 

Gehandicaptensport Nederland 

Gehandicaptensport Nederland 

Gehandicaptensport Nederland 

Gehandicaptensport Nederland 

Judo Bond Nederland 

Judo Bond Nederland 

Judo Bond Nederland 

Judo Bond Nederland 

Karate-Do Bond Nederland 

Karate-Do Bond Nederland 

Knac Nationale Autosport Federatie 

Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm Bond 

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 

Goalball dames 

Goalball heren 

Rolstoelrugby 

Sledgehockey 

Jiu Jitsu fighting dames 

Jiu Jitsu fighting heren 

Judo 

VI Judo 

Karate sparring 

Karate stijl 

Kart/autoren/Rally 

Rolstoelschermen 

Aangepast Atletiek 

4B 

4B 

4B 

4B 

Niet erkend 

5B 

1 

4B 

4A 

4B 

4A 

4B 

1 

   

Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm Bond Degen 4B 

Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm Bond 

Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm Bond 

Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm Bond Sabel 4B 
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4B Atletiek (horden) Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 

2 Atletiek (meerkamp) Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
4B Atletiek (mila) Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
4B Atletiek (springen) Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 

2 Atletiek (sprint) Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 

48 Atletiek (werpen) Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 

Koninklijke Nederlandse Base- en Softball Bond 2 Baseball heren 

2 Softball dames Koninklijke Nederlandse Base- en Softbal' Bond 
Koninklijke Nederlandse Base- en Softbal' Bond Softbal' heren 5B 

Koninklijke Nederlandse Biljartbond Niet erkend Driebanden dames 

5A Driebanden heren Koninklijke Nederlandse Biljartbond 

4B Poolbiljarten dames Koninklijke Nederlandse Biljartbond 

2 Poolbiljarten heren Koninklijke Nederlandse Biljartbond 

Koninklijke Nederlandse Biljartbond Niet erkend Snooker dames 

Koninklijke Nederlandse Biljartbond 58 Snooker heren 

5B Cricket dames Koninklijke Nederlandse Cricket Bond 

4B Cricket heren Koninklijke Nederlandse Cricket Bond 

Koninklijke Nederlandse Dam Bond Dammen dames Niet erkend 

Koninklijke Nederlandse Dam Bond 3 Dammen heren 

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 4B Ritmische gymnastiek 

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Niet erkend Sport-aerobics 

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 4B Trampolinespringen 
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Turnen dames 3 

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Turnen heren 2 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 1 Aangepast Dressuur 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 1 Dressuur 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Endurance 5B 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 2 Eventing 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Niet erkend Mennen 

1 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Springen 

Voltige Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Hockey dames 

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 2 (P) 
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Atletiek (werpen)ae4M 

Niet erkend 

1 



1 Hockey heren Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 5B Zaalhockey dames 
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 5B Zaalhockey heren 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie 4B Aangepast bankdrukken 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie 5B Bodybuilding & Fitness dames 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie 4B Bodybuilding & Fitness heren 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Gewichtheffen 4B 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Powerliften 5B 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Sumo dames 4B 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Sumo heren 4A 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Worstelen Grieks-Romeins 4B 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie 4B Worstelen vrije stijl dames 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie 3 (P) 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie 4B Worstelen vrije stijl heren 

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Rolstoeltennis 1 

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Niet erkend Baansport 

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging IJsrace Niet erkend 

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Motocross 3 

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging 4B Wegrace 

Koninklijke Nederlandse Roeibond 4B Aangepast roeien 

Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Schaken dames 4B 

Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Schaken heren 4B 

Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond Inline skate dames 2 
Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond Inline-skaten heren 5B 
Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond 4B Kunstrijden 

Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond 1 Langebaanschaatsen 

Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond Shorttrack 2 

4B Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie Aangepast sportschieten 

10.2.e Worstelen vrije stijl dames 

Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond Korfbal 1 

Koninklijke Nederlandse Lawn.  Tennis Bond Tennis 3 

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Enduro 4B 

Koninklijke Nederlandse Roei Bond Roeien 1 

Schaken heren 10.2.e 3 (P) 
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Koninklijke Nederlandse Schaak Bond 



Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie 

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie 
Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie 

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 

Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 

Kleiduiven schieten 

Moderne vijfkamp 

Pistoolschieten 

Schieten (geweer) 

Ballonvaren 
Modelvliegen 

Parachutespringen 

Schermvliegen 

Zeilvliegen 

Zweefvliegen 

Beachsoccer 

CP - voetbal 

Futsal heren 

Voetbal dames 

Voetbal heren 

Aangepast Wielrennen 

Baanwielrennen 

4B 

4B 

4B 

2 

5B 

Niet erkend 

5B 

5B 

5B 

5A 

4B 

2 

4B 

3 

2 

1 

2 

   

Koninklijke Nederlandse Wielren Unie BMX 2 

Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 

Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 

Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 

Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 

Koninklijke Nederlandse Zwem bond 

Koninklijke Nederlandse Zwem bond 

Koninklijke Nederlandse Zwem bond 

Koninklijke Nederlandse Zwem bond 

Koninklijke Nederlandse Zwem bond 

Koninklijke Nederlandse Zwem bond 

Nederlandse Algemene Danssport Bond 

Nederlandse Algemene Danssport Bond 

Nederlandse Algemene Danssport Bond 

Nederlandse Basketbal Bond 

Mountainbike 

Veldrijden dames en heren 

Wegwielrennen dames 

Wegwielrennen heren 

Aangepast Zwemmen 

Schoonspringen 

Synchroonzwemmen 

Waterpolo dames 

Waterpolo heren 

Zwemmen 

Rock & Roll 

Standaard 

Streetdance 

Basketball dames 

3 

Niet erkend 

1 

3 

1 

4B 

4B 

2 

4B 

1 

Niet erkend 

4B 

5B 

3 

   

Nederlandse Algemene Danssport Bond Latin 4B 
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Nederlandse Boks Bond Boksen dames 10.2.e 2 (P) 

Golf Nederlandse Golf Federatie 3 

Nederlandse Basketbal Bond 

Nederlandse Basketbal Bond 

Nederlandse Boks Bond 

Nederlandse Boks Bond 

Nederlandse Bowling Federatie 

Nederlandse Bowling Federatie 

Nederlandse Bridge Bond 

Nederlandse Bridge Bond - 

Nederlandse Curling Bond 
Nederlandse Curling Bond 

Nederlandse Darts Bond 

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond 

Nederlandse Go Bond 

Nederlandse Handbal Verbond 

Nederlandse Handbal Verbond 

Nederlandse Handboog Bond 

Nederlandse Handboog Bond 

Nederlandse Handboog Bond 

Nederlandse Handboog Bond 

Nederlandse IJshockey Bond 

Nederlandse IJshockey Bond 

Basketball heren 

Rolstoelbasketbal 

Boksen dames 

Boksen heren 

Bowling dames 

Bowling heren 

Bridge dames 

Bridge open 

Curling 

Rolstoelcurling 

Darts 

Floorball 

Go heren 

Handbal dames 

Handbal heren 

Aangepast Handboogsport 

Handboogschieten 

Veldschieten dames 

Veldschieten heren 

IJshockey dames 

IJshockey heren 

4B 

1 

4B 

4B 

4A 

4B 

4B 

2 

4B 

4B 

5B 

5B 

4B 

2 

4B 

2 

2 

Niet erkend 

5B 

4B 

4B 

   

Nederlandse In- en Outdoor Bowls Bond Bowls 5B 

Nederlandse Jeu de Boules Bond 

Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 

Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 

Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 

Nederlandse Onderwatersport Bond 

Nederlandse Racquetball Associatie 

Nederlandse Roller sports en Bandy Bond 

Nederlandse Roller sports en Bandy Bond 

Nederlandse Roller sports en Bandy Bond 

Petanque dames en heren 

Usklimmen dames 

Usklimmen heren 

Sportklimmen dames en heren 

Vinzwemmen 

Racquetball dames en heren 

Bandy 

Kunstrolschaatsen 

Rolhockey heren 

4B 

Niet erkend 

5B 

4B 

5B 

Niet erkend 

Niet erkend 

5B 

5B 
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Nederlandse Rugby Bond 4B Rugby 15 a side dames 

Nederlandse Rugby Bond 4B Rugby 15 a side heren 

Nederlandse Rugby Bond 2 Rugby sevens dames 

Nederlandse Rugby Bond 4B Rugby Sevens heren 

Nederlandse Ski Vereniging 4B Aangepast biatlon 

Nederlandse Ski Vereniging 4B Aangepast langlaufen 

Nederlandse Ski Vereniging 1 Aangepast Ski & Snowboard 

Nederlandse Ski Vereniging 4B Alpine skien 

Nederlandse Ski Vereniging 4B Biatlon 

Nederlandse Ski Vereniging Biatlon 3 (P) 

Nederlandse Ski Vereniging 4B Freestyle skiën 

Nederlandse Ski Vereniging 4B Langlaufen 

Nederlandse Ski Vereniging 4B Noordse combinatie 

Nederlandse Ski Vereniging 4B Skispringen 

Nederlandse Ski Vereniging 2 Snowboard alpine dames 

Nederlandse Ski Vereniging 4B Snowboard alpine heren 

Nederlandse Ski Vereniging 4B Snowboard Big Air 

Snowboard freestyle halfpipe/slopesyle 2 Nederlandse Ski Vereniging 

Nederlandse Ski Vereniging 2 Snowboardcross 

Nederlandse Squash Bond 4A Squash dames 

Nederlandse Squash Bond 4B Squash heren 

Nederlandse Tafeltennis Bond 2 Tafeltennis dames 

Nederlandse Tafeltennis Bond 4B Tafeltennis heren 

Nederlandse Triathlon Bond 2 Aangepast Triathlon 

Nederlandse Triathlon Bond Duatlon heren 5B 

Nederlandse Triathlon Bond Duatlon dames Niet erkend 

Nederlandse Triathlon Bond 2 Triathlon 

Triathlon Long Distance dames Nederlandse Triathlon Bond Niet erkend 

Triathlon Long Distance heren Niet erkend Nederlandse Triathlon Bond 

Nederlandse Triathlon Bond Niet erkend Wintertriathlon dames 

2 (P) Squash heren 10.2.e 
Aangepast Tafeltennis 

Nederlandse Ski Vereniging 3 (P) 

Nederlandse Squash Bond 

Nederlandse Tafeltennis Bond 1 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 

Skispringen 10.2,e 



Nederlandse Triathlon Bond Niet erkend Wintertriathlon heren 

Nederlandse Volleybal Bond 2 Beachvolleybal 

Nederlandse Volleybal Bond 2 Volleybal dames 

Nederlandse Volleybal Bond 3 Volleybal heren 

Nederlandse Volleybal Bond 4A Zitvolleybal dames 

Nederlandse Volleybal Bond 4B Zitvolleybal heren 

Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond Niet erkend Blootvoet dames en heren 

Cableski Niet erkend Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond 

Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond Niet erkend Wakeboard dames 

5B Wakeboard heren Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond 
5B Waterski Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond 

4A Reddend zwemmen dames Reddingsbrigade Nederland 

5A Reddend zwemmen heren Reddingsbrigade Nederland 

Taekwondo Bond Nederland 4B Taekwondo sparring 

Taekwondo Bond Nederland 5B Taekwondo stijl 

Watersportverbond 1 Aangepast Zeilen 

Watersportverbond Niet erkend Funboard dames 

Watersportverbond 5B Funboard heren 
Watersportverbond 5B IJszeilen 

Watersportverbond Niet erkend Kano afvaart dames 

Watersportverbond 5B Kano afvaart heren 
Watersportverbond Niet erkend Kano freestyle dames 

Watersportverbond 5B Kano freestyle heren 

Watersportverbond Niet erkend Kano marathon dames 

Watersportverbond 5B Kano marathon heren 

Watersportverbond 5A Kano polo 

Watersportverbond 4B Kano slalom 
Watersportverbond 4B Kano sprint 
Watersportverbond 4B Kano sprint aangepast 
Watersportverbond 5A Kiteboarden heren 

Watersportverbond Niet erkend Kiteboarden dames 

Watersportverbond 1 Zeilen (incl. windsurfen) 
IL•111.• 
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Doc. 51.3 

Uitkeringsreglement Stipendiumregeling voor Topsporters 
van de stichting Fonds voor de Topsporter 

Definities 

Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. Bestuur: het bestuur van de stichting Fonds voor de Topsporter, als bedoeld in 

artikel 5 van de statuten van de stichting Fonds voor de Topsporter; 
b. Bond: de landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF, waarvan de Topsporter al 

dan niet via een vereniging lid is of daarmee een aansluitingsovereenkomst heeft; 
c. Commissie: arbitragecommissie waarbij beroep kan worden aangetekend; 
d. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter; 
e. Inkomen: inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven, zoals bedoeld in de 

artikelen 6 tot en met 9 van dit Reglement; 
f. Minimumloon: het wettelijk Minimumloon voor 23 jarigen als bedoeld in artikel 8 

van de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag; 
g. VWS: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
h. NOC*NSF: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie; 
i. Programma: het gezamenlijke trainings- en wedstrijdprogramma van de Bond 

waaraan de Topsporter deelneemt; 
j. Regeling: de Stipendiumregeling voor Topsporters als bedoeld in artikel 4 van dit 

Reglement; 
k. Reglement: dit Uitkeringsreglement Stipendiumregeling voor Topsporters; 
I. 	Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines: reglement van 

NOC*NSF vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op basis 
waarvan wordt bepaald of een (onderdeel van een) sport erkend wordt als 
'Topsport' of als 'Internationale wedstrijdsport'. De laatste versie van dit 
reglement is te vinden op www.nocnsf.nl; 

m. Sport: de Topsportdiscipline die de Topsporter beoefent; 
n. Sportagenda: het vierjaarlijks in de Algemene Vergadering van NOC*NSF 

vastgestelde meerjarenbeleidsplan van NOC*NSF en de Bonden; 
o. Status: een door NOC*NSF aan een sporter verleende titel op basis van het 

Statusreglement Topsporters; 
p. Statusreglement Topsporters: reglement van NOC*NSF vastgesteld door de 

Algemene Vergadering van NOC*NSF op basis waarvan een sporter een Status 
kan krijgen. De laatste versie van dit reglement is te vinden op www.nocnsf.nl; 

q. Statuten: de statuten van de stichting Fonds voor de Topsporter; 
r. Stipendium: de periodieke uitkering als tegemoetkoming in de kosten van 

levensonderhoud uit het Fonds op grond van dit Reglement; 
s. Toetsperiode: de periode van de zes maanden voorafgaand aan de maanden juli 

en januari waarover wordt bekeken wat het totale Inkomen van de Topsporter 
over die maanden is geweest; 

t. Topsporter: de individuele sporter die, al dan niet via een vereniging, lid is van de 
Bond of daarmee een aansluitingsovereenkomst heeft en die, onder verwijzing 
naar het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines een 
Topsportdiscipline beoefent ; 

u. Topsportdiscipline: de (op basis van criteria genoemd in de Sportagenda 
ingedeelde groepen van) erkende topsportdisciplines overeenkomstig het 
Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines; 
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v. Topsportspaarregeling: de spaarregeling, zoals bedoeld in het Reglement 
Topsportspaarregeling van de stichting Fonds voor de Topsporter; 

Voorwaarden 

Artikel 2 
1. Een Topsporter heeft onder de in dit Reglement genoemde voorwaarden 

aanspraak op een Stipendium. 
2. De volgende Topsporters kunnen in aanmerking komen voor een Stipendium: 

a. Topsporters met een A- en HP-Status in de groepen 1 t/m 3 Programma's 
van Topsportdisciplines; 

b. Topsporters met een A-Status in de groepen 4.a en 4.b Programma's van 
Topsportdisciplines die bij de top-3 zijn geëindigd tijdens een door 
NOC*NSF vastgesteld topsportevenement als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 
2 van het Statusreglement Topsporters en tevens deelnemen aan een 
fulltime Programma onder regie van de Bond. 

3. Daarnaast kan het Fonds uitsluitend op voordracht van NOC*NSF een 
Stipendium toekennen aan: 

a. Topsporters in de groepen 1 t/m 3 Programma's van Topsportdisciplines 
die (nog) geen A- of HP-Status hebben, maar naar het oordeel van 
NOC*NSF - een reëel perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen 
tijdens de eerstvolgende Olympische/Paralympische Spelen of WK;; 

b. Topsporters met een A-status in de groepen 4.a en 4.b Programma's van 
Topsportdisciplines, die - naar het oordeel van NOC*NSF - een reëel 
perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens de eerstvolgende 
Olympische/Paralympische Spelen of WK en tevens deelnemen aan een 
fulltime Programma. 

4. Het Stipendium wordt slechts toegekend aan een Topsporter indien op basis van 
de zogeheten inkomenstoets zoals opgenomen in de artikelen 6 tot en met 9 van 
dit Reglement, het Inkomen van de Topsporter voor de periode dat het 
Stipendium wordt toegekend, naar verwachting lager is dan 125% van het 
Minimumloon. 

5. Voldoet een Topsporter niet (meer) aan de criteria voor toekenning, waaronder 
het verlies van een Status, dan wordt het Stipendium niet verstrekt dan wel 
gestopt met ingang van de maand volgend op het moment dat niet meer aan 
bedoelde criteria wordt voldaan. 

Artikel 3 
1. Jaarlijks wordt door VWS een bijdrage verstrekt voor het uitvoeren van de 

Regeling aan een vooraf bij VWS bekend aantal Topsporters. 
2. Stipendia uit het Fonds komen niet ten laste van het kapitaal van het Fonds. 
3. Stipendia worden slechts toegekend voor zover de daartoe bestemde middelen 

van het Fonds toereikend zijn. 

Stipendiumregeling 

Artikel 4 
1. Een maandelijks Stipendium wordt, ingevolge de doelstellingen van het Fonds, 

op zijn/haar aanvraag aan de Topsporters als bepaald in artikel 2 lid 2 en 3 
toegekend teneinde hen in staat te stellen zijn/haar Sport op professionele wijze 
te beoefenen. 

2. De minimumleeftijd om een Stipendium te ontvangen is 18 jaar. 
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Met opmerkingen, 	: Dit zou dacht ik alleen gelden voor de 
overgangsperiode in he jaar 2013, waarbij van 70% minimumloon, 
naar respectievelijk 105% en 140% kon worden doorgegroeid. De 
nieuwe situatie die per 1-1-2014 ingaat, is het per leeftijd een klein 
percentage erbij. 
Zoals het er nu staat suggereert het dat je zowel als 22 jarige als 26 
jarige aanspraak kan maken op 105% van het minimumloon in plaats 
van stapsgewijs per jaar een klein beetje omhoog. 

Ik zou bovendien een totaal overzicht in het beleidsstuk willen zien,  
van de procenten en bijbehorende bedragen per leeftijdscategorie. 

