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STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

BEGROTING 2008 

2008 
E 

Baten onkostenregelinq 
Dekking kosten 
Dekking onkostenvergoedingen 
Dekking NOC*NSF 

76:823 
1.932.000.  

771.000 

2.779.823 

Lasten onkostenregelinq 
Begeleidingskosten 	 75.623 
Accountant 	 1.200 
Onkostenvergoedingen 	 1.932.000 
B Sporters/BROV regeling 	 771.000 

2.779.823 

Saldo onkostenregeling 	 0 

Baten stipendiumregelinq 
Rente uit kapitaal 	 50.000 
Bijdrage verwerking BROV 	 15.000 
Bijdrage VWS 	 5.428.499 
Bijdrage NOC*NSF 	 0 
Terugvordering sporters 	 0 

5.493.499 

Lasten stipendiumregelinq 
Salarissen en sociale lasten 	 5.121.225 
Administratie en Management 	 227.274 
Huur 	 15.000 
Advisering 	 50.000 
Accountant 	 30.000 
Dotatie dubieuze debiteuren 	 50.000 
Koersmutatie 	 0 

5.493.499 

0 
Bestemming: Egalisatie reserve 	 -0 

Saldo stipendiumregeling 	 0 

Saldo totaal regelingen 	 0 

2008 	 1 



STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

Specificatie op de begroting over 2008 

Te besteden rente onkostenregeling 

2008 

Saldo 1 januari 	 0 
Rente ontvangsten * 	 1.536.467 
Bijdrage NOC*NSF in onkosten 	 442.356 
Bijdrage NOC*NSF in B-sporters verwerking 	 30.000 
Terugvordering sporters 	 0 

2.008.823 

Af: Uitkeringsreglement onkosten  
- Dekking kosten 	 76.823 
- Onkostenvergoedingen 	 1.932.000 

2.008.823 

Af: Verrichte betalingen tbv NOC*NSF inzake 
- B Sporters 
- BROV regeling 

Bij: Ontvangen van NOC*NSF inzake deze betalingen 

Saldo 

* De rente ontvangsten betreffen: 

621.000 
150.000 

771.000 

771.000 

0 

2008 

- rente over deposito van € 15.882.308 
	

1.286.467 
- overige rente en koersmutaties 	 250.000 

1.536.467 

Dekking kosten 
Als dekking voor begeleidingskosten wordt overeenkomstig de richtlijnen van het ministerie van 
VWS maximaal 5% van de rente-inkomsten van een jaar. 

Begeleidingskosten 
Dit betreft een bijdrage in de kosten voor de begeleiding van A en HP topsporters en 
gehandicapte A-topsporters alsmede het voeren van de administratie. 

Personeel 
De personeelskosten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

2008 

Salarissen 	 4.480.425 
Sociale Lasten 	 640.800 

5.121.225 
2008 	 2 



Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2008 in verband met PON-auto 

jaar 	 beginsaldo 

2008 	€ 

rente 	subtotaal 	 kosten 	uitvoeringskosten` 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

- - € 	- € 	45.000 € 
	

2.700 € 	47.700 

Totale kosten PON auto via salaris 

	

jaar 	 aantal 	gemiddelde 

	

sporters met auto*** 	extra kosten** 

	

2008 
	

150 
	

€ 25,00 

• uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
** dit betreft de maandelijkse additionele loonkosten 

gebaseerd op een bijtelling van ongeveer € 250,- per maand. 
*** gebaseerd op telling 3e kwartaal 2007 inclusief verwachte stijging 2008. 

Fonds voor de 
Topsporter 

Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2008 

	

jaar 	 beginsaldo 	rente— 	subtotaal 
	

kosten 	uitvoeringskosten* 
	

totale 
inkomsten 	375 sporters 	 kosten 

	

2008 
	

5.076.225 € 
	

304.574 € 5.380.799 

* uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
minimaal bedrag: geen rente opgenomen. 

Totale kosten A en HP-Stipendium regeling 

	

jaar 	 aantal 
	

70% v/h 
sporters 	minimumloon** 

	

2008 
	

375 	€ 1.128,05 

* op dit moment gebaseerd op 340 A sporters en 35 HP sporters, zijnde totaal 375 sporters. 
** dit betreft de maandelijkse loonkosten inclusief vakantiegeld (zonder afdrachtvermindering). 

gebaseerd op het loon van 1 november 2007 (geen rekening gehouden met een stijging gedurende 2007 en 2008). 