Met opmerkinge:CM: Idem, geldt toch alleen voor 
overgangssituatie? 

Met opmerkingen: Alleen de sporters in de hoogste 
leetlijdscatorieën 

3. De hoogte van het Stipendium (exclusief de aanvulling op het Stipendium als 
bedoeld in lid 5 en lid 6 van dit artikel) bedraagt maximaal 70% van het 
Minimumloon. 

4. Indien de Topsporter een Inkomen heeft van meer dan 125% van het 
Minimumloon, wordt geen Stipendium toegekend. 
Indien de Topsporter een Inkomen heeft tussen de 55% en 125% van het 
Minimumloon wordt het Stipendium zodanig gemaximeerd dat Inkomen en 
Stipendium gezamenlijk niet meer dan 125% van het Minimumloon bedragen. 

5. Een Topsporter in de leeftijdscategorie van 22 tot en met 26 jaar, die valt onder  
de groep Topsporters als bepaald in artikel 2 lid 2 en 3 van dit Reglement heeft 
aanspraak op een aanvulling van 35% van het Minimumloon bovenop het bedrag 
dat hij op grond van lid 4 van dit artikel ontvangt. 

6. Een Topsporter in de )eeftijdscategorie van 27 jaar en ouder, die valt onder de  
groep Topsporters als bepaald in artikel 2 lid 2 en 3 van dit Reglement heeft 
aanspraak op een aanvulling van 70% Van het Minimumloon bovenop het bedrag  
dat hij op grond van lid 4 van dit artikel ontvangt. 

7. Toekenning van een aanvulling op het Stipendium als hiervoor bedoeld kan 
uitsluitend plaatsvinden indien sprake is van toekenning van een Stipendium. 

8 Voor de bepaling van het in lid 4 van dit artikel bedoelde Inkomen, wordt de 
aanvulling bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel niet meegerekend. 

9. Op het uitgekeerde Stipendium aan de Topsporter vinden, voor zover van 
toepassing, de wettelijke inhoudingen en afdrachten plaats. 

10. Het toegekende Stipendium wordt maandelijks, uiterlijk voor het einde van de 
maand, betaalbaar gesteld op het door de Topsporter aangegeven 
rekeningnummer. 

11. Indien het Stipendium wordt beëindigd, eindigt daarmee van rechtswege ook de 
aanvulling op het Stipendium als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel. 

Aan vraagprocedure 

Artikel 5 
1. Het Stipendium wordt aangevraagd bij het Fonds door middel van het digitale 

aanvraagformulier op de website van het Fonds. 
2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde aanvraagformulier dient volledig en volgens 

de in de daarbij behorende toelichting vermelde richtlijnen te zijn ingevuld en te 
worden geretourneerd aan het Fonds. 

3. Op de inlogpagina van het in dit artikel bedoelde formulier staat duidelijk vermeld 
welke bewijsstukken de Topsporter als bijlagen moet meesturen om de aanvraag 
voor het Stipendium te toetsen aan de in dit Reglement gestelde criteria. 

Inkomenstoets 

Artikel 6 
1. Voor de toepassing van de Regeling wordt onder Inkomen verstaan: 

a) de bruto opbrengst van arbeid (inclusief resultaat uit overige werkzaamheden); 
b) De belastbare winst uit onderneming en/of zelfstandig uitgeoefend beroep. 

2. Bij het toepassen van de Inkomenstoets wordt vastgesteld of het Inkomen en 
Stipendium van de Topsporter gezamenlijk niet meer bedraagt dan 125% van het 
Minimumloon. De eventuele aanvulling op het Stipendium als bedoeld in artikel 4 
lid 5 en 6 wordt in deze berekening niet meegenomen. 
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Artikel 7 
Onder 'bruto opbrengst van arbeid' als bedoeld in artikel 6 lid 1, onderdeel a, wordt 
verstaan: 
1. de gelden en alle andere voordelen uit hoofde van arbeid uit dienstbetrekking 

ingevolge artikel 2 tot en met 4 van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 
3 tot en met 5 van de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 8 van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen, verminderd met het bepaalde in artikel 9; 

2. de gelden en alle andere voordelen uit hoofde van arbeid niet in dienstbetrekking, 
verminderd met het bepaalde in artikel 9; 

3. een uitkering op grond van de verplichte verzekering van de Werkloosheidswet, 
de Ziektewet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen, alsmede uitkeringen die naar aard en strekking daarmede 
overeenkomen; 

4. een uitkering op grond van een particuliere verzekering wegens derving van 
Inkomen, welke ten behoeve van de Topsporter als werknemer in het kader van 
een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten; 

5. een uitkering op grond van een buitenlandse wettelijke sociale 
verzekeringsregeling, voor zover niet begrepen onder 3, met uitzondering van 
een uitkering, die naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering op grond 
van de Algemene Kinderbijslagwet of een verstrekking op grond van de 
Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; 

6. een toeslag op grond van de Toeslagenwet. 

Artikel 8 
1. Onder 'belastbare winst' als bedoeld in artikel 6 lid 1, onderdeel b, wordt verstaan 

hetgeen ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet inkomstenbelasting 2001 
als belastbare winst wordt beschouwd, verminderd met het bepaalde onder 
artikel 9. 

2. Indien de berekening van de in lid 1 van dit artikel bedoelde belastbare winst leidt 
tot een negatief bedrag, wordt die winst op nihil gesteld. 

Artikel 9 
Onder Inkomen uit arbeid ingevolge artikel 6 wordt niet verstaan: 
1. de kostenvergoeding welke het Fonds verstrekt; 
2. vergoeding van kosten van vervoer terzake van wedstrijden, trainingen en 

dergelijke. Hierbij gelden de fiscale regels ter zake van deze kosten; 
3. de voordelen van het genot van de ter beschikking gestelde auto; 
4. de verstrekte, de vergoede of de ter beschikking gestelde attributen, kleding en 

schoeisel die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de Sport; 
5. bruto-inkomsten uit de Sport, die in het betreffende jaar als basis dienen voor 

berekening van de storting in dat jaar in de Topsportspaarregeling; 
6. een eenmalige uitkering welke na beëindiging van de dienstbetrekking aan de 

Topsporter in verband met die beëindiging wordt betaald; 
7. subsidies die op grond van artikelen 6.c en 7.1.a van de Wet werk en bijstand 

worden verstrekt voor sociale activering, zijnde het verrichten van onbeloonde 
maatschappelijke zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als 
arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke 
participatie; 

8. een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet; 
9. een basisbeurs en een aanvullende beurs op grond van de Wet 

studiefinanciering 2000, dan wel een beurs die naar aard en strekking daarmee 
overeenkomt; 

10. betalingen in het kader van de wettelijke vrijwilligersregeling; 
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11. de aanvulling op het Stipendium zoals bedoeld in artikel 4 leden 5 en 6. 

Beslissing en uitbetaling 

Artikel 10 
1. Op basis van het volledig ingevulde aanvraagformulier met inachtneming van de 

bepalingen in dit Reglement beslist het Fonds of aan de betreffende Topsporter 
een (deel van het) Stipendium wordt toegekend dan wel de aanvraag wordt 
afgewezen. 

2. Binnen veertien dagen na ontvangst van het aanvraagformulier doet het Fonds 
van de in lid 1 bedoelde beslissing schriftelijk mededeling aan de betreffende 
Topsporter. 

3. In de maand volgend op de beslissing van het Fonds tot toekenning van een 
Stipendium vindt de eerste uitbetaling plaats. 

Financiële verantwoording 

Artikel 11 
1. Verstrekkingen op grond van een toegekend Stipendium vinden plaats bij wijze 

van voorschot. 
2. Uiterlijk op 15 april en 15 augustus van ieder jaar doet de Topsporter aan het 

Fonds opgave van het Inkomen dat gedurende de Toetsperiode is genoten. 
Tevens doet de Topsporter (tussentijds) opgave van wijzigingen in het Inkomen. 

3. De opgave van het Inkomen door de Topsporter dient te geschieden op de door 
het Fonds voorgeschreven wijze. 

4. Op grond van deze opgave wordt de hoogte van het Stipendium, mede op basis 
van het bepaalde in dit Reglement, definitief vastgesteld door het Fonds. 

5. Wijzigingen van het Inkomen in de Toetsperiode kunnen effect hebben op de 
hoogte van het voorschot op het Stipendium over de periode volgend op de 
Toetsperiode. 

6. Indien achteraf mocht blijken dat een Topsporter die het Stipendium heeft 
ontvangen niet (meer) voldoet aan één van de voorschriften van dit Reglement 
dan wel al dan niet opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven, 
zal het Fonds - indien van toepassing - de toekenning intrekken en eventueel 
teveel uitbetaald (voorschot op het) Stipendium (inclusief de eventueel ontvangen 
aanvulling) bruto terugvorderen. 

Bezwaar en beroep 

Artikel 12 
1. De Topsporter die bezwaar heeft tegen de beslissing van het Fonds, inhoudende 

de toekenning of afwijzing van een Stipendium of intrekking, dient binnen zes 
weken na dagtekening van de beschikking, schriftelijk en gemotiveerd dit 
bezwaar kenbaar te maken bij het Fonds. 

2. Het Fonds neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een 
besluit, echter niet dan nadat de Topsporter in de gelegenheid is gesteld te 
worden gehoord dan wel zijn zienswijze mondeling toe te lichten. 

3. Dit besluit wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk 
aan de Topsporter medegedeeld. 
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Artikel 13 
1. Indien de betrokken Topsporter tegen het besluit als bedoeld in artikel 12 lid 2 

bezwaar heeft, kan de Topsporter binnen zes weken na dagtekening van dit 
besluit daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep aantekenen bij een 
onafhankelijke Arbitragecommissie. 

2. Deze Commissie zal bestaan uit een afgevaardigde namens de Topsporters, een 
afgevaardigde namens het Fonds dan wel NOC*NSF en een onafhankelijke 
derde, die wordt aangewezen door de voorzitter van de Vereniging voor Sport en 
Recht, die tevens voorzitter is van de Commissie. De Commissie zal een 
(arbitrage)reglement opstellen. 

3. Het gestelde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (de artikelen 1020 
e.v. inzake arbitrage) is, voor zover mogelijk, van toepassing op de inhoudelijke 
behandeling van het beroep door de Commissie. 

4. De Commissie doet uiterlijk zes weken na ontvangst van het beroepsschrift 
schriftelijk uitspraak. 

5. Het oordeel van deze Commissie is zowel voor het Fonds als voor de betrokken 
Topsporter bindend. Arbitraal appèl is derhalve uitgesloten. 

Slotbepalingen 

Artikel 14 
Dit Reglement kan - na goedkeuring door VWS - worden gewijzigd door het Bestuur. 

Artikel 15 
In gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het 
Bestuur. 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2013. Het uitkeringsreglement d.d. 24 januari 
2012 komt hiermee te vervallen. 

Aldus goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Datum: 24 juni 2013 
Plaats: 's Gravenhage 

Directeur Sport 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Drs. B.C. Zijlstra 

Aldus vastgesteld door het Bestuur, 

Datum: 24 juni 2013 
Plaats: Arnhem 
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Voorzitter 	 Penningmeester 
Fonds voor de Topsporter 	 Fonds voor de Topsporter 

J.H.A. Bolhuis 	 J.W. Hoogendoorn 
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Kenmerk 

T1OBS8624RMK 
Topsportbeleid Datum 

Arnhem, 28 juni 2013 

Doc. 52 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. de heer B. Zijlstra 
Postbus 20350 
2500 Ei 'S-GRAVENHAGE  

VOLKSGEZONDHEID 
WELZIJN EN SPORT 

16 JULI 2013 

SCANPLAZA 

Betreft 

Wijzigingsvoorstel Uitkeringsreglement Fonds voor de Topsporter 

Geachte heer Zijlstra, 

Aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt ter goedkeuring 
voorgelegd het Uitkeringsreglement Stipendiumreglement van de stichting Fonds 
voor de Topsporter. 

Algemeen 
De voorbije periode is door medewerkers van uw Ministerie en mijn organisatie hard 
gewerkt om de uitgangspunten van de Sportagenda 2016 (gefaseerd) door te voeren 
in de stipendiumregeling voor Topsporters. 

De wijzigingen in het Uitkeringsreglement Stipendiumregeling die per 1 juli 2013 
gelden richten zich primair op de implementatie van de nieuwe indeling van 
topsportdisciplines Sportagenda 2016. Daarnaast hebben de wijzigingen betrekking 
op de doelgroep topsporters die in aanmerking komen voor een stipendium. Nieuw 
in de doelgroep is het beperkt aantal topsporters die bij hoge uitzondering, op basis 
van specifieke voorwaarden en uitsluitend op voordracht van NOC*NSF een 
stipendium kunnen aanvragen bij het Fonds voor de Topsporter. 

Volledigheidshalve treft u in de bijlage een toelichting aan op de wijzigingen die met 
ingang van 1 juli 2013 gelden. Daarnaast is een doorkijk gegeven van de integrale 
revisie van de stipendiumregeling die wij voorzien in de loop naar 1 januari 2014. Bij 
deze revisie zijn medewerkers van uw Ministerie nauw betrokken. 

Lotto en de Partners in Sport: Achmea • Ernst & Young • Nuon • Rabobank • Randstad • Volkswagen 



Vervolgtraject 
Na goedkeuring van het uitkeringsreglement door uw Ministerie, wordt het 
uitkeringsreglement formeel vastgesteld door het bestuur van het Fonds voor de 
Topsporter. 

Met vriendelijke groet, 

Manager Topsport 

Bijlagen: 
1) Toelichting wijzigingen Uitkeringsreglement Stipendiumregeling 1 juli 2013 
2) Uitkeringsreglement Stipendiumregeling Fonds voor de Topsporter. 

9%) 
NOC*NSF 



Toelichting wijzigingen Uitkeringsreglement Stipendiumregeling 1 juli 2013 

1. 	Inleiding 

In het kader van de Top-10 ambitie is met ingang van 1 januari 2013 het NOC*NSF-beleid met 
betrekking tot de ondersteuning en financiering van topsportprogramma's binnen de 
topsportdisciplines aangepast (focusbeleid). De directie Sport is voortdurend op de hoogte gesteld 
van deze ontwikkelingen en de effecten op de Stipendiumregeling. In voorliggende notitie wordt 
e.e.a. nog een keer samengevat. 

• Alle disciplines zijn nu ingedeeld in de categorieën 'Topsport', 'Internationale wedstrijdsport' 
en 'niet erkend als Topsport'. Het aantal landen aangesloten bij de Internationale Federatie en 
de daadwerkelijke deelname aan het WK zijn leidend voor deze indeling. Automatisch zijn alle 
Olympische en Paralympische disciplines erkend als 'Topsport'. Binnen de categorie 'Topsport' 
is vervolgens een indeling in de subcategorieën (groep 1 t/m 3, 4.a en 4.b) gemaakt op basis van 
structureel presteren op mondiaal top-8 niveau, omvang van het programma en commitment 
van de bond. 

• Het focusbeleid heeft effect op de stipendiumregeling en op de topsporters met een status 
binnen de erkende topsportdisciplines. Er is voor gekozen om de effecten met ingang van 1 juli 
2013 door te voeren op de stipendiumregeling. D.w.z. per 1 juli is het Uitkeringsreglement 
Stipendiumregeling aangepast aan de nieuwe indeling topsportdisciplines en aan de 
doelgroepen topsporters die aanspraak maken op het stipendium. Het eerste half jaar van 2013 
gold als overgangsperiode voor sporters die hadden voldaan aan de prestatienorm 2012, maar 
buiten het focusbeleid waren gevallen. 

• Richting 1 januari 2014 voorzien NOC*NSF, VWS en het Fonds voor de Topsporter een grotere 
revisie op het Uitkeringsreglement Stipendiumregeling. Met ingang van 2014 wordt binnen het 
stipendiumregeling overgegaan op een stipendium met jaarlijkse stappen vanaf 18 jaar t/m 27 
jaar. Deze nieuwe regeling impliceert ook een aanpassing van de bijverdienregeling en 
inkomenstoets. 

2. Statusreglement 

Statussen per 1 januari 2013 
Met ingang 2013 was het Statusreglement Topsporters reeds aangepast, waarbij alleen nog 
topsporters in erkende topsportdisciplines (groepen 1 t/m 3, 4.a en 4.b) in aanmerking kunnen 
komen voor een A-, B- of HP-status, uiteraard op basis van de afgesproken prestatienorm tussen de 
sportbond en NOC*NSF. 

In de bijlage is de Indeling Topsportdisciplines per 1 januari 2013 toegevoegd. 

3. Uitkeringsreglement Stipendiumregeling 

Aansluiting op Sportagenda 2016 per 1 juli 2013 
Het focusbeleid met de nieuwe indeling van topsportdisciplines wordt per 1 juli 2013 ook 
doorgevoerd binnen het Uitkeringsreglement Stipendiumregeling. Concreet betekent dit dat de 
Lotto 1.1 lijst Sportagenda 2012 met ingang van 1 juli 2013 wordt vervangen door de nieuwe lijst 



Indeling Topsportdisciplines Sportagenda 2016. Hiermee sluit het Uitkeringsreglement 
Stipendiumregeling aan op de nieuwe Sportagenda 2016. 

Doelgroep per 1 Juli 2013 
Het focusbeleid zal ook geëffectueerd worden binnen de doelgroep van het Uitkeringsreglement 
Stipendiumregeling. Als doelgroep komt met ingang van 1 juli 2013 voor een stipendium in 
aanmerking: 
1. Sporters met een A- en HP-status in groep 1 t/m 3 programma's van erkende 

Topsportdisciplines; 
2. Sporters met een A-status in groep 4.a en 4.b programma's van erkende Topsportdisciplines 

die voldoen aan de mondiale top-3 positie tijdens een door NOC*NSF vastgestelde 
topsportevenement (als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2 van het Statusreglement Topsporters') 
en deelnemen aan een fulltime topsportprogramma onder regie van de bond. 

3. Select aantal sporters die uitsluitend op voordracht van NOC*NSF zijn aangewezen 
(maatwerk). 

Maatwerk per 1 Juli 2013 

Bij hoge uitzondering kan NOC*NSF een beperkt aantal sporters met naam en toenaam aanwijzen 
voor het stipendium. Het betreffen sporters die niet onder de doelgroepen vallen zoals hiervoor 
onder 1. en 2. beschreven, maar op basis van podiumkansen in de toekomst wel een (reële) bijdrage 
(kunnen) leveren aan de top-10 ambitie. Het omvang van het programma is medebeslissend. Voor 
deze groep sporters is binnen de bijdrage van VWS voor het jaar 2013 een budget begroot van 1 
mln. euro, overeenkomend met ca. 40 stipendiumgebruikers. 

Voor een maatwerkvoordracht komen de volgende sporters in aanmerking: 
1. Sporters in groep 1 t/m 3 programma's van erkende Topsportdisciplines en die (nog) geen A- of 

HP-status hebben, maar wel een reëel perspectief op een top-3 positie tijdens de eerstvolgende 
Olympische/Paralympische Spelen of WK; 

2. Sporters met een A-status in groep 4.a en 4.b programma's van Topsportdisciplines die een reëel 
perspectief hebben op een top-3 positie tijdens de eerstvolgende Olympische/Paralympische 
Spelen of WK en tevens deelnemen aan een fulltime topsportprogramma. 

De toekenning van het stipendium loopt tot het eerstvolgende door NOC*NSF vastgestelde 
topsportevenement (als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2 van het Statusreglement Topsporters). 

Voor toekenning van maatwerk ligt het volgende proces ten grondslag: 
1. NOC*NSF neemt via de prestatiemanagers binnen het NOC*NSF High Performance Team initiatief 

richting de betrokken bond, indien sprake is van een sporter die voldoet aan het gewenste 
prestatieniveau, -perspectief en omvang van het topsportprogramma. De voorwaarden worden 
met de betrokken bond besproken; 

2. Op basis van dit overleg volgt al dan niet een onderbouwde voordracht vanuit de 
prestatiemanager bij het topsportmanagement NOC*NSF; 

1 Bedoeld zijn internationale topsportevenementen, waaronder een WK, Olympische/Paralympische Spelen en/of 
Internationale topsportevenementen die wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie gelijk zijn aan een 
WK. 



3. Het topsportmanagement NOC*NSF beslist of de voordracht wordt gehonoreerd en of de 
betreffende sporter zich bij het Fonds kan aanmelden voor een stipendium; 

4. NOC*NSF informeert de betrokken sportbond en betreffende sporter over het genomen besluit; 
5. Bij een positief besluit kan de betreffende sporter zich bij het Fonds voor de Topsporter 

aanmelden voor een stipendium. 

Wijzigingen per 1 januari 2014 

Afspraken richting 1 januari 2014 
De periode juli — december 2013 wordt benut om verdere afspraken te maken rond wezenlijke 
aspecten en uitgangspunten rondom het stipendium en aanpalende voorzieningen. Dit traject zal 
direct per juli aanvangen, waarbij VWS nauw wordt betrokken. Binnen dit traject wordt onder 
andere betrokken: 

• de financiering van de stipendiumregeling voor de periode 2014-2016 en afspraken over het 
inperken/beheersen van financiële risico's bij evt. ontoereikendheid van middelen; 

• vastlegging van heldere governance-afspraken; 
• doorontwikkeling van de statusbenamingen gekoppeld aan de stipendiumregeling; 
• onderzoek naar de afdracht van werknemersverzekeringen (jaarlijks ruim 1 mln. euro) binnen de 

stipendiumregeling; 
• doorontwikkeling van de inkomenstoets en bijverdienregeling binnen de stipendiumregeling; 
• doorontwikkeling van de bijbehorende reglementen, waaronder het Statusreglement 

Topsporters, Uitkeringsreglement Stipendiumregeling en Uitkeringsreglement 
Kostenvergoedingen. 

Stipendiumregeling per 1 januari 2014 
Met ingang van 1 januari 2014 zal een nieuwe stap worden gezet in de doorontwikkeling van de 
stipendiumregeling. Beleidsmatig is gekozen voor een meer geleidelijke doorgroei in stipendium 
voor sporters vanaf 18 jaar en ouder. Vanaf 2014 geldt een leeftijdsgedifferentieerd stipendium met 
jaarlijkse stappen. Voor de leeftijden 18 t/m 23 jaar wordt aangesloten bij de wettelijke minimum 
jeugdlonen. Vanaf 23 jaar tot 27 jaar en ouder kan worden toegegroeid naar 140% van het wettelijke 
minimumloon. Daarmee voorziet de stipendiumregeling meer inkomensperspectief voor de oudere 
topsporters. Schematisch ziet de opbouw van het stipendium er als volgt uit: 

4 

leeftijd % van het wettelijke minimumloon 
van een 23-jarige 

Bedrag In euro's per maand, incl. vakantiegeld 
(o.b.v. wettelijk minimumloon 1 juli 2013) 

18 jaar 
19 jaar 

726,19 
837,92 

45,5% 
52,5% 

20 jaar 
21 jaar 

61,5% 
72,5% 

981,56 
1.157,11 

22 jaar 
23 jaar 

85% 
100% 

1.356,64 
1.596,02 

24 jaar 110% 1.755,63 
25 jaar 120% 1.915,23 
26 jaar 130% 2.074,83 
27 jaar en ouder  140%  2.234,43 

• Met Ingang van 1-1-2014 zal het wettelijke minimumloon worden geïndexeerd, en daarmee ook bovenstaande bedragen. 



Uitkeringsreglement Stipendiumregeling voor Topsporters 
van de stichting Fonds voor de Topsporter 

Definities 

Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. Bestuur: het bestuur van de stichting Fonds voor de Topsporter, als bedoeld in 

artikel 5 van de statuten van de stichting Fonds voor de Topsporter; 
b. Bond: de landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF, waarvan de Topsporter al 

dan niet via een vereniging lid is of daarmee een aansluitingsovereenkomst heeft; 
c. Commissie: arbitragecommissie waarbij beroep kan worden aangetekend; 
d. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter; 
e. Inkomen: inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven, zoals bedoeld in de 

artikelen 6 tot en met 9 van dit Reglement; 
f. Minimumloon: het wettelijk Minimumloon voor 23 jarigen als bedoeld in artikel 8 

van de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag; 
g. VWS: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
h. NOC*NSF: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie; 
i. Programma: het gezamenlijke trainings- en wedstrijdprogramma van de Bond 

waaraan de Topsporter deelneemt; 
j. Regeling: de Stipendiumregeling voor Topsporters als bedoeld in artikel 4 van dit 

Reglement; 
k. Reglement: dit Uitkeringsreglement Stipendiumregeling voor Topsporters; 
I. 	Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines: reglement van 

NOC*NSF vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op basis 
waarvan wordt bepaald of een (onderdeel van een) sport erkend wordt als 
'Topsport' of als 'Internationale wedstrijdsport'. De laatste versie van dit 
reglement is te vinden op www.nocnsf.nl; 

m. Sport: de Topsportdiscipline die de Topsporter beoefent; 
n. Sportagenda: het vierjaarlijks in de Algemene Vergadering van NOC*NSF 

vastgestelde meerjarenbeleidsplan van NOC*NSF en de Bonden; 
o. Status: een door NOC*NSF aan een sporter verleende titel op basis van het 

Statusreglement Topsporters; 
p. Statusreglement Topsporters: reglement van NOC*NSF vastgesteld door de 

Algemene Vergadering van NOC*NSF op basis waarvan een sporter een Status 
kan krijgen. De laatste versie van dit reglement is te vinden op www.nocnstril; 

q. Statuten: de statuten van de stichting Fonds voor de Topsporter; 
r. Stipendium: de periodieke uitkering als tegemoetkoming in de kosten van 

levensonderhoud uit het Fonds op grond van dit Reglement; 
s. Toetsperiode: de periode van de zes maanden voorafgaand aan de maanden juli 

en januari waarover wordt bekeken wat het totale Inkomen van de Topsporter 
over die maanden is geweest; 

t. Topsporter: de individuele sporter die, al niet via een vereniging, lid is van de 
Bond of daarmee een aansluitingsovereenkomst heeft en die, onder verwijzing 
naar het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines een 
Topsportdiscipline beoefent ; 

u. Topsportdiscipline: de (op basis van criteria genoemd in de Sportagenda 
ingedeelde groepen van) erkende topsportdisciplines overeenkomstig het 
Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines; 
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v. Topsportspaarregeling: de spaarregeling, zoals bedoeld in het Reglement 
Topsportspaarregeling van de stichting Fonds voor de Topsporter; 

Voorwaarden 

Artikel 2 
1. Een Topsporter heeft onder de in dit Reglement genoemde voorwaarden 

aanspraak op een Stipendium. 
2. De volgende Topsporters kunnen in aanmerking komen voor een Stipendium: 

a. Topsporters met een A- en HP-Status in de groepen 1 t/m 3 Programma's 
van Topsportdisciplines; 

b. Topsporters met een A-Status in de groepen 4.a en 4.b Programma's van 
Topsportdisciplines die bij de top-3 zijn geëindigd tijdens een door 
NOC*NSF vastgesteld topsportevenement als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 
2 van het Statusreglement Topsporters en tevens deelnemen aan een 
fulltime Programma onder regie van de Bond. 

3. Daarnaast kan het Fonds uitsluitend op voordracht van NOC*NSF een 
Stipendium toekennen aan: 

a. Topsporters in de groepen 1 t/m 3 Programma's van Topsportdiscipline 
die (nog) geen A- of HP-Status hebben, maar naar het oordeel van 
NOC*NSF - een reëel perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen 
tijdens een door NOC*NSF vastgesteld topsportevenement als bedoeld in 
artikel 2 lid 1 en 2 van het Statusreglement Topsporters; 

b. Topsporters in de groepen 4.a en 4.b Programma's van 
Topsportdisciplines, die - naar het oordeel van NOC*NSF - een reëel 
perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een door NOC*NSF 
vastgesteld topsportevenement als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2 van het 
Statusreglement Topsporters en tevens deelnemen aan een fulltime 
Programma. 

4. Het Stipendium wordt slechts toegekend aan een Topsporter indien op basis van 
de zogeheten inkomenstoets zoals opgenomen in de artikelen 6 tot en met 9 van 
dit Reglement, het Inkomen van de Topsporter voor de periode dat het 
Stipendium wordt toegekend, naar verwachting lager is dan 125% van het 
Minimumloon. 

5. Voldoet een Topsporter niet (meer) aan de criteria voor toekenning, waaronder 
het verlies van een Status, dan wordt het Stipendium niet verstrekt dan wel 
gestopt met ingang van de maand volgend op het moment dat niet meer aan 
bedoelde criteria wordt voldaan. 

Artikel 3 
1. Jaarlijks wordt door VWS een bijdrage verstrekt voor het uitkeren van Stipendia 

aan Topsporters. 
2. Stipendia uit het Fonds komen niet ten laste van het kapitaal van het Fonds. 
3. Stipendia worden slechts toegekend voor zover de daartoe bestemde middelen 

van het Fonds toereikend zijn. 

Stipendiumregeling 

Artikel 4 
1. Een maandelijks Stipendium wordt, ingevolge de doelstellingen van het Fonds, 

op zijn/haar aanvraag aan de Topsporters als bepaald in artikel 2 lid 2 en 3 
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toegekend teneinde hen in staat te stellen zijn/haar Sport op professionele wijze 
te beoefenen. 

2. De minimumleeftijd om een Stipendium te ontvangen is 18 jaar. 
3. De hoogte van het Stipendium (exclusief de aanvulling op het Stipendium als 

bedoeld in lid 5 en lid 6 van dit artikel) bedraagt maximaal 70% van het 
Minimumloon. 

4. Indien de Topsporter een Inkomen heeft van meer dan 125% van het 
Minimumloon, wordt geen Stipendium toegekend. 
Indien de Topsporter een Inkomen heeft tussen de 55% en 125% van het 
Minimumloon wordt het Stipendium zodanig gemaximeerd dat Inkomen en 
Stipendium gezamenlijk niet meer dan 125% van het Minimumloon bedragen. 

5. Een Topsporter in de leeftijdscategorie van 22 tot en met 26 jaar, die valt onder 
de groep Topsporters als bepaald in artikel 2 lid 2 en 3 van dit Reglement heeft 
aanspraak op een aanvulling van 35% van het Minimumloon bovenop het bedrag 
dat hij op grond van lid 4 van dit artikel ontvangt. 

6. Een Topsporter in de leeftijdscategorie van 27 jaar en ouder, die valt onder de 
groep Topsporters als bepaald in artikel 2 lid 2 en 3 van dit Reglement heeft 
aanspraak op een aanvulling van 70% van het Minimumloon bovenop het bedrag 
dat hij op grond van lid 4 van dit artikel ontvangt. 

7. Toekenning van een aanvulling op het Stipendium als hiervoor bedoeld kan 
uitsluitend plaatsvinden indien sprake is van toekenning van een Stipendium. 

8 Voor de bepaling van het in lid 4 van dit artikel bedoelde Inkomen, wordt de 
aanvulling bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel niet meegerekend. 

9. Op het uitgekeerde Stipendium aan de Topsporter vinden, voor zover 
noodzakelijk, de wettelijke inhoudingen en afdrachten plaats. 

10. Het toegekende Stipendium wordt maandelijks, uiterlijk voor het einde van de 
maand, betaalbaar gesteld op het door de Topsporter aangegeven 
rekeningnummer. 

11. Indien het Stipendium wordt beëindigd, eindigt daarmee van rechtswege ook de 
aanvulling op het Stipendium als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel. 

Aanvraagprocedure 

Artikel 5 
1. Het Stipendium wordt aangevraagd bij het Fonds door middel van het digitale 

aanvraagformulier op de website van het Fonds. 
2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde aanvraagformulier dient volledig volgens de in 

de toelichting bij het formulier vermelde richtlijnen te zijn ingevuld en te worden 
geretourneerd aan het Fonds. 

3. Op de in dit artikel bedoelde formulier staat duidelijk vermeld welke bewijsstukken 
de Topsporter als bijlagen moet meesturen om de aanvraag voor het Stipendium 
te toetsen aan de in dit Reglement gestelde criteria. 

Inkomenstoets 

Artikel 6 
1. Voor de toepassing van de Regeling wordt onder Inkomen verstaan: 

a) de bruto opbrengst van arbeid (inclusief resultaat uit overige werkzaamheden); 
b) De belastbare winst uit onderneming en/of zelfstandig uitgeoefend beroep. 

2. Bij het toepassen van de Inkomenstoets wordt vastgesteld of het Inkomen en 
Stipendium van de Topsporter gezamenlijk niet meer bedraagt dan 125% van het 
Minimumloon. De eventuele aanvulling op het Stipendium als bedoeld in artikel 4 
lid 5 en 6 wordt in deze berekening niet meegenomen. 
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Artikel 7 
Onder 'bruto opbrengst van arbeid' als bedoeld in artikel 6 lid 1, onderdeel a, wordt 
verstaan: 
1. de gelden en alle andere voordelen uit hoofde van arbeid uit dienstbetrekking 

ingevolge artikel 2 tot en met 4 van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 
3 tot en met 5 van de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 8 van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen, verminderd met het bepaalde in artikel 9; 

2. de gelden en alle andere voordelen uit hoofde van arbeid niet in dienstbetrekking, 
verminderd met het bepaalde in artikel 9; 

3. een uitkering op grond van de verplichte verzekering van de Werkloosheidswet, 
de Ziektewet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen, alsmede uitkeringen die naar aard en strekking daarmede 
overeenkomen; 

4. een uitkering op grond van een particuliere verzekering wegens derving van 
Inkomen, welke ten behoeve van de Topsporter als werknemer in het kader van 
een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten; 

5. een uitkering op grond van een buitenlandse wettelijke sociale 
verzekeringsregeling, voor zover niet begrepen onder 3, met uitzondering van 
een uitkering, die naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering op grond 
van de Algemene Kinderbijslagwet of een verstrekking op grond van de 
Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; 

6. een toeslag op grond van de Toeslagenwet. 

Artikel 8 
1. Onder 'belastbare winst' als bedoeld in artikel 6 lid 1, onderdeel b, wordt verstaan 

hetgeen ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet inkomstenbelasting 2001 
als belastbare winst wordt beschouwd, verminderd met het bepaalde onder 
artikel 9. 

2. Indien de berekening van de in lid 1 van dit artikel bedoelde belastbare winst leidt 
tot een negatief bedrag, wordt die winst op nihil gesteld. 

Artikel 9 
Onder Inkomen uit arbeid ingevolge artikel 6 wordt niet verstaan: 
1. de kostenvergoeding welke het Fonds verstrekt; 
2. vergoeding van kosten van vervoer terzake van wedstrijden, trainingen en 

dergelijke. Hierbij gelden de fiscale regels ter zake van deze kosten; 
3. de voordelen van het genot van de ter beschikking gestelde auto; 
4. de verstrekte, de vergoede of de ter beschikking gestelde attributen, kleding en 

schoeisel die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de Sport; 
5. bruto-inkomsten uit de Sport, die in het betreffende jaar als basis dienen voor 

berekening van de storting in dat jaar in de Topsportspaarregeling; 
6. een eenmalige uitkering welke na beëindiging van de dienstbetrekking aan de 

Topsporter in verband met die beëindiging wordt betaald; 
7. subsidies die op grond van artikelen 6.c en 7.1.a van de Wet werk en bijstand 

worden verstrekt voor sociale activering, zijnde het verrichten van onbeloonde 
maatschappelijke zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als 
arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke 
participatie; 

8. een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet; 
9. een basisbeurs en een aanvullende beurs op grond van de Wet 

studiefinanciering 2000, dan wel een beurs die naar aard en strekking daarmee 
overeenkomt; 
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10. betalingen in het kader van de wettelijke vrijwilligersregeling; 
11. de aanvulling op het Stipendium zoals bedoeld in artikel 4 leden 5 en 6. 

Beslissing en uitbetaling 

Artikel 10 
1, Op basis van het volledig ingevulde aanvraagformulier met inachtneming van de 

bepalingen in dit Reglement beslist het Fonds of aan de betreffende Topsporter 
een (deel van het) Stipendium wordt toegekend dan wel de aanvraag wordt 
afgewezen. 

2. Binnen veertien dagen na ontvangst van het aanvraagformulier doet het Fonds 
van de in lid 1 bedoelde beslissing schriftelijk mededeling aan de betreffende 
Topsporter. 

3. In de maand volgend op de beslissing van het Fonds tot toekenning van een 
Stipendium vindt de eerste uitbetaling plaats. 

Financiële verantwoording 

Artikel 11 
1. Verstrekkingen op grond van een toegekend Stipendium vinden plaats bij wijze 

van voorschot. 
2. Uiterlijk op 15 april en 15 augustus van ieder jaar doet de Topsporter aan het 

Fonds opgave van het Inkomen dat gedurende de Toetsperiode is genoten. 
Tevens doet de Topsporter (tussentijds) opgave van wijzigingen in het Inkomen. 

3. De opgave van het Inkomen door de Topsporter dient te geschieden op de door 
het Fonds voorgeschreven wijze. 

4. Op grond van deze opgave wordt de hoogte van het Stipendium, mede op basis 
van het bepaalde in dit Reglement, definitief vastgesteld door het Fonds. 

5. Wijzigingen van het Inkomen in de Toetsperiode kunnen effect hebben op de 
hoogte van het voorschot op het Stipendium over de periode volgend op de 
Toetsperiode. 

6. Indien achteraf mocht blijken dat een Topsporter die het Stipendium heeft 
ontvangen niet (meer) voldoet aan één van de voorschriften van dit Reglement 
dan wel al dan niet opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven, 
zal het Fonds - indien van toepassing - de toekenning intrekken en eventueel 
teveel uitbetaald (voorschot op het) Stipendium (inclusief de eventueel ontvangen 
aanvulling) bruto terugvorderen. 

Bezwaar en beroep 

Artikel 12 
1. De Topsporter die bezwaar heeft tegen de beslissing van het Fonds, inhoudende 

de toekenning of afwijzing van een Stipendium of intrekking, dient binnen zes 
weken na dagtekening van de beschikking, schriftelijk en gemotiveerd dit 
bezwaar kenbaar te maken bij het Fonds. 

2. Het Fonds neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een 
besluit, echter niet dan nadat de Topsporter in de gelegenheid is gesteld te 
worden gehoord dan wel zijn zienswijze mondeling toe te lichten. 

3. Dit besluit wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk 
aan de Topsporter medegedeeld. 
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Artikel 13 
1. Indien de betrokken Topsporter tegen het besluit als bedoeld in artikel 12 lid 2 

bezwaar heeft, kan de Topsporter binnen zes weken na dagtekening van dit 
besluit daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep aantekenen bij een 
onafhankelijke Arbitragecommissie. 

2. Deze Commissie zal bestaan uit een afgevaardigde namens de Topsporters, een 
afgevaardigde namens het Fonds dan wel NOC*NSF en een onafhankelijke 
derde, die wordt aangewezen door de voorzitter van de Vereniging voor Sport en 
Recht, die tevens voorzitter is van de Commissie. De Commissie zal een 
(arbitrage)reglement opstellen. 

3. Het gestelde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (de artikelen 1020 
e.v. inzake arbitrage) is, voor zover mogelijk, van toepassing op de inhoudelijke 
behandeling van het beroep door de Commissie. 

4. De Commissie doet uiterlijk zes weken na ontvangst van het beroepsschrift 
schriftelijk uitspraak. 

5. Het oordeel van deze Commissie is zowel voor het Fonds als voor de betrokken 
Topsporter bindend. Arbitraal appèl is derhalve uitgesloten. 

Slotbepalingen 

Artikel 14 
Dit Reglement kan - na goedkeuring door VWS - worden gewijzigd door het Bestuur. 

Artikel 15 
In gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het 
Bestuur. 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2013. Het uitkeringsreglement d.d. 24 januari 
2012 komt hiermee te vervallen. 

Aldus goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Datum: 14 juni 2013 
Plaats: 's Gravenhage 

Directeur Sport 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Drs. B.C. Zijlstra 

Aldus vastgesteld door het Bestuur, 

Datum: 14 juni 2013 
Plaats: Arnhem 
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Voorzitter 	 Penningmeester 
Fonds voor de Topsporter 	 Fonds voor de Topsporter 

J.H.A. Bolhuis 	 J.W. Hoogendoorn 
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Doc. 54 
10.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

0.2.e. 	 @nocnsf.nl> 
dinsda • 29 oktober 2013 15:50 
10.2 e 

Voorstel bijverdienregeling/inkomensgrens stipendium 
Opties inkomensgrens en bijverdienmogelijkheid.docx 

Goedemiddag  1-0.2.e. 

Bijgaand een voorstel (onder voorbehoud definitief besluit topsportmanagement N*N) voor de nieuwe 
bijverdienregeling / inkomensgrens gekoppeld aan de nieuwe stipendiumregeling (staffel per leeftijd) met ingang 
van 1 januari 2014. Voorstel is gemaakt op basis van verschillende input: 

• Jullie input; 
• Atletencommissie; 
• Werkgroep Athlete Services (bonden, AC en NL Sporter); 
• Input intern NOC*NSF. 

Graag jullie reactie hierop. Advies vanuit de verschillende stakeholders was om het vooral simpel en duidelijk te 
houden. Wij denken dat dit voorstel daaraan voldoet. Kunnen jullie hierin meegaan? Of zien jullie nog 
verbeterpunten? 

Verder willen we bekijken of we één inkomensgrens kunnen doortrekken in de andere regelingen, waaronder de 
kostenvergoedingen. We zijn aan het bekijken hoe we dat kunnen.doen. 

Lukt het jullie om deze week te reageren? Bij akkoord zullen we e.e.a. uitwerken in het Uitkeringsreglement 
Stipendium. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Unit Topsport NOC*NSF 

[ . ,9 9 
NOC*NSF 

Mobiel: +3110.2.e.  
E-mail:  10 2.e 	@nocnsf.nl  
Website: www.nocnsf.nl  

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport van NOC*NSF: 
Lotto, Achmea, EY, Nuon, Rabobank, Randstad, Volkswagen NOC*NSF http://www.nocnsEnl, 
info@nocnsf.nl  Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen kunnen vertrouwelijk zijn en zijn 
uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. 
Indien u deze email onterecht hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de 
email te retourneren en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere 
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 09059703. This email and 
any attachment sent with it may be confidential and are intended to be exclusively for the addressee(s), and 



may not be pasled on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). Should you 
receive this email unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not 
use the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to any 
electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated under the laws of the 
Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under no. 09059703. 
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Stipendiumregeling en inkomsten 
 
 
Stipendium per 1 januari 2014 
Het stipendium is een aanvulling op het inkomen van de sporter. Met het stipendium 
wordt beoogd sporters die zelf onvoldoende inkomsten genereren een 
‘inkomensminimum’ te garanderen, waarmee zij in staat worden geacht fulltime 
topsport te bedrijven en te voldoen in hun levensonderhoud. 
 
In overleg met het Ministerie VWS, sportbonden en Atletencommissie is eind 2012 
gekozen om het stipendium evenwichtig(er) naar leeftijd op te bouwen en te 
koppelen aan de wettelijke minimumlonen. Met ingang van 1 januari 2014 gaat de 
nieuwe stipendiumregeling in. De nieuwe stipendiumregeling is als volgt opgebouwd: 
 

Leeftijd Stipendium vult inkomen sporter aan tot: 
18 jaar 100% van het wettelijk minimumloon voor een 18-jarige 
19 jaar Idem voor een 19-jarige 
20 jaar Idem voor een 20-jarige 
21 jaar Idem voor een 21-jarige 
22 jaar Idem voor een 22-jarige 
23 jaar Idem voor een 23-jarige 
24 jaar 110% van het wettelijk minimumloon van 23-jarige 
25 jaar 120% van het wettelijk minimumloon van 23-jarige 
26 jaar 130% van het wettelijk minimumloon van 23-jarige 

27 jaar en ouder 140% van het wettelijk minimumloon van 23-jarige 

 
Afgezet tegen het wettelijke minimumloon van een 23-jarige: 
 

Leeftijd % t.o.v. wettelijk 
minimumloon 23-jarige 

18 jaar 45,5% 
19 jaar 52,5% 
20 jaar 61,5% 
21 jaar 72,5% 
22 jaar 85% 
23 jaar 100% 
24 jaar 110% 
25 jaar 120% 
26 jaar 130% 

27 jaar en ouder 140% 

 
In bedragen: 
 

Leeftijd Maximale stipendium Maximale stipendium  

PUTZVMG
Getypte tekst
Doc. 54.1



in € per maand * in € per jaar * 
18 jaar 726 8.712 
19 jaar 837 10.044 
20 jaar 981 11.772 
21 jaar 1.157 13.884 
22 jaar 1.356 16.272 
23 jaar 1.596 19.152 
24 jaar 1.755 21.060 
25 jaar 1.915 22.980 
26 jaar 2.074 24.888 

27 jaar en ouder 2.234 26.808 
* Bedragen worden met ingang van 1 januari 2014 geïndexeerd aan de hand van de indexatie wettelijke minimumlonen. 
 
Inkomsten genereren naast het stipendium 
De vraag of sporters naast het stipendium eigen inkomsten mogen genereren is door 
het Ministerie VWS, Atletencommissie, werkgroep Athlete Services (bonden, 
Atletencommissie en NL Sporter) en NOC*NSF positief beantwoord.  
 
Twee veelvoorkomende inkomsten worden onderscheiden: 

1. Incidentele piekinkomsten gekoppeld aan behaalde topsportprestaties; 
2. Inkomsten elders (uit loondienstverband, winst uit onderneming). 

 
Ad 1. Piekinkomsten (Topsportspaarregeling) 
Deze incidentele piekinkomsten, gekoppeld aan behaalde topsportprestaties, kunnen 
sporters onder voorwaarden in de Topsportspaarregeling storten, zonder dat deze 
inkomsten meetellen voor de inkomenstoets. Denk aan medaillebonussen, 
startgelden. Ten aanzien van sponsorgelden zal er strakker worden gekeken naar 
structurele sponsorgelden. Structurele sponsorgelden kunnen niet meer gestort 
worden in de Topsportspaarregeling en zullen meetellen voor de inkomenstoets. In 
de spaarregeling kan maximaal 30.000 netto per jaar worden gestort. Het 
spaartegoed mag maximaal 150.000 netto bedragen. 
 
Ad 2. Inkomsten elders (Bijverdienregeling) 
Dit betreffen o.a. inkomsten uit loondienstverband (werkgever, club), winst uit 
onderneming, structurele sponsorinkomensten. 
 
De vraag is hoeveel sporters naast het stipendium mogen bijverdienen, zonder dat dit 
ten koste gaat van het stipendium. Algemene opinie is dat sporters in staat moeten 
zijn om zelf inkomsten te genereren naast het stipendium (o.a. vanwege werk naast 
topsport, winst uit onderneming (stimulans maatschappelijke ontwikkeling), 
sponsoring), maar de mate van genereren van eigen inkomsten is niet onbeperkt. Het 
stipendium – betaald uit collectieve middelen van de overheid – is beoogd voor 
topsporters die zelf voldoende inkomsten genereren.  
 



Verschillende opties bijverdienregeling 
 
Optie 1: 
Vaste inkomensgrens op jaarbasis, leeftijdsonafhankelijk en voor iedereen gelijk. 
Sporters die op jaarbasis meer dan 35.000 euro eigen inkomsten genereren, hebben 
geen aanspraak op een stipendium. Voordeel: heldere inkomensgrens voor iedereen. 
Nadeel: jonge sporters mogen meer bijverdienen ten opzichte van oudere sporters. 
 
Uitwerking A:  
Bijvoorbeeld 35.000 euro voor iedere sporter. 
 

Leeftijd Maximale stipendium 
per maand 

Maximale stipendium 
op jaarbasis 

Inkomensgrens 

18 jaar 726 8.712 35.000 
19 jaar 837 10.044 35.000 
20 jaar 981 11.772 35.000 
21 jaar 1.157 13.884 35.000 
22 jaar 1.356 16.272 35.000 
23 jaar 1.596 19.152 35.000 
24 jaar 1.755 21.060 35.000 
25 jaar 1.915 22.980 35.000 
26 jaar 2.074 24.888 35.000 

27 jaar en ouder 2.234 26.808 35.000 
 
Optie 2: 
Vaste bijverdienmogelijkheid voor iedere sporter ongeacht leeftijd. Het stipendium is 
leeftijdsafhankelijk en daarmee ook het gegarandeerde inkomensminimum 
(bijverdienmogelijkheid + stipendium). Voordeel: heldere bijverdienmogelijkheid voor 
iedere sporter. 
 
Uitwerking A:  
Aansluiten bij huidige bijverdienregeling: 

- 55% (verschil tussen 70% en 125%) van wettelijk minimumloon bijverdienen 
mogelijk; 

- komt overeen met 10.534 euro per jaar / 878 euro per maand. 
Sporters die meer verdienen dan de inkomensgrens, hebben geen aanspraak op een 
stipendium. Sporters die meer inkomsten genereren dan 55% wettelijk minimumloon, 
worden gekort op het stipendium.  
 
In % wettelijk minimumloon: 
 

Leeftijd Stipendium Bijverdienruimte Inkomensgrens 
18 jaar 45,5% 55% 100,5% 
19 jaar 52,5% 55% 107,5% 



20 jaar 61,5% 55% 116,5% 
21 jaar 72,5% 55% 127,5% 
22 jaar 85% 55% 140% 
23 jaar 100% 55% 155% 
24 jaar 110% 55% 165% 
25 jaar 120% 55% 175% 
26 jaar 130% 55% 185% 

27 jaar en ouder 140% 55% 195% 

 
In euro’s: 

 
Leeftijd Maximale stipendium 

per maand 
Maximale stipendium 

op jaarbasis 
Inkomensgrens 

18 jaar 726 8.712 19.246 
19 jaar 837 10.044 20.578 
20 jaar 981 11.772 22.306 
21 jaar 1.157 13.884 24.418 
22 jaar 1.356 16.272 26.806 
23 jaar 1.596 19.152 29.686 
24 jaar 1.755 21.060 31.594 
25 jaar 1.915 22.980 33.514 
26 jaar 2.074 24.888 35.422 

27 jaar en ouder 2.234 26.808 37.342 

 
Uitwerking B:  
Inkomensgrens bij 200% van het wettelijk minimumloon voor 27 jarigen en ouder: 

- 60% van het wettelijk minimumloon bijverdienen mogelijk; 
- komt overeen met 11.491 euro per jaar / 958 euro per maand. 

Sporters die meer verdienen dan de inkomensgrens, hebben geen aanspraak op een 
stipendium. Sporters die meer inkomsten genereren dan 60% wettelijk minimumloon, 
worden gekort op het stipendium.  
 
In % wettelijk minimumloon: 
 

Leeftijd Stipendium Bijverdienruimte Inkomensgrens 
18 jaar 45,5% 60% 105,5% 
19 jaar 52,5% 60% 112,5% 
20 jaar 61,5% 60% 121,5% 
21 jaar 72,5% 60% 132,5% 
22 jaar 85% 60% 145% 
23 jaar 100% 60% 160% 
24 jaar 110% 60% 170% 
25 jaar 120% 60% 180% 
26 jaar 130% 60% 190% 

27 jaar en ouder 140% 60% 200% 



 
In euro’s: 
 

Leeftijd Maximale stipendium 
per maand 

Maximale stipendium 
op jaarbasis 

Inkomensgrens 

18 jaar 726 8.712 20.203 
19 jaar 837 10.044 21.535 
20 jaar 981 11.772 23.263 
21 jaar 1.157 13.884 25.375 
22 jaar 1.356 16.272 27.763 
23 jaar 1.596 19.152 30.643 
24 jaar 1.755 21.060 32.551 
25 jaar 1.915 22.980 34.471 
26 jaar 2.074 24.888 36.379 

27 jaar en ouder 2.234 26.808 38.299 

 
Uitwerking C: 
Inkomensgrens op modaal (33.000 euro) voor 27 jarigen en ouder: 

- 32% van het wettelijk minimumloon bijverdienen mogelijk; 
- komt overeen met 6.192 euro per jaar / 516 euro per maand. 

Sporters die meer verdienen dan de inkomensgrens, hebben geen aanspraak op een 
stipendium. Sporters die meer inkomsten genereren dan 32% wettelijk minimumloon, 
worden gekort op het stipendium.  
Nadeel: beperkte bijverdienmogelijkheid voor sporters. 
 
In % wettelijk minimumloon: 
 

Leeftijd Stipendium Bijverdienruimte Inkomensgrens  
18 jaar 45,5% 32% 77,5% 
19 jaar 52,5% 32% 84,5% 
20 jaar 61,5% 32% 93,5% 
21 jaar 72,5% 32% 104,5% 
22 jaar 85% 32% 117% 
23 jaar 100% 32% 132% 
24 jaar 110% 32% 142% 
25 jaar 120% 32% 152% 
26 jaar 130% 32% 162% 

27 jaar en ouder 140% 32% 172% 

 
In euro’s: 
 

Leeftijd Maximale stipendium 
per maand 

Maximale stipendium 
op jaarbasis 

Inkomensgrens  

18 jaar 726 8.712 14.904 
19 jaar 837 10.044 16.236 



20 jaar 981 11.772 17.964 
21 jaar 1.157 13.884 20.076 
22 jaar 1.356 16.272 22.464 
23 jaar 1.596 19.152 25.344 
24 jaar 1.755 21.060 27.252 
25 jaar 1.915 22.980 29.172 
26 jaar 2.074 24.888 31.080 

27 jaar en ouder 2.234 26.808 33.000 

 
Uitwerking D: 
Inkomensgrens op modaal (33.000 euro) voor 23 jarigen en ouder: 

- 72% van het wettelijk minimumloon bijverdienen mogelijk; 
- komt overeen met 13.848 euro per jaar / 1.154 euro per maand. 

Sporters die meer verdienen dan de inkomensgrens, hebben geen aanspraak op een 
stipendium. Sporters die meer inkomsten genereren dan 72% wettelijk minimumloon, 
worden gekort op het stipendium.  
Nadeel: ruime bijverdienmogelijkheid voor sporters. 
 
In % wettelijk minimumloon: 

 
Leeftijd Stipendium Bijverdienruimte Inkomensgrens  
18 jaar 45,5% 72% 117,5% 
19 jaar 52,5% 72% 124,5% 
20 jaar 61,5% 72% 133,5% 
21 jaar 72,5% 72% 144,5% 
22 jaar 85% 72% 157% 
23 jaar 100% 72% 172% 
24 jaar 110% 72% 182% 
25 jaar 120% 72% 192% 
26 jaar 130% 72% 202% 

27 jaar en ouder 140% 72% 212% 

 
In euro’s: 
 

Leeftijd Maximale stipendium 
per maand 

Maximale stipendium 
op jaarbasis 

Inkomensgrens  

18 jaar 726 8.712 22.560 
19 jaar 837 10.044 23.892 
20 jaar 981 11.772 25.620 
21 jaar 1.157 13.884 27.732 
22 jaar 1.356 16.272 30.120 
23 jaar 1.596 19.152 33.000 
24 jaar 1.755 21.060 34.908 
25 jaar 1.915 22.980 36.828 
26 jaar 2.074 24.888 38.736 



27 jaar en ouder 2.234 26.808 40.656 

 
Uitwerking E (en tevens voorstel): 
Maximaal 10.000 euro voor alle leeftijden bijverdienen mogelijk. Dit bedrag komt 
overeen met ca. 52% van het wettelijke minimumloon. Sporters die meer inkomsten 
genereren dan 10.000 euro worden gekort op het stipendium. Sporters die meer 
inkomsten genereren dan de inkomensgrens, hebben geen aanspraak op een 
stipendium. 
Voordeel: duidelijk en voor iedereen begrijpelijk. Sluit bovendien aan bij de huidige 
bijverdienregeling en modaal salaris voor de ‘oudere’ sporters (25 jaar en ouder). 
 

Leeftijd Maximale stipendium 
per maand 

Maximale stipendium 
op jaarbasis 

Inkomensgrens 

18 jaar 726 8.712 18.712 
19 jaar 837 10.044 20.044 
20 jaar 981 11.772 21.772 
21 jaar 1.157 13.884 23.884 
22 jaar 1.356 16.272 26.272 
23 jaar 1.596 19.152 29.152 
24 jaar 1.755 21.060 31.060 
25 jaar 1.915 22.980 32.980 
26 jaar 2.074 24.888 34.888 

27 jaar en ouder 2.234 26.808 36.808 

 



Doc. 55 

Van: 	 10.2.e. 
Aan: 	 10.2.e. 
Onderwerp: 	Bespreekpunten telefonisch overleg financiële voorzieningen 2014 e.v. 
Datum: 	 donderdag 7 november 2013 07:49:26 
Bijlagen: 	 imacie001.anq 

Notitie tbv VWS overles 7 november 2013.odf 

Goedemorgen allen, 

Bijgaand de bespreeknotitie voor straks. Voorstel is om de punten langs te lopen. Een aantal 
punten hebben we al eerder besproken. Prioriteit hebben wat mij betreft de punten die met 
ingang van 1 januari 2014 ingaan. Omdat deze punten nog ingebed moeten worden in 
reglementen en ter vergadering van het Fonds van de Topsporter komen op 29 november, ligt 
daar op dit moment de grootste tijdsdruk. 

Vanzelf komen we dan ook uit op 2014 en verder 	vroeg me een korte notitie voor te 
bereiden met 'out of the box' opties voor bestemming van de rente-baten. Dat is me helaas niet 
gelukt, maar we kunnen daarover straks wel e.e.a. vertellen. 

Tot straks! 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Unit Topsport NOC*NSF 

Mobiel: +31 10.2.e. 
@nocnsf.nl  

Website: www.nocnsf.nl   

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport 
van NOC*NSF: Lotto, Achmea, EY, Nuon, Rabobank, Randstad, Volkswagen NOC*NSF 
http://www.nocnsf.nl, info@nocnsf.nl  Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen 
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking 
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt 
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren 
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid 
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended 
to be exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for 
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email 
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use 
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to 



any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated 
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under 
no. 09059703. 



Nederlands 
Olympisch Comité 
Nederlandse 
Sport Federatie 

10.2.e. 

10.2.e. 

aan 

van 

betreft Doorlichting financiële voorzieningen: oplossingen 2014 e.v. 

datum 7 november 2014 

De afgelopen maanden is door Athlete Services de financiële voorzieningen voor topsporters 
doorgelicht. Bij de doorlichting zijn verschillende stakeholders betrokken: 

• Ministerie VWS; 
• Atletencommissie NOC*NSF; 
• (Bestuur) Fonds voor de Topsporter; 
• Delegatie van sportbonden; 
• NOC*NSF (Unitleiding Topsport, vertegenwoordiging High Performance Team en Juridische 

Zaken). 

Doel is te komen tot toekomstbestendige financiële ondersteuning voor topsporters. 

Hieronder volgt een samenvatting van de voorgestelde oplossingsrichtingen. In de 
oplossingsrichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen besluiten gericht op de korte termijn (veelal 
per 2014) en de lange(re) termijn (veelal de Sportagenda 2017-2020), waarbij met de korte termijn 
besluiten zoveel mogelijk wordt geanticipeerd op de uiteindelijke lange termijn besluiten. 

Het volgende is besproken en wordt beoogd: 

Statussen 
1) De naamgeving van de statussen in 4.a en 4.b programma's blijft (vooralsnog) onveranderd. Via 

extra communicatie richting sporters en bonden wordt duidelijkheid verschaft. 

Kostenvergoedingen 
2) Kostenposten die voor declaratie open staan worden ingeperkt. Alleen de volgende posten kunnen 

gedeclareerd worden: 
Reis-/verblijfskosten 
Sportkleding en -materialen; 
Sportgerelateerde kosten (bv. mentale begeleiding, coachingsgesprekken, diëtiek) voor zover 
niet door de zorgverzekering gedekt; 

Ingangsdatum: 1 januari 2014.  
3) Afschaffen van de kostenvergoeding voor A/HP-sporters is vooralsnog een te grote stap. Model 

wordt uitgewerkt, waarbij wordt uitgegaan van een vast totaalbudget (rente-baten Fonds en 
NOC*NSF bijdrage) en een nieuw kostenvergoedingsmodel voor A-, HP-, B-sporters en een 
talentenvoorziening. Belangrijk is om de talentgroep helder te definiëren. Daarnaast is aandacht 

.ffigRgi 
Lotto: achmea b 	EY 

coggr Rabobank -Ir randstad 
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Papendatlaan 60, Arnhem 	Postbus 302, 6800 AH Arnhem 	026 483 44 00 	info@nocnsf.nl 	www.nocnsf.nl  



18 jaar 10.000 8.712 18.712 

19 jaar 10.000 10.044 20.044 

20 jaar 10.000 11.772 21.772 

21 jaar 10.000 13.884 23.884 

22 jaar 10.000 16.272 26.272 

23 jaar 29.152 19.152 10.000 

24 jaar 31.060 21.060 10.000 

25 jaar 32.980 22.980 10.000 

26 jaar 34.888 10.000 24.888 

36.808 26.808 10.000 27 jaar + 

Bijverdienruimte 
op jaarbasis 

Max. aanvulling 
stipendium 
op jaarbasis 

Bijverdienruimte + 
stipendium 

(=inkomensgrens)  

Leeftijd 

gciss 
LOK Rabobank nr. randstad EY =ge,  achmea e 

Nederlands 
Olympisch Comité 
Nederlandse 
Sport Federatie 

gevraagd voor ondersteuning (middels kostenvergoeding) van schrijnende gevallen onder de 
talentvolle sporters die deelnemen aan fulltime talentontwikkelingsprogramma's. 
Beoogde ingangsdatum: 1 juli 2014.  

4) (Deel) rentebaten van het Fonds voor de Topsporter aanwenden voor deze talentvoorziening. 
5) De bij ontwikkeling van een talentvoorziening is er specifieke aandacht voor de 18 t/m 20-jarige 

stipendiumgebruikers. Voor deze sporters geldt per 1 januari 2014 een stipendium dat lager ligt 
dan 70% wettelijk minimumloon. 

Stipendium 

6) Per 1 januari 2014 gelden de volgende stipendiumhoogten (reeds eind 2012 besloten): 

Leeftijd 

18 jaar 

% wettelijk minimumloon 

100% wettelijk minimumloon 18-jarige 

Max. stipendium per 
maand 

726 

Max. stipendium 
per jaar  

8.712 

19 jaar 	 Idem voor 19-jarige 837 10.044 

Idem voor 20-jarige 981 11.772 20 jaar 

Idem voor 21-jarige 1.157 13.884 21 jaar 

Idem voor 22-jarige 1.356 16.272 22 jaar 

Idem voor 23-jarige 1.596 19.152 23 jaar 

24 jaar 110% wettelijk minimumloon 23-jarige 1.755 21.060 
25 jaar 120% wettelijk minimumloon 23-jarige 1.915 22.980 
26 jaar 130% wettelijk minimumloon 23-jarige 2.074 24.888 

27 jaar + 140% wettelijk minimumloon 23-jarige 2.234 26.808 

7) Sporters mogen naast het stipendium maximaal 10.000 euro bijverdienen (ca. 52% wettelijk 
minimumloon). Sporters die meer inkomsten genereren dan 10.000 euro worden gekort op het 
stipendium. Sporters die meer inkomsten genereren dan de inkomensgrens, hebben geen 
aanspraak op een stipendium. Ingangsdatum: 1 januari 2014.  
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8) 	Bij een te grote financiële druk op het stipendium in 2015 e.v. liggen de volgende opties voor de 
hand: 

- Overleg met VWS over het verhogen van het beschikbare budget voor de stipendiumregeling; 
- Overleg met VWS over bijstellen van de stipendiumbedragen; 
- Jaarlijks bepalen van de stipendiumbedragen aan de hand van het verwachte aantal sporters. 

Nadeel is de onzekerheid voor sporters over de hoogte van het stipendium; 
- Voorschot- en nabetalingsregeling: sporters die aanspraak hebben op een stipendium 

ontvangen een voorschot op basis van de stipendiumstaffel, waarna aan het eind van het jaar 
een nabetaling volgt op basis van het beschikbaar budget en aantal topsporters. Dit voorstel is 
bij VWS op ambtelijk niveau getoetst, zij staan hier voor open. Nadeel is de administratieve 
last voor het Fonds en onzekerheid voor sporters. 

Actie: in de loop van 2014.  

Topsportspaarregeling 
9) Structurele sponsorgelden kunnen niet meer in de Topsportspaarregeling worden gestort en 

tellen mee voor de inkomenstoets. Beoogde ingangsdatum: 1januari 2014.  
10) Tussentijds opname van geld uit de topsportspaarregeling gericht op de carrière na de topsport 

(bv. studie, verbetering positie arbeidsmarkt, opstarten eigen bedrijf/foundation) wordt mogelijk. 
Beoogde ingangsdatum: in de loop van 2014.  

Inkomenstoets 
11) De inkomenstoets wordt met ingang van 1januari 2014 hervormd: 

- Inkomenstoets op jaarbasis, waarbij ook de inkomsten buiten de stipendiumperiode worden 
meegenomen; 

- De halfjaarlijkse inkomenstoets wordt verlaten en vindt met ingang van 2014 één keer per jaar 
plaats, na afloop van het kalenderjaar; 

- Aansluiten bij de Wet Inkomstenbelasting. Daarmee wordt verwezen naar één wet i.t.t. het 
huidige Uitkeringsreglement Stipendium waarbij naar verschillende wetten wordt verwezen. 

- Als toets/hulpmiddel wordt de aangifte inkomstenbelasting - als directe uitvloeisel van de Wet 
Inkomstenbelasting - van de sporter opgevraagd; 

- Voorwaarde voor sporters voor stipendiumgebruik wordt het indienen voor 1 april van de 
Aangifte Inkomstenbelasting bij het Fonds voor de Topsporter; 

- Voor de inkomenstoets wordt aansluiting gezocht met de inkomstenposten uit BOX 1: 
i) Loon uit dienstverband; 
ii) Winst uit onderneming; 
iii) Resultaat uit overige werkzaamheden (bv. prijzengeld, sponsorgelden, inkomsten uit 

freelance werkzaamheden); 
iv) Periodieke uitkeringen en verstrekkingen (bv. Wajong-uitkeringen, (directeurs)loon van 

een (eigen) BV). 
- Aftrekposten, zoals hypotheekrente-aftrek, aftrek premies lijfrente, persoonsgebonden aftrek 

(bv. giften, ziektekosten) worden niet meegenomen in de inkomenstoets. 

BEZOEKADRES 	 POSTADRES 	 TELEFOON 	 EMAIL 	 INTERNET 
Papendallean 60, Arnhem 	Postbus 302, 6800 AH Arnhem 	026 483 44 00 	info@nocnsf.nl 	www.nocnsf.nl  



EY ce: Mei 
wesou 

wigi@E2. 
Lotto: achmea Rabobank -ir randstad 

Nederlands 
Olympisch Comité 
Nederlandse 
Sport Federatie 

- BOX 2 (m.n. dividentuitkering vanuit een BV) wordt niet meegeteld. Salaris vanuit BV-
directeurschap zit in feite al verdisconteerd in BOX 1. Bovendien zegt een dividentuitkering 
niks over de feitelijke situatie. 

- BOX 3 (m.n. vermogen) wordt niet meegeteld. Als inkomen uit vermogen wordt standaard 4% 
gerekend over het vermogen. Minimumvermogen voor BOX 3 is 20.000 euro. Echter, die 4% is 
een fictief rendement en zegt niks over de werkelijke inkomsten over het vermogen. 

12) In een volgend stadium worden de verschillende inkomstenposten in BOX 1 doorgelicht en volgt 
een nader voorstel welke inkomstenposten wel/niet meetellen voor de inkomenstoets (bv. 
startersaftrek, zelfstandigenaftrek). 

13) Beoogd is om één inkomenstoets door te voeren in de verschillende financiële voorzieningen. 
Daarvoor zal een voorstel worden uitgewerkt en ter accordering aan de unitleiding worden 
voorgelegd. 

BROV 

14) De Bijzondere Regeling Onbetaald Verlof komt te vervallen. In schrijnende gevallen staat 
NOC*NSF open om een op maat oplossing aan te bieden. Beoogde ingangsdatum: 1 januari 2014. 
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Beste allen, 

Met excuus voor de vertraging stuur ik jullie hierbij het verslag van ons telefonisch overleg op 7 
november jl. 
Jullie aanvullingen zijn welkom. Na verwerking van evt. aanvullingen zal ik het verslag definitief 
maken en delen. 

met10.2.e. heb ik afgesproken dat 10.2.e. 	morgenochtend terugkoppeling doen van: 
• Standpunt/voorstel van VWS over (wel/geen + hoogte) inkomensgrens voor de 

kostenvergoedingen; 
• Scan van het Uitkeringsreglement Kostenvergoedingen (1998) op bepalingen die in het 

nieuwe reglement terug zouden moeten komen of elders (bv. finance & control 
aspecten). 

Dank jullie vriendelijk tot dusver! 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

Unit Topsport NOC*NSF 

999 
NIX*NSF 

Mobiel: +31 10.2.e. 
E-mail:  10.2.e. 	Rnocnsf .n1  
Website: www.nocnsf.nl   

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport 
van NOC*NSF: Lotto, Achmea, EY, Nuon, Rabobank, Randstad, Volkswagen NOC*NSF 
http://www.nocnsf.nl, info@nocnsf.nl  Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen 
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking 
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt 
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren 
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid 
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended 
to be exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for 
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email 



unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use 
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to 
any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated 
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under 
no. 09059703. 
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Verslag telefonisch overleg VWS-NOC*NSF 
7 november 20.13 

aanwezig 10.2.e. 

datum verzending 18 november 2013 

verslag Tijdens het gesprek is het 'Werkdocument financiële voorzieningen 2014 e.v.' doorgesproken, 
waarbij primair is stilgestaan bij de punten die met ingang van 1-1-2014 worden ingevoerd. 
Aangegeven is dat bij de definitieve besluitvorming de uitkomsten van de werkgroep Athlete 
Services (met vertegenwoordiging van enkele bonden, Atletencommissie en NL Sporter) worden 
meegenomen. De werkgroep is op 15 november bijeen gekomen. Het definitieve verslag van 
deze bijeenkomst zal worden gedeeld. 

1. Kostenvergoedingen 
VWS onderschrijft het aanscherpen van de kostenposten per 1-1-2014 tot de kosten die primair 
noodzakelijk zijn voor de topsportbeoefening. NOC*NSF zal het voorstel zoals beschreven onder 
4.b. van het Werkdocument uitwerken in het Uitkeringsreglement Kostenvergoedingen. 

VWS vraagt aandacht voor declaraties van sporters die mogelijk al worden gefinancierd vanuit 
CTO/programmafinanciering, alsmede voor declaraties die zowel bij de betrokken bond als bij 
het Fonds worden gedeclareerd. Bekeken wordt of via een extra toets na declaraties of middels 
voorlichting dergelijke ongewenste declaraties kunnen worden voorkomen.  Actie"' 

Er is vervolgens gesproken over de doelbestemming van de rentebaten van het Fonds voor de 
Topsporter. Eerder is door VWS reeds uitgezocht dat de rentebaten van het Fonds niet 
noodzakelijk bestemd hoeven te worden voor de financiering van de kostenvergoedingen voor 
A/HP-sporters. Voor alternatieve aanwending van de rentebaten is aanpassing van de Statuten 
Fonds voor de Topsporter noodzakelijk. Het Fondsbestuur is zelfstandig bevoegd tot 
statutenwijziging. Voor de statutenwijziging is voorafgaande goedkeuring van het bestuur van 
NOC*NSF nodig. 

VWS onderschrijft het voorstel om de regeling voor de kostenvergoedingen voor A-, B- en HP-
ss orter te bundelen en uit te werken in één Uitkeringsreglement Kostenvergoedingen. Actie 
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In aansluiting hierop is afgesproken dat VWS een scan op het Uitkeringsreglement 
Kostenvergoedingen (1998) maakt welke bepalingen in het nieuwe uitkeringsreglement 
Kostenvergoedingen moeten teru•komen en welke bepalingen elders (bijvoorbeeld de finance 
& control aspecten). Actie  10.2.e.  

Tot slot is gesproken over de verdere toekomst van de kostenvergoedingen. VWS steunt de 
denkrichting om een vast totaalbudget (rentebaten Fonds en NOC*NSF bijdrage) te alloceren 
voor een nieuw verdelingsmodel voor kostenvergoedingen ten behoeve van A-, B-, HP-sporters 
en een selectieve groep talenten. Afgesproken is om dit model met beooed totaalbudget samen 
met VWS en de werkgroep Athlete Services verder uit te werken. Acti 10.2.e 

2. Stipendium 
VWS steunt het voorstel dat sporters naast het stipendium maximaal 10.000 euro bruto kunnen 
bijverdienen, zonder dat zij gekort worden op het stipendium. NOC*NSF zal het voorstel 
uitwerken in het Uitkeringsreglement Stipendium. Actielii 

Verder is stilgestaan bij het stimuleren van sporters om eerst andere (wettelijke) 
inkomensbronnen uit te nutten, alvorens gebruik te maken van het stipendium. Voorbeelden 
zijn: studiefinanciering, Wajong-uitkering. VWS kan zich hierin vinden. NOC*NSF heeft hierover 
reeds contact gezocht met UWV. Afgesproken is dat wordt bekeken op welke wijze sporters 
hierin gestimuleerd kunnen worden. Actie 

Hoewel beide opties geen structurele oplossingen bieden, stelt VWS voor om betreffende het 
inperken van de financiële risico's ten aanzien van de stipendiumregeling bij de 
oplossingsrichtingen toe te voegen: 1) beperken van de maatwerktoekenningen, en 2) benutten 
van de egalisatiereserve Fonds bij tekorten. Beide opties worden bij de oplossingsrichtingen 
toegevoegd. Actielii 

3. Inkomenstoets 
VWS steunt de voorgestelde inkomenstoets op jaarbasis, waarbij de aangifte inkomensbelasting 
als hulpmiddel zal dienen voor de uitvoering van de inkomenstoets. VWS vraagt zich af hoe het 
gestorte spaargeld in de Topsportspaarregeling uit de aangifte gefilterd kan worden. 
Afgesproken is om hier bi* de verdere uitwerking van de inkomenstoets een oplossing voor te 
bedenken. Actie  10.2.e. 

Verder acht VWS het van belang dat de sporter vooraf en tussentijds in de gelegenheid wordt 
gesteld om het stipendium bij te stellen als de sporter in het kalenderjaar te veel eigen inkomen 
dreigt te verdienen. Immers, terugbetalen van het stipendium aan de achterkant dient zoveel als 
mogelijk voorkomen te worden. Bij de bouw van de nieuwe webportal van het Fonds zal hier 
rekening mee worden gehouden. Acti (12.e' 
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VWS stelt de vraag of de privacywetgeving is geborgd in de nieuwe inkomenstoets. Afgesproken 
is om dit zekerheidshalve nader uit te zoeken. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
een stipendium, zoals opgave van de aangifte inkomstenbelasting bij het Fonds, zullen vooraf 
aan de sporter worden gecommuniceerd. Acti 

Wat betreft sponsorgelden vindt VWS het reëel dat deze meewegen voor de inkomenstoets, als 
zijnde een vorm van inkomen van de sporter. Zeker in het licht van de financiële druk op de 
stipendiumregeling en het uitgangspunt dat het stipendium bedoeld is voor de sporters die het 
daadwerkelijk nodig hebben, kan VWS meegaan in de redenatie om sponsorgelden mee te laten 
tellen voor de inkomenstoets. Afgesproken is om dit nader uit te werken. Daarnaast is 
afgesproken in kaart te bren•en hoeveel sporters er gebruik maken van de 
Topsportspaarregeling. Acti 0.2.e 

Tot slot is stilgestaan bij een inkomensgrens voor de kostenvergoedingen. Uiteengezet is dat de 
huidige regeling reeds een inkomensgrens bevat, namelijk 35.000 euro, waarbij enkel de 
inkomsten worden meegewogen die de sporter vanuit zijn sportbeoefening genereert. 
Administratief en communicatief zou het een helder verhaal opleveren om de inkomensgrenzen 
van het stipendium door te trekken richting de kostenvergoedingen. VWS brengt in dat.de  
kostenvergoedingen echter van een andere aard zijn dan het stipendium als 
'inkomensvoorziening'. Vanuit het uitgangspunt om de middelen en voorzieningen primair in te 
zetten op de sporters die hulpbehoevend zijn, kan NOC*NSF een inkomensgrens voor de 
kostenvergoedingen goed voorstellen. Afgesproken is dat VWS met haar standpunt terugkomt. 
Doel is om op basis daarvan tot een besluit te komen ter invoering in het Uitkeringsreglement 
Kostenvergoedingen per 1-1-2014. Acti  0.2.e.  

4. 	Vervolg 
Een volgende bijeenkomst zal live plaatsvinden i.p.v. telefonisch. Actie 10.2.e. 

Doorlopende actielijst: 
• Indienen bijdrage tekort kostenvergoedingen 2013; Acti 
• Indienen subsidieaanvraag Stipendium 2014-2016, incl. indexering; Acti 

BEZOEKADRES 	 POSTADRES 	 TELEFOON 	 EMAIL 	 INTERNET 
Papendaltaan 60, Arnhem 	Postbus 302, 6800 AH Arnhem 	026 483 44 00 	info@nocnsf.nt 	www.nocnsf.nt 



10.2.e. 
10.2.e. 
10.2.e. 

Van: 
Aan: 
Cc: 

Doc. 57 

Onderwerp: 	Uitkeringsreglement Stipendium 
Datum: 	 woensdag 27 november 2013 11:55:32 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

Uitkerinasreglement Stioendiumregeling oer 2014 (v4 0 27112013 OP) (3).doc< 

Ha  10.2.e. 

Zoals besproken hierbij het concept Uitkeringsreglement Stipendium. 

Graag jullie blik op de teksten. 

Paar opmerkingen vooraf: 
• Het Fonds is momenteel bezig met een nieuwe, gebruiksvriendelijke webportal. Artikel 3 

zal hier nog op worden getoetst. Mogelijk wordt er in de nieuwe webportal niet meer 
gewerkt met het invullen & retourneren van een digitaal aanvraagformulier. 

• Vrijdag staat de nieuwe inkomenstoets op de agenda van het Fondsbestuur. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van deze discussie zal artikel 6 en 8 worden aangepast. 

• Ter informatie heb in artikel 5 lid 2 (stipendiumbedragen) en 6 lid 4 (inkomensgrenzen) 
de bedragen in de kantlijn gezet. 

As. vrijdag komt het Fondsbestuur zoals gezegd bijeen. Dan staan ook de concept reglementen 
op de agenda. Het zou erg fijn zijn als jullie voor die tijd in ieder geval kunnen aangeven of jullie 
nog prangende punten zien. Dan kunnen we die vrijdag ter vergadering meenemen/meedelen. 

De reglementen worden na vrijdag schriftelijk door het Fondsbestuur vastgesteld. Goedkeuring 
van VWS is vooraf nodig. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Unit Topsport NOC*NSF 

999 
NOC*NSF 

Mobiel: +31 10.2.e. 
E-mail:10.2.e. 	Rnocnsf.n1  
Website: www.nocnsf.nl   

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport 
van NOC*NSF: Lotto, Achmea, EY, Nuon, Rabobank, Randstad, Volkswagen NOC*NSF 
http://www.nocnsf.nl, info@nocnsf.nl  Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen 
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking 



aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt 
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren 
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid 
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended 
to be exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for 
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email 
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use 
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to 
any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated 
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under 
no. 09059703. 
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Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters 
van het 

Fonds voor de Topsporter 

CONCEPT v 4.0 d.d. 27 november 2013 
Preambule 

Het Reglement is een regeling voor Topsporters op basis waarvan een Topsporter 
een Stipendium kan ontvangen als aanvulling op het eigen Inkomen. Doel van het 
Reglement is Topsporters tegemoet te komen in de kosten van het levensonderhoud 
en in staat te stellen zijn/haar Sport fulltime te beoefenen. Jaarlijks wordt door VWS 
een bijdrage verstrekt ten behoeve van het Stipendium voor Topsporters. 

Artikel 1 Definities 

In dit Reglement wordt verstaan onder: 
a. Bestuur: het bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de Statuten; 
b. Bond: een landelijke sportorganisatie en lid van NOC*NSF; 
c. Commissie: arbitragecommissie; 
d. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter gevestigd te [ADRES]; 
e. Inkomen: jaarinkomen van de Topsporter als omschreven in artikel 5 van dit 

Reglement; 
f. Inkomensgrens: de in artikel [6 lid 4] bepaalde hoogte van het de Topsporter 

gedurende de Toetsperiode ontvangen Inkomen, waarboVen de Topsporter 
niet (langer) in aanmerking komt voor een Stipendium; 

g. Minimumloon: het maandelijks wettelijk minimumloon voor 23 jarigen als 
bedoeld in artikel 8 van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag; 

h. NOC*NSF: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands 
Olympisch Connité*Nederlandse Sport Federatie; 

i. Programma: het gezamenlijke trainings- en wedstrijdprogramma van de Bond 
waaraan de Topsporter deelneemt, onderverdeeld in groepen 1 tot en met 5 
(1-3, 4a/4b en 5a/5b); 

j. Reglement: dit Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters; 
k. Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines: het door de 

Algemene Vergadering van NOC*NSF in de Sportagenda vastgestelde 
reglement, op basis waarvan wordt bepaald of een (onderdeel van een) sport 
erkend wordt als 'Topsport' of als 'Internationale wedstrijdsport'.; 

I. 	Sport: de Topsportdiscipline die door de Topsporter wordt beoefend; 
m. Sportagenda: het vierjaarlijks in de Algemene Vergadering van NOC*NSF 

vastgestelde meerjarenbeleidsplan van NOC*NSF en de Bonden; 
n. Status: een op basis van het Statusreglement aan de Topsporter door 

NOC*NSF verleende titel, onderverdeeld in A-, B- en HP-Status; 
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o. Statusreglement: het door de Algemene Vergadering van NOC*NSF 
vastgestelde Statusreglement Topsporters waarin de procedure en de criteria 
worden beschreven op basis waarvan een sporter een Status kan verkrijgen; 

p. Statuten: de statuten van het Fonds; 
q. Stipendium: de op grond van dit Reglement maandelijks uitgekeerde uitkering 

als tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud teneinde de 
Topsporter in staat te stellen zijn/haar Sport op fulltime basis te beoefenen; 

r. Toetsperiode: de periode van een kalenderjaar waarin de Topsporter een 
Stipendium heeft ontvangen; 

s. Topsportdiscipline: de in het Reglement Topsport- en Internationale 
wedstrijdsportdisciplines erkende topsportdisciplines; 

t. Topsporter: de meerderjarige sporter die, al dan niet via een vereniging, lid is 
van de Bond of daarmee een aansluitingsovereenkomst heeft en een 
Topsportdiscipline beoefent; 

u. Topsportgeld: inkomsten die door de Topsporter worden ontvangen verband 
houdende met de uitoefening van zijn Sport en nader gedefinieerd in de 
Topsportspaarregeling; 

v. Topsportspaarregeling: de spaarregeling, zoals bedoeld in het Reglement 
Topsportspaarregeling van het Fonds; 

w. VWS: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Artikel 2 Doelgroep 

2. De volgende Topsporters komen in aanmerking voor een Stipendium: 
a. Topsporters in de groepen 1 t/m 3 Programma's van Topsportdisciplines aan 

wie een A- en HP-Status is toegekend; 
b. Topsporters in de groepen 4.a en 4.b Programma's van Topsportdisciplines 

aan wie een A-Status is toegekend en die bij de top-3 zijn geëindigd tijdens 
een door NOC*NSF vastgesteld topsportevenement als bedoeld in artikel 2 
van het Statusreglement en tevens deelnemen aan een fulltime Programma. 

3. Daarnaast komen de volgende Topsporters, uitsluitend op voordracht van 
NOC*NSF, in aanmerking voor een Stipendium: 
a. Topsporters in de groepen 1 t/m 3 Programma's van Topsportdisciplines, die 

(nog) geen A- of HP-Status hebben, maar naar het oordeel van NOC*NSF 
een reëel perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een 
vastgesteld meetmoment in de zin van artikel 2 Statusreglement; 

b. Topsporters in de groepen 4.a en 4.b Programma's van Topsportdisciplines, 
aan wie een A-Status is toegekend, die naar het oordeel van NOC*NSF een 
reëel perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een vastgesteld 
meetmoment in de zin van artikel 2 Statusreglement en deelnemen aan een 
fulltime Programma. 
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Met opmerkingen 	' 	aan F&C: Is het logistiek 
gezien ook op de nieuwe site een formulier of moeten mensen 
vragen invullen?? Vraag is uitgezet bij F&C. 

Met opmerkingeng.,,  j 	K71 aan F&C: Is het logistiek 
gezien ook op de nieuwe si:teke-gtimulier of moeten mensen 
vragen invullen?? Idem. 

Artikel 3 Aanvraagprocedure 

1. Het Stipendium wordt aangevraagd bij het Fonds door middel van het digitale 
aanvraagformulier op de website van het Fonds. 

2. Het aanvraagformulier dient — gezamenlijk met de gevraagde (bewijs)stukken —
volledig en volgens de in de daarbij behorende toelichting vermelde richtlijnen te 
zijn ingevuld en geretourneerd te worden aan het Fonds.  	  

3. Bij de aanvraag dient de Topsporter aan te geven welk Inkomen de Topsporter 
tijdens de Toetsperiode verwacht te ontvangen. 

4. Op basis van het volledig ingevulde aanvraagformulier en met inachtneming van 
de bepalingen in dit Reglement beslist het Fonds of aan de Topsporter een 
Stipendium wordt toegekend alsmede de hoogte daarvan. 

5. binnen veertien dagen na ontvangst van het aanvraagformulier doet het Fonds 
van de in lid 4 bedoelde beslissing schriftelijk mededeling aan de betreffende 
Topsporter.[_ 

Artikel 4 Duur 

1. Het Stipendium wordt toegekend met ingang van de eerstvolgende maand 
volgend op de dag dat de aanvraag is ontvangen door het Fonds en voldoet aan 
de in dit Reglement gestelde voorwaarden. 

2. Het Stipendium wordt toegekend over de periode dat een Topsporter voldoet aan 
de criteria voor toekenning genoemd in dit Reglement. 

3. Voldoet een Topsporter niet langer (meer) aan de criteria voor toekenning, dan 
informeert de Topsporter het Fonds direct en eindigt het recht op het Stipendium 
met ingang van de maand volgend op het moment dat niet meer aan bedoelde 
criteria wordt voldaan. 

4. De Topsporter kan eigenhandig via de website van het Fonds het Stipendium 
tussentijds beëindigen. 

Artikel 5 Hoogte Stipendium: Leeftijd 

1. De hoogte van het Stipendium wordt door het Fonds voorlopig bepaald op basis 
van de leeftijd van de Topsporter en het (verwachte) Inkomen van de Topsporter 
als opgegeven in het aanvraagformulier. 
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Met opmerkt en ' 	: Bedragen 2014: 

18 jaar 

Met opmerldngenag: Inkomensgrenzen 2014: 

18 jaar 

Leeftijd gaar) 
Stipendium t.o.v. 
Minimumloon 23-
jarige 

23 22 20 19 18 21 27+ 25 26 24 27 

100% 110% 85% 45,5% 72,5% 61,5% 52,5% 130% 120% 140% 140% 

2. De maximale hoogte van het Stipendium waarop een Topsporter maandelijks 
aanspraak kan maken is gerelateerd aan de leeftijd overeenkomstig de volgende 
tabel: 

Maximale hoogte Stipendium in percentage t.o.v. Minimumloon 23-jarige 

3. De bedragen in euro's behorend bij Tabel 1 worden ieder jaar vastgesteld op 
basis van het Minimumloon van een 23-jarige geldend op 1 januari van dat jaar 
en vermeerderd met 8% vakantiegeld. Uiterlijk 1 november van het jaar 
voorafgaand aan het opvolgend kalenderjaar worden deze bedragen bekend 
gemaakt. 

4. Op het moment dat de Topsporter verjaart, wordt de maximale hoogte van het 
Stipendium waarop de Topsporter aanspraak zou kunnen maken — met ingang 
van de eerste dag van de maand volgend op de verjaardag — verhoogd naar het 
bij die leeftijd behorende maximum. 

5. Stipendia worden slechts toegekend voorzover de daartoe bestemde middelen 
van het Fonds toereikend zijn. Het Fonds behoudt zich het recht voor om — na 
goedkeuring van VWS — de percentages behorend bij de maximale hoogte van 
het Stipendium (tussentijds) aan te passen. 

Artikel 6 Hoogte Stipendium: Inkomen 

1. De hoogte van het Stipendium waarop de Topsporter aanspraak kan maken is 
afhankelijk van het Inkomen dat de Topsporter in de Toetsperiode ontvangt. 

2. Indien de Topsporter in de Toetsperiode een Inkomen heeft van 10.000 bruto of 
minder, kan de Topsporter aanspraak maken op het maximale Stipendium 
genoemd in artikel 4. 

3. Indien de Topsporter in de Toetsperiode een Inkomen heeft van meer dan € 
10.000 bruto, kan de Topsporter aanspraak maken op een Stipendium tot de 
Inkomensgrens, verminderd met het door de Topsporter ontvangen Inkomen in 
de Toetsperiode. 

4. De hoogte van de Inkomensgrens in de Toetsperiode is de maximale hoogte van 
het Stipendium waarop een Topsporter aanspraak zou kunnen maken 
gerelateerd aan de leeftijd (Tabel 1, artikel 5 lid 2), vermeerderd met € 10.000 
bruto. 
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Met opmerkingenkag: Deze bepaling dient samen met l 
F&C nader worden opgesteld, conform nieuw beoogde 
inkomenstoets. 

E Met opmerkingen': Deze bepaling dient samen met 
F&C nader worden opgesteld, conform nieuw beoogde 
inkomenstoets. 

Met opmerkingen  0.2.e.:  Welke inkomenscomponenten niet 
worden meegereken tot et Inkomen dient door TS nader 
worden uitgewerkt. _J 

Met opmerkingenMI: Dit artikel dient samen met F&C 
nader te worden opgt. 'Wë conform nieuw beoogde 
inkomenstoets. 

5. Tot het Inkomen worden gerekend inkomen als bedoeld in artikel 3.1 (Belastbaar 
inkomen uit werk en woning), lid 2 letters a tot en met van de Wet 
Inkomstenbelasting 2001: 
a. De belastbare winst uit onderneming; 
b. Het belastbare loon; 
c. Het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden; 
d. De belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen (bv. Wajong-

uitkeringen, (directeurs)loon van een (eigen) BV); 
e.  
f 

6. Niet tot het Inkomen worden onder meer gerekend: 
a. Het op basis van dit Reglement ontvangen Stipendium; 
b. Topsportgeld dat de Topsporter in aanmerking laat komen voor de 

Topsportspaarregeling. 
c.  
d. . 

7. Indien gedurende de Toetsperiode wijzigingen in het Inkomen plaatsvinden die 
van invloed zijn op de hoogte van het Stipendium zoals bedoeld in artikel 5, dient 
de Topsporter direct (tussentijds) opgave van wijzigingen in het Inkomen te doen 
bij het Fonds. De (tussentijdse) opgave van het Inkomen dient te geschieden op 
de door het Fonds voorgeschreven wijze. 

Artikel 7 Betaling 

1. Het toegekende Stipendiumwordt maandelijks, vermeerderd met 8% 
vakantiegeld, uiterlijk voor het einde van de maand, betaalbaar gesteld op het 
door de Topsporter aangegeven rekeningnummer. 

2. Op het Stipendium vinden de wettelijke inhoudingen en afdrachten plaats. 

3. Het toegekende Stipendium wordt betaalbaar gesteld bij wijze van voorschot. 
Nadat de in artikel 9 omschreven inkomenstoets heeft plaatsgevonden vindt 
verrekening van (eventueel) teveel/ te weinig betaald Stipendium plaats. 

Artikel 8 Pitvoering Inkomenstoetsl 

1. Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op de Toetsperiode doet de Topsporter 
over de Toetsperiode aangifte van de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst 
en dient een kopie van deze aangifte in bij het Fonds. Direct na ontvangst van de 
(voorlopige) aanslag inkomstenbelasting dient de Topsporter dit in bij het Fonds. 

Uitkeringsreglement Stipendiumregeling voor Topsporters per 1 januari 2014 	 Pagina 5 van 9 



2. Op grond van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting (hetzij de opgave als 
genoemd in de lid [6]) voert het Fonds de Inkomenstoets uit en wordt de hoogte 
van het Stipendium, mede op basis van het bepaalde in dit Reglement, definitief 
vastgesteld door het Fonds. 

3. Bij de uitvoering van de Inkomenstoets stelt het Fonds vast of het Inkomen 
vermeerderd met het toegekende Stipendium tijdens de Toetsperiode niet meer 
bedraagt dan de Inkomensgrens zoals bedoeld in artikel 6. 

4. Indien het Inkomen vermeerderd met het toegekende Stipendium tijdens de 
Toetsperiode de Inkomensgrens overstijgt, zal het verschil door het Fonds bruto 
worden teruggevorderd, gemaximeerd tot het in de Toetsperiode uitgekeerde 
Stipendium, vermeerderd met de door de belastingdienst op dat moment 
gehanteerde heffingsrente. 

5. Het Fonds kan uitstel verlenen van de onder lid 1 genoemde verplichting, 
maximaal voor de duur van vijf maanden. De Topsporter dient hiertoe een 
schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij het Fonds. Op basis van dit verzoek 
besluit het Fonds wel of niet tot uitstel. 

6. Indien de Topsporter na afloop van de in lid 5 genoemde uitsteltermijn, niet 
beschikt over een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, dan dient de 
Topsporter alle stukken aan het Fonds toe te zenden op basis waarvan het 
Fonds het Inkomen van de Topsporter kan bepalen en de Inkomenstoets kan 
uitvoeren. Zodra de Topsporter alsnog over de (voorlopige) aanslag 
inkomstenbelasting beschikt, dan dient hij deze per omgaande bij het Fonds in te 
dienen. 

7. Indien de Topsporter niet binnen een op grond van het vorige lid gestelde termijn 
(voldoende) inzage geeft in het Inkomen, kan het Fonds dit Inkomen niet toetsen 
en kan het Fonds overgaan tot het aan de Topsporter uitbetaalde Stipendium 
bruto terugvorderen. 

8. Indien na de definitieve vaststelling van het Stipendium ingevolge lid 2, mocht 
blijken dat een Topsporter in de periode dat Stipendium werd ontvangen in de 
Toetsperiode niet voldeed aan één van de voorschriften van dit Reglement, al 
dan niet opzettelijk, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven, of in de 
Toetsperiode meer heeft verdiend dan op grond van dit artikel mocht 
aangenomen worden bij de (definitieve) bepaling van de hoogte van het 
Stipendium, houdt het Fonds zich het recht voor eventueel teveel uitbetaald 
Stipendium bruto terug te vorderen vermeerderd met de door de belastingdienst 
in die periode gehanteerde heffingsrente en de te maken (buiten)gerechtelijke 
kosten met een minimum van € 250,=. 
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9. Indien het Fonds op basis van dit artikel een vordering heeft op de Topsporter 
mag het Fonds deze vordering te allen tijd verrekenen met enige aanspraak van 
de Topsporter op een Stipendium. 

Artikel 9 Bezwaar 

1. De Topsporter die bezwaar heeft tegen de beslissing van het Fonds, inhoudende 
de toekenning, afwijzing of terugvordering van een Stipendium, dient binnen zes 
weken na dagtekening van de beschikking, schriftelijk en gemotiveerd dit 
bezwaar kenbaar maken bij het Fonds. 

2. Het Fonds neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een 
besluit, echter niet dan nadat de Topsporter in de gelegenheid is gesteld te 
worden gehoord dan wel zijn zienswijze mondeling toe te lichten. Deze termijn 
wordt opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop de Topsporter is 
verzocht een verzuim te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of 
de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Het Fonds kan de 
beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. 

3. Dit besluit wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk 
aan de Topsporter medegedeeld. 

Artikel 10 Beroep 

1. Indien de betrokken Topsporter tegen het besluit als bedoeld in artikel 9 lid 2 
bezwaar heeft, kan de Topsporter binnen zes weken na dagtekening van dit 
besluit daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep aantekenen bij een 
onafhankelijke Commissie. 

2. Deze Commissie zal bestaan uit een afgevaardigde namens de Topsporters, een 
afgevaardigde namens het Fonds dan wel NOC*NSF en een onafhankelijke 
derde, die wordt aangewezen door de voorzitter van de Vereniging voor Sport en 
Recht, die tevens voorzitter is van de Commissie. De Commissie zal een 
(arbitrage)reglement opstellen. 

3. Het gestelde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (de artikelen 1020 
e.v. inzake arbitrage) is, voor zover mogelijk, van toepassing op de inhoudelijke 
behandeling van het beroep door de Commissie. 

4. De Commissie doet uiterlijk zes weken na ontvangst van het beroepsschrift 
schriftelijk uitspraak. 

5. Het oordeel van deze Commissie is zowel voor het Fonds als voor de betrokken 
Topsporter bindend. Arbitraal appèl is derhalve uitgesloten. 
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Artikel 11 Slotbepalingen 

1. Het Reglement is opgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 9, tweede lid van 
de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van het 
Fonds en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten — in de artikel 2 lid 1 
vierde streepje — is geregeld. 

2. Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, 
prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de 
Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één 
van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid 
van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige 
bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de 
inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk 
benadert. In gevallen waarin de wet, de Statuten of dit Reglement niet voorzien, 
beslist het Bestuur. 

3. Dit Reglement kan - na goedkeuring door \M/S - worden gewijzigd door het 
Bestuur. 

Dit reglement treedt in werking op [INVULLEN]. Het uitkeringsreglement d.d. 1 juli 
2013 komt hiermee te vervallen. 

Aldus goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Datum: [INVULLEN] 
Plaats: 's Gravenhage 

Directeur Sport 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Drs. B.C. Zijlstra 

Aldus vastgesteld door het Bestuur, 
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Datum: [INVULLEN] 
Plaats: Arnhem 

Voorzitter 	 Penningmeester 
Fonds voor de Topsporter 

	
Fonds voor de Topsporter 

J.H.A. Bolhuis 	 J.W. Hoogendoorn 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 
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Doc. 58 

STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

MANAGEMENT INFORMATIE 
REALISATIE - PROGNOSE - BEGROTING 

2013-B 
2014-B 
2015-B 
2016-B 

INHOUDSOPGAVE 
1. AANTALLEN/UITGANGSPUNTEN 	 2 
1.1 	Kostenvergoedingsregeling 	 2 
1.2 	Stipendiumregeling 	 3 
1.3 	Financiele resultaten 	 9 
1.4 	Effecten 	 9 
1.5 	Kosten administratie en beheer 	 9 

2. BALANS 	 10 

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 	 11 
3.1 	Staat van baten en lasten - Functionele indeling 	 11 
3.2 	Staat van baten en lasten - Categoriale indeling 	 12 

4. TOELICHTING 	 13 
4.1 	Toelichting op de balans 	 13 
4.2 	Toelichting op de staat van baten en lasten 	 15 

Arnhem, 3 december 2013 

Stichting Fonds voor de Topsporter 
Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 
KvK 	41052571 

Minttlet;o van Vollagerondhoid, Welzijn tm Sport 
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Begroting 
2014-B 

Q4 

Begroting 
2015-B 

Q4 

Begroting 
2016-8 

Q4 

Stichting Fonds voor de Topsporter 

1. AANTALLEN / UITGANGSPUNTEN 
Ref. 	 Begroting 

2013-B 
Q4 

1.1 Kostenvergoedingsregeling 

A/HP-sporters 
Gemiddeld aantal 

Kostenvergoedingen 
Kostenvergoeding standaard 

B-sporters  
Gemiddeld aantal 

Kostenvergoedingen 
Kostenvergoeding standaard  

	

425 	 424 	 424 	 424 

• 
€ 	1.020.000 	€ 	1.017.600 	€ 	1.017.600 	€ 	1.017.600 
€ 	200 	€ 	200 	€ 	200 	€ 	200 

	

175 	 158 	 158 	 158 

€ 	424.500 	€ 	379.200 	€ 	379.200 	€ 	379.200 
€ 	200 	€ 	200 	€ 	200 	€ 	200 

Oroanisatiekosten/Fin.baten  
Subsidie VWS 	 E 	 € 	 € 	- 	€ 	- 
Financiele baten 	 E 	438.500 	€ 	467.190 	E 	467.190 	E 	467.190 

E 	438.500 	E 	467.190 	€ 	467.190 	€ 	467.190 

Organisatiekosten 	 52.000 	E 	37.000 	€ 	37.000 	€ 	37.000 
Organisatiekosten A/HP sporters 	 e 	22.000 	€ 	22.000 	€ 	22.000 
Organisatiekosten B sporters 	 E 	15.000 	E 	15.000 	E 	15.000 
Organisatiekosten A/HP % max.5% 	 4,7% 	 4,7% 	 4,7% 

1.2 Stipendiumregeling 

Basis-stipendia  
Gemiddeld aantal 	 425 

Stipendia basis 
Stipendium/maand (axel si, inel v-0 

5.665.419 

Stipendia 22-26 iaar 
Gemiddeld aantal 	 135 

Stipendia 22-26 jaar 	 899.802 
Stipendiumlmaand iexci ei, mei Vn 	 555 

Stipendia >=27 iaar 
Gemiddeld aantal 	 122 

1.626.309 Stipendia >=27 jaar 
Stipendium/maand «mei si, Incl 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Ref. Begroting 
2013-B 

Q4  

Begroting 
2014-B 

Q4  

Begroting 
2015-0 

Q4  

Begroting 
2016-B 

Q4 

Stipendia 18 laar  
Gemiddeld aantal 	 6 	 4 	 6 

Stipendia 18 jaar 	 € 	53.322 	€ 	36.259 	E 	55.476 
Stipendium/maand (excl si,  inca VT) 	 741 	 755 	 771 

Stipendia 19 jaar 
Gemiddeld aantal 
	 14 	 12 	 14 

Stipendia 19 jaar 	 € 	143.586 	E 	125.535 	€ 	149.387 
Stipendium/maand (eed al, incl VT) 	 € 	 855 	€ 	 872 	E 	 889 

Stipendia 20 jaar 
Gemiddeld aantal 	 25 	 23 	 25 

Stipendia 20 jaar 	 € 	300.357 	€ 	281.855 	E 	312.492 
Stipendium/maand (excl sl, inca VT) 	 € 	1.001 	E 	1.021 	• 	1.042 

Stipendia 21 laar 
Gemiddeld aantal 	 26 	 24 	 26 

Stipendia 21 jaar 	 • 	368.239 	€ 	346.711 	 383.116 
Stipendium/maand (excl al, incl VT) 	 E 	 1.180 	 1.204 	€ 	1.228 

Stipendia 22 laar  
Gemiddeld aantal 	 36 	 33 	 37 

Stipendia 22 jaar 	 € 	597.790 	• 	558.934 	€ 	639.217 
Stipendium/maand faxel si, Inca VT) 	 • 	1.384 	E 	1.411 	E 	1.440 

Stipendia 23 jaar 
Gemiddeld aantal 	 31 	 29 	 31 

Stipendia 23 jaar 	 € 	605.594 	€ 	577.854 	€ 	630.060 
Stipendium/maand (excl si. teel VT) 	 € 	1.628 	• 	1.660 	E 	1.694 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Begroting 
2013-B 

Q4  

Begroting 
2014-B 

04  

Begroting 
2015-B 

QA  

Begroting 
2016-B 

Q4 

Stipendia 24 jaar 
Gemiddeld aantal 
	

37 
	

35 
	

39 

Stipendia 24 jaar 	 795.090 	€ 	767.154 	€ 	871.925 
Stipendium/maand texci si, inci VT) 	 € 	1.791 	€ 	1.827 	 1.863 

Stipendia 25 jaar 
Gemiddeld aantal 
	

46 	 43 	 48 

Stipendia 25 jaar 	 • 	1.078.351 	€ 	1.028.184 	€ 	1.170.695 
Stipendium/maand (exci si. inet vr) 	 • 	1.954 	 1.993 	€ 	2.032 

Stipendia 26 laar 
Gemiddeld aantal 	 38 	 37 	 40 

Stipendia 26 jaar 	 € 	965.045 	• 	958.442 	€ 	1.056.877 
Stipendium/maand {axel al, Incl v-n 	 € 	2.116 	€ 	2.159 	€ 	2.202 

Stipendia 27 jaar en ouder 
Gemiddeld aantal 	 136 	 140 	 144 

Stipendia 27 jaar en ouder 	 € 	3.719.522 	€ 	3.905.498 	€ 	4.097.425 
Stipendium/maand texci si. lno \rn 2.325 	€ • 	2.279 	€ 2.371 

Totaal aantal stipendia  
Stipendia basis 	 425 	 nvt 	 nvt 	 nvt 
Stipendia 22-26 jaar 	 135 	 nvt 	 nvt 	 nvt 
Stipendia >=27 jaar 	 122 	 nvt 	 nvt 	 nvt 
Stipendia 18 jaar 	 6 	 4 	 6 
Stipendia 19 jaar 	 14 	 12 	 14 
Stipendia 20 jaar 	 25 	 23 	 25 
Stipendia 21 jaar 	 26 	 24 	 26 
Stipendia 22 jaar 	 36 	 33 	 37 
Stipendia 23 jaar 	 31 	 29 	 31 
Stipendia 24 jaar 	 37 	 35 	 39 
Stipendia 25 jaar 	 46 	 43 	 48 
Stipendia 26 jaar 	 38 	 37 	 40 
Stipendia 27 jaar en ouder 	 136 	 140 	 144 

425 	 395 	 380 	 410 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Rat. Begroting 
2013-B 

Q4  

Begroting 
2014-B 

Q4  

Begroting 
2015-B 

Q4  

Begroting 
2016-B 

Q4 

Totaal stipendia  
Stipendia basis 	 € 	5.665.419 	 nvt 	 nvt 	 nvt 
Stipendia 22-26 jaar 	 € 	899.802 	 nvt 	 nvt 	 nvt 
Stipendia >=27 jaar 	 E 	1.626.309 	 nvt 	 nvt 	 nvt 
Stipendia 18 jaar 	 € 	53.322 	€ 	36.259 	€ 	55.476 
Stipendia 19 jaar 	 € 	143.586 	€ 	125.535 	E 	149.387 
Stipendia 20 jaar 	 E 	300.357 	€ 	281.855 	€ 	312.492 
Stipendia 21 jaar 	 E 	368.239 	E 	346.711 	€ 	383.116 
Stipendia 22 jaar 	 € 	597.790 	€ 	558.934 	E 	639.217 
Stipendia 23 jaar 	 € 	605.594 	E 	577.854 	€ 	630.060 
Stipendia 24 jaar 	 € 	795.090 	E 	767.154 	€ 	871.925 
Stipendia 25 jaar 	 € 	1.078.351 	E 	1.028.184 	E 	1.170.695 
Stipendia 26 jaar 	 € 	965.045 	€ 	958.442 	€ 	1.056.877 
Stipendia 27 jaar en ouder 	 E 	3.719.522 	€ 	3.905.498 	€ 	4.097.425 

€ 	8.191.530 	€ 	8.626.895 	€ 	8.586.426 	€ 	9.366.669 
Sociale tasten 	 E 	1.399.524 	€ 	1.509.707 	€ 	1.502.624 	€ 	1.639.167  
Totaal 	 E 	9.591.054 	E 	10.136.601 	€ 	10.089.050 	€ 	11.005.836  
Sociale lasten % 	 17,1% 	 17,5% 	 17,5% 	 17,5% 

Stipendium/maand Mc' soc.ln.•  
Stipendia basis 	 E 	1.285,72 
Stipendia 22-26 jaar 	 E 	653,51 
Stipendia >=27 jaar 	 E 	1.322,02 
Stipendia 18 jaar 	 € 	870 	E 	888 	€ 	905 
Stipendia 19 jaar 	 E 	1.004 	E 	1.024 	€ 	1.045 
Stipendia 20 jaar 	 € 	1.176 	E 	1.200 	E 	1.224 
Stipendia 21 jaar 	 € 	1.387 	E 	1.415 	€ 	1.443 
Stipendia 22 jaar 	 € 	1.626 	E 	1.658 	€ 	1.692 
Stipendia 23 jaar 	 € 	1.913 	E 	1.951 	€ 	1.990 
Stipendia 24 jaar 	 € 	2.104 	E 	2.146 	€ 	2.189 
Stipendia 25 jaar 	 E 	2.295 	E 	2.341 	€ 	2.388 
Stipendia 26 jaar 	 € 	2.487 	E 	2.536 	€ 	2.587 
Stipendia 27 jaar en ouder 	 € 	2.678 	€ 	2.732 	€ 	2.786 
Indexatie van 2% op het stipendium per jaar 
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Begroting 
2013-B  

Begroting 
2014.13 

Q4  

Begroting 
2015-B 

Q4  

Begroting 
2016-B 

QA 

Totale lasten stipendium regeling 
Stipendia incl. sociale lasten 

Walvis, max. 

	

9.551.302 	10.096.851 	10.049.300 	10.966.086 

	

5% 	 5% 	 5% 	 • 5% 

	

39.750 	 39.750 	 39.750 	 39.750 
€ 	9.591.052 	• 	10.136.601 	€ 	10.089.050 	€ 	11.005.836 

Uitvoeringskosten 	 € 	317.250 	• 	354.175 	€ 	244.000 	. € 	245.500  
Totaal 	 € 	9.908.302 	10.490.776 	€ 	10.333.050 	€ 	11.251.336  

% Uitvoeringskosten 	max.6% 	e 	3,3% 	0 	3,5% 	e 	2,4% 	0 	2,2% 

1.3 Financiele resultaten 
Saldo Egalisatiereserve 	 1.190.767 
Rentebaten Stipendiumregeling 
Rentebaten Stipendiumregeling % 	 0,0% 

Effecten 	 1.614.585 
Liquide middelen 	 21.711.810 

806.461 
	

782.010 	 45.445 

Rentebaten effecten (incl. beheerverg) 	 11.000 
	

120.000 
	

120.000 	 120.000 
Rentebaten liquide middelen 	 427.500 

	
350.690 
	

350.690 	 350.690 

Rendement effecten excl. Koersmut. 	 0,7% 
Rendement liquide middelen 	 2,0% 

1.4 Effecten 
Aanschafwaarde 
Balanswaarde 
(0n)gerealiseerde koersresultaten 
Reserve koersresultaten 
Verschil 

1.5 Kosten administratie en beheer 
KOSTEN incl. BTW 	 € 	272.250 	• 	263.175 	€ 	181.500 	€ 	181.500 
bij NOC*NSF aantal FTE 	 3,0 	 2,9 	 2,0 	 2,0 

KOSTEN / FTE excl. BTW • 	 € 	75.000 	• 	75.000 	 75.000 	€ 	75.000 
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

3.1 Staat van baten en lasten - Functionele indeling 

BsL Begroting 
2014-B 

Q4 
€  

Begroting 
2015-B 

Q4 

10.308.599 
966.610 
467.190 •  

Begroting 
2016.13 

Q4 
€ 

10.514.771 
966.610 
467.190 

Begroting 
2013-5 

04 

Baten 
Bijdragen VWS 
Bijdragen NOC*NSF 
Financiële resultaten 

(171 	 9.908.304 • 	10.106.470 
(18) 	 1.091.500 	 966.610 
(19, 	 438.500 	 467.190 

11.438.304 	11.540.270  11.742.399 	11.948.571 

Lasten 
Salarissen/sociale lasten 	 (20) 	 9.626.054 . 	10.136.601 	10.089.050 . 	11.005.836 
Kostenvergoedingen 	 (21) 	 1.448.000 	1.396.800 	1.396.800 	1.396.800 
Organisatiekosten 	 (22) 	 364.250 	 391.175 	 281.000 	 282.500 
Koersresultaten effecten 	 (23) 	 - 	 - 	 - 

11.438-304 	11.924.576  11.766.850 	12.685.136 

SALDO BATEN EN LASTEN 	 384.306- 	 24.451- 	 736.565- 

RESULTAATBESTEMMING 
Egalisatiereserve 	 (12) 

	 384.306- 	 24.451- 	 736.565- 
Reserve Koersresultaten Effecten 	(13) 

Ongedekt tekort 
384.306- 	 24.451- 	 736.565- 
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10.089.050 11.005.836 
245.500 244.000 

1.396.800 1.396.800 
37.000 37.000 

Begroting 
2013-B 

Q4 
€ 

9.908.304 

Begroting 
2014-B 

Q4 
E 

10.106.470 

Begroting 
2015-B 

Q4 
€ 

Begroting 
2016-B 

Q4 

10.308.599 * 	10.514.771 

9.908.304 	10.106.470 10 308.599 	10.514.771 

9.596.054 
312.250 

10.136.601 
354.175 

9.908.304 	10.490.776 	10.333.050 	11.251.336 

966.610 
467.190 

966.610 
467.190 

966.610 1.061.500 
438.500 467.190 

1.500.000 	 1.433.800 1.433.800 	 1.433.800 

1.500.000 	 1.433.800 1.433.800 	 1.433.800 

30.000 
30.000 

1.396.800 
37.000 

1.448.000 
52.000 

384.306- 24.451- 	 736.565- 

SALDO BATEN EN LASTEN 	 384.306- 24.451- 	 736.565- 

(12)  

(13)  
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384.306: 
RESULTAATBESTEMMING 
Egalisatiereserve 
Reserve Koersresultaten Effecten 
Ongedekt tekort 

24.451: 	 736.565: 

384.306- 	 24.451- 	 736.565- 

Stichting Fonds voor de Topsporter 

3.2 Staat van baten en lasten - Categoriale indeling 

Ref. 

Stipendiumregeling 
Baten: Bijdragen VWS 

Bijdragen NOC*NSF 
Financiële resultaten 

Lasten: Salarissen/sociale lasten 
Organisatiekosten 

Saldo: 

Kostenvergoedingsregeling 
Baten: Bijdragen VWS 	 (17) 

Bijdragen NOONSF 	 (18) 

Financiële resultaten 	 (19) 

Lasten: Kostenvergoedingen 	 (21) 

Organisatiekosten 	 122) 

Saldo: 

BROV-regeling 
Baten: Bijdrage NOC"IVSF 	 (18) 

Lasten: Salarissen/sociale lasten 	(20) 

Saldo: 

Koersresultaten effecten 
Koersresultaten effecten 	 121) 

(17)  

(18)  

(19)  

(20)  

122) 



Stichting Fonds voor de Topsporter 

4.2 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Begroting 
2013-3 

Q4 

9.908.304 

Begroting 
2014-3 

Q4 
€ 

10.106.470  

Begroting 
2015-8 

Q4 
E 

10.308.599  

Begroting 
2016-B 

Q4 
€ 

10.514.771 

BATEN 

(17) Bijdragen VWS 
Stipendiumregeling (2% indexatie) 
Kostenvergoedingsregeling 

ris) Bijdragen NOC•NSF 
Stipendiumregeling 

Kostenvergoedingsregeling 
Bijdrage A/HP-sporters 	 611.500 	 572.410 	 572.410 	 572.410 

Bijdrage B-sporters e.d. 	 420.000 	 379.200 	 379.200 	 379.200 
Bijdrage adm. Achmea 	 15.000 
Bijdrage adm. B-sporters 	 15.000 	 15.000 	 15.000 	 15.000 
'Bijdrage B-sporters/overig" 	 450.000 	 394.200 	 394 200 	 394.200 

	

1.061.500 	 966.610 	 966.610 	 966.610 

BROV-regeling 	 30.000 

1.091.500 	 966.610 	 966.610 	 966.610 

9.908.304 
	

10.106.470 
	

10.308.599 10.514.771 

09) Financiële resultaten 
Spaarrek/dep ING 
Spaarrek/dep ABNAMRO 
Spaarrek/dep SNS 
Spaarrek/dep RABO 

Fin. baten spaarrek/deposito's 
Fin. baten betaalrek. 

Financiële resultaten leningen u/g 
Financiële resultaten liquide middelen 

Financiële baten effecten 
Beheervergoeding effecten 

Financiële resultaten effecten 

	

162.450 	 86.640 	 86.640 	 86.640 

	

162.450 	 162.450 	 162.450 	 162.450 

102.600 102.600 
	

102.600 	 102.600 
427.500 

	

351.690 
	

351.690 
	

351.690 

	

2.500 
	

2.500 
	

2.500 

	

3.500- 	 3.500- 	 3.500- 

 

	

427.500 	 350.690 	 350.690 	 350.690 

	

31.000 	 100.000 	 100.000 	 100.000 

	

20.000- 	 20.000 	 20.000 	 20.000 
11.000 	 120.000 	 120.000 	 120.000 

	

438.500 
	

467.190 
	

467.190 	 467.190 
Kostenvergoedingsregeling 	 438.500 

	
467.190 
	

467.190 	 467.190 
Stipendiumregeling 

438.500 	 467.190  467.190 	 467.190 
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Begroting 
2013-B 

Q4 
E  

Begroting 
2014-B 

Q4  

Begroting 
2015-B 

Q4 
E  

Begroting 
2016-B 

Q4 

LASTEN 

(20) Salarissen/sociale lasten 
Stipendiumregeling 

Salarissen A basis 	 5.332.159 ( 	 .  
Salarissen A 22-26 jr. 	 899.802 ( 	 - 	( 	 ( 
Salarissen A >=27 jr. 	 1.626.309 ( 	 - 	( 	 - 
Salarissen HP 	 333.260 ( 	 - 	( 	 - 
Salarissen 18 jaar 	 - 	( 	 53.322 ( 	 36.259 ( 	 55.476 
Salarissen 19 jaar 	 ( 	143.586 ( 	125.535 ( 	149.387 
Salarissen 20 jaar 	 ( 	300.357 ( 	281.855 ( 	312.492 
Salarissen 21 jaar 	 ( 	368.239 ( 	346.711 ( 	383.116 
Salarissen 22 jaar 	 ( 	597.790 ( 	558.934 ( 	639.217 
Salarissen 23 jaar 	 ( 	605.594 ( 	577.854 ( 	630.060 
Salarissen 24 jaar 	 ( 	795.090 ( 	767.154 ( 	871.925 
Salarissen 25 jaar 	 ( 	1.078.351 ( 	1.028.184 ( 	1.170.695 
Salarissen 26 jaar 	 ( 	965.045 ( 	958.442 ( 	1.056.877 
Salarissen 27 jaar en ouder 	 ( 	3.719.522 ( 	3.905.498 ( 	4.097.425 
Salarissen HP aanvulling   ( 	 - 	( 	 -  

Salarissen 	 8.191.530 	 8.626.895 	8.586.426 	 9.366.669 

Sociale lasten A 	 1.347.067 ( 	1.509.707 ( 	1.502.624 { 	1.639.167 
Sociale lasten HP 	 52.457 ( 	 - 	( 	 - 	( 
Sociale lasten overige status 	 ( 	 ( 	 - 
Sociale lasten overig   ( 	  ( 	  ( 	  

Sociale lasten 	 1.399.524 	 1.509.707 	 1.502.624 	 1.639.167 

Salarissen/sociale lasten 	 9.591.054 	10.136.601 	10.089.050 	11.005.836 

Dotatie dubieuze debiteuren 
Afboeking dubieuze debiteuren 
Terugvordering 

Terugvordering 

5.000 

5.000 

9.596.054 	10.136.601  10.089.050 	11.005.836 
BROV-regeling 

Salarissen 	 26.000 
Sociale lasten 	 4.000 

30.000 

9.626.054 	10.136.601 	10.089.050 	11.005.836 
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Begroting 
2013-B 

Q4 
E  

Begroting 
2014-B 

Q4  

Begroting 
2015-8 

04 
E  

Begroting 
2016-B 

Q4 

	

1.448.000 	 1.396 809 	 1.396.800 	 1.396.800  

(21) Organisatiekosten 
Kostenvergoedingsregeling 

Organisatiekosten A/HP 	 22.000 	 22.000 	 22.000 
Organisatiekosten B 	 15.000 	 15.000 	 15.000  

Organisatiekosten kostenvergoeding 	 52.000 	 37.000 	 37.000 	 37.000 

Stipendiumregeling 
Begeleiding vanuit NOC*NSF 	 272.250 	 263.175 	 181.500 	 181.500 
Doorbelast Kostenverg regeling 	 52.000- 	 37.000- 	 37.000- 	 37.000- 
Organisatiekosten NOC*NSF 	 2.000 	 2.000 	 2.000 	 2.000  

Kosten administratie en beheer 	 222.250 	 228.175 	 146.500 	 146.500 

Huurkosten 	 25.000 	 25.000 	 26.000 	 27.000 

Accountantskosten 	 15.000 	 15.000 	 15.500 	 16.000 

Kosten website 	 34.000 	 70.000 	 40.000 	 40.000 
Kosten hosting website 	 - 	 - 

Kosten website 	 34.000 	 70.000 	 40.000 	 40.000 

Advieskosten 	 10.000 	 10.000 	 10.000 	 10.000 
Diverse kosten 	 3.000 	 3.000 	 3.000 	 3.000 
Bankkosten 	 3.000 	 3.000 	 3.000 	 3.000 
Verschillenrekening 	 - 

Overige organisatiekosten 	 16.000 	 16.000 	 16.000 	 16.000 

	

312.250 	 354.175 	 244.000 	 245.500 

364.250 	 391.175 	 281.000 	 282.500 

(22) Koersresultaten effecten 
Ongerealiseerde koersresultaten effecten 
Gerealiseerde koersresultaten effecten 

(21) Kostenvergoedingen 
Kostenvergoedingen A/HP-sporters 	 1.023.500 
Kostenvergoedingen B-sporters 	 424.500 

	

1.017.600 	1.617.600 	 1.017.600 

	

379.200 	 379.200 	 379.200 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. directie Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 

Doorkiesnr. 	 Kenmerk 

F&C9353 
Betreft: 

Bijdrage Stipendium 2014-2016  

VOLKSGEZONDHEID 
WELZIJN EN SPORT 

12 DEC. 2013 
SCANPLAZA 

0/ ct  „j Vr2-Ce-r-' 

Vtr? te,A,  "/ 

el6cTS6vsfipr._ 
Datum 

Arnhem, 06 december 2013 

ej 	1 1  
Geachte heer Zijlstra, 	

_.4.5 N t2 
De Stichting Fonds voor de Topsporter dient bij het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) een aanvraag in voor de jaren 2014-2016 betreffende de 
financiering voor de uitvoering van de stipendiumregeling voor Topsporters met een 
A- of HP-status. 
Het betreft hier het objectnummer 1124375. 

Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfonds@noc-nsf.nl  

Stipendium 2014-2016 
Uitgangspunt bij deze aanvraag is het gewijzigde beleid van NOC*NSF en VWS inzake 
de stipendiumregeling. Ten tijde van het indienen van deze aanvraag is NOC*NSF 
Topsport in overleg met medewerkers van uw directie en wordt de laatste hand 
gelegd aan een herziening van de huidige stipendiumregeling. Hierbij wordt de 
huidige regeling vervangen door een volledig leeftijdsgedifferentieerd Stipendium. 
Vooruitlopend op de definitieve afronding van deze doorontwikkeling van de 
stipendiumregeling is het Fonds genoodzaakt reeds haar aanvraag voor 2014 in te 
dienen, teneinde de liquiditeit in januari 2014 zeker te stellen. 
Per heden worden ca. 380 volledige stipendia betaald. Het gemiddeld aantal voor 
2013 betreft ongeveer 400 stipendia. Na overleg met NOC*NSF Topsport vraagt het 
bestuur van het Fonds voor de Topsporter een bijdrage ten behoeve van de 
financiering van in totaal 407 stipendia. In bijgaande begroting vindt u de 
differentiatie in aantallen en stipendiumbedragen per leeftijd. Aangezien het niet 
mogelijk is het aantal A- en HP-sporters vooraf exact vast te stellen en het niet 
mogelijk is om vooraf een exacte inschatting te maken van het aantal A- en HP-
sporters per leeftijdscategorie, verzoekt het Fonds om enige flexibiliteit in de 
genoemde aantallen toe te kunnen passen. 

Organisatiekosten  
In de begroting 2014-2016 van het Fonds voor de Topsporter is naast het bedrag voor 
(de feitelijke de feitelijke betaling van stipendia een bedrag opgenomen voor de organisatiekosten 
rondom de betaling van stipendia. 

1 
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Wettelijk minimumloon  
In de begroting is voor de loonkosten uitgegaan van het wettelijk minimumloon per 1 
juli 2013 (inclusief werkgeverslasten), vermeerdert met 2,0% indexatie. 

Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de Sociale 
verzekeringswetten (WALVIS)  
In het kader van WALVIS moet voor medewerkers, die in dienstbetrekking werken en 
beschikken over een auto van de zaak, de bijtelling voor privé gebruik van de auto als 
loon in natura worden opgenomen in de loonadministratie. 

In het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, artikel 2 (nog geldend) staat: "Als 
dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de topsporter die op 
grond van het met instemming van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport vastgestelde reglement van de Stichting Fonds voor de Topsporter een 
periodieke uitkering als tegemoetkoming in de kosten van zijn levensonderhoud 
geniet of een kostenvergoeding geniet". Het Fonds neemt derhalve al die sporters die 
met behulp van PON automobielbedrijf van NOC*NSF een auto ter beschikking 
hebben de bijtelling voor privé gebruik van de auto als loon in natura op in de 
loonadministratie. De sporter kan aangeven of de eigen bijdrage voor privé gebruik in 
mindering wordt gebracht. De kosten voor het stipendium voor die sporters stijgt 
hierdoor. De stijging wordt veroorzaakt door de wettelijke verplichting tot vergoeding 
van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De geschatte 
totale kosten die hiermee op jaarbasis zijn gemoeid bedragen € 39.750. 

Het bestuur van het Fonds voor de Topsporter verzoekt VWS om de financiering van 
de kosten voor deze — door de landelijke overheid — opgelegde maatregelen voor 
haar rekening te nemen. 

Aanvraag bijdrage 2014-2016 voor Stipendium 
Het Fonds voor de Topsporter vraagt voor uitvoering van de stipendiumregeling voor 
sporters met A- of HP-status de volgende bedragen* aan: 

- 2014 	 10.106.470 
- 	2015 	 € 10.308.599 
- 	2016 	 € 10.514.771  

Totaal aanvraag 2014-2016 	 € 30.929.840 

*Betreft stipendia (salarissen/sociale lasten), WALVIS en organisatiekosten 

Bijgaand de meerjarenbegroting 2014-2016 van het Fonds ter onderbouwing van de 
aanvraag. Het Fonds heeft de uitvoeririg van de regelingen middels een 
samenwerkingsovereenkomst ondergebracht bij NOC*NSF. Hierin is contractueel 
afgesproken dat minimaal 2,0FTE dienstverlening is gegarandeerd, voor een bedrag 
van €75.000 per FTE (excl. BTW). Hiermee is niet alleen de financiële dienstverlening, 
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maar ook juridische- en ICT/ondersteuning geregeld. Voor 2014 is meer capaciteit 
begroot als gevolg van de hoeveelheid inkomenstoetsen die nog dienen plaats te 
vinden over 2012 en 2013/de invoering van een nieuw webportaal en de impact van 
reglementswijzigingen (o.a. leeftijdsgedifferentieerd Stipendium) welke in de diverse 
systemen en procedures moet worden doorgevoerd. 
Naar verwachting kan vanaf 2015 de dienstverlening weer terug naar 2,0FTE, doordat 
alle wijzigingen zijn doorgevoerd en o.a. de inkomenstoets op een efficiëntere wijze 
kan gaan plaatsvinden. 

Bevoorschotting 
In uw brief van 26 februari 2008 (kenmerk S/FPB-2827943) betreffende de definitieve 
vaststelling van de bijdrage voor het Stipendium 2006 heeft u vermeld dat de bijdrage 
is toegekend op basis van de Begrotingswet. Ook voor de periode 2014-2016 
verzoekt het bestuur van het Fonds, in verband met de benodigde liquiditeit, om het 
bedrag in het kader van de begrotingswet maandelijks ter beschikking te stellen. 
Tevens is het verzoek om met oog op de liquiditeit van het Fonds de bevoorschotting 
in het begin van de maand te laten plaatsvinden. Daarnaast is het verzoek om de 
eerste maanden van ieder jaar een bedrag van €1.000.000 per maand te 
bevoorschotten. 

Hoogachtend, 

J.H.A. Bolhuis 
Voorzitter Stichting 
Fonds voor de Topsporter 

Bijlage(n): 
1) Meerjarenbegroting 2014-2016 stichting Fonds vroor de Topsporter 
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Doc. 60 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e. 
10.2.e. 
Stipendumreglement: goedkeuring gevraagd 
dinsdag 17 december 2013 08:12:59 
image001.onq 
Uitkeringsreglement Stioendium versie 12 december 2013 def.docx 

Ha 10.2..e. 

En hier de definitieve versie van het wijzigingsvoorstel van het stipendiumreglement. Ook hier 
wordt aan VWS gevraagd het wijzigingsvoorstel goed te keuren, waarna het 
stipendiumreglement door het bestuur van het Fonds van de Topsporter kan worden 
vastgesteld. 

Hoop op een spoedige reactie van je. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Unit Topsport NOC*NSF 

9%) 
NO(*NSF 

Mobiel: +31 10.2.e. 
E-mail:  10.2.e. 	@nocnsf.n1 
Website: www.nocnsf.nl   

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport 
van NOC*NSF: Lotto, Achmea, EY, Nuon, Rabobank, Randstad, Volkswagen NOC*NSF 
http://www.nocnsf.nl, info@nocnsf.nl  Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen 
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking 
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt 
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren 
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid 
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended 
to be exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for 
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email 
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use 
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to 
any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated 
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under 
no. 09059703. 
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