Totaal overzicht benodigde gelden VWS 2008 

Stipendium 	€ 

Regeling beginsaldo * 	rente  subtotaal 
inkomsten 

- € 

kosten 	uitvoeringskosten 	subtotaal 
150 sporters met auto 	 kosten 

- 	5.076.225 € 
	

304.574 € 5.380.799 
- € 	45.000 € 

	
2.700 € 	47.700 

Totaal 	 - € 	- € 	- € 	5.121.225 € 	307.274 € 5.428.499 

' hierbij is geen rekening genoten,(net de dotatie in 2007 aan de egalisatie reserve. 
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Fonds voor de 
Topsporter 

Ministerie van Volksgezon eid, Welzijn en Sport 
T.a.v. Dienst Financieel en Personeel Beheer 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Fonds voor de Topsporter  Doorkiesnr. 
10.2.e 

Kenmerk 

F&C.07308.PBR 
Datum 

Arnhem, 30 november 2007 

Betreft: 

Bijdrage tbv Stipendium 2008 

Geachte heer, mevrouw, 

Het Fonds voor de Topsporter dient bij het Ministerie van VWS een aanvraag in voor 
het jaar 2008 betreffende de financiering van de uitvoering van de stipendiumregeling 
voor Topsporters met een A- of HP-status. 
Deze brief is tevens verstuurd aan Directie Sport, t.a.v. 10.2.e 

Stipendium 2008 
Uitgangspunt bij deze aanvraag is de Sportnota van het Ministerie van VWS, Tijd voor 
Sport, Bewegen, Meedoen, Presteren. Met name de hoofdstukken 6 (Sport aan de 
Top) en 8 (Geld voor beleid). 
In de Sportnota wordt gesproken over de financiering van 350 (volledige) stipendia 
voor sporters met een A-status en 50 (volledige) stipendia voor sporters met een HP-
status. Deze aantallen zijn richtinggevend voor de aanvraag voor 2008. 
Voor het jaar 2007 is een toekenning ontvangen voor 325 volledige stipendia. Voor de 
jaren 2005 was dit aantal 294 en voor 2006 eveneens 294. Inmiddels is sprake van 
een forse stijging waardoor tot en met oktober 2007 het gemiddeld aantal betaalde 
volledige stipendia 330 bedraagt, per heden zelfs 367 volledige stipendia. NOC*NSF 
Topsportontwikkeling verwacht in 2008 wederom een verdere toename van het aantal 
sporters met een A- of HP-status en daarmee het aantal volledige stipendia, maar niet 
zodanig dat het aantal van 400 stipendia gerealiseerd wordt. 
Na' overleg met NOC*NSF Topsportontwikkeling vraagt het bestuur van het Fonds 
voor de Topsporter een bijdrage ten behoeve van de financiering van in totaal 375 
stipendia; 340 voor sporters met een A-status en 35 voor sporters met een HP-status. 

angezien het niet mogelijk is het aantal A- en HP-sporters vooraf exact vast te 
stellen, verzoekt het Fonds om enige flexibiliteit in de genoemde aantallen onderling 
toe te kunnen passen. 
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Organisatiekosten  
In de begroting 2008 var) het Fonds voor de Topsporter (bijlage) is naast het bedrag 
voor de feitelijke betaling van stipendia een bedrag opgenomen (6% van de loonsom 
voor 375 stipendia) vo i• de organisatiekosten rondom de betaling van stipendia. 

De kosten voor de stipendia voor sporters met een A-status en HP-status zijn 
separaat begroot. 

Wettelijk minimumloon  
In deze begroting gaan we uit van het wettelijk minimumloon zoals dat voor het jaar 
2008 is vastgesteld. 
De individuele bruto loonkosten slechts in geringe mate hoger dan aangevraagd in 
2007 omdat naast de loonstijging de werkgeverslasten iets lager zijn o.a. onder 
invloed van de vaststelling van de premie voor de WIA. 

Wet administratieve lastenverlichtinq 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 2008 bedragen € 47.700,-. 

In bovengenoemde begroting voor 375 (volledige) stipendia is dit bedrag opgenomen. 

Het bestuur van het Fonds voor de Topsporter verzoekt het Ministerie van 

v
olksgezondheid, Welzijn en Sport om de financiering van de kosten voor deze — door 

de landelijke overheid — opgelegde maatregelen voor haar rekening te nemen. 



Fonds voor de 
Topsporter 

Aanvraag bijdrage voor tipendium voor 2008 
Het Fonds voor de Topsporter vraagt voor uitvoering van de stipendiumregeling voor 
sporters met A- of HP-sta/tus het bedrag aan van 5.428.499 
In uw brief van 8 juni 2007 (kenmerk S/FPB-2762409) betreffende de definitieve 
vaststelling van de bijdráge voor het stipendium 2005 heeft u vermeld dat de bijdrage 
is toegekend op basis van de begrotingswet. Ook voor 2008 verzoekt het bestuur van 
het Fonds, in verband met de benodigde liquiditeit, om het bedrag in het kader van de 
begrotingswet in één of twee keer ter beschikking te stellen. 
Om de liquiditeit voor de betalingen over de eerste 5 maanden van 2008 zeker te 
stellen, verzoekt het bestuur van het Fonds om nog in 2007 een voorschot te 
verstrekken ter hoogte van 5/12 van het totaal aangevraagde bedrag uitkomend op 
€ 2.261.875,-. 

Hoogachtend, 
Fonds voor de Topsporter 

0.2.e 

Drs. P.J. Groenenboom 
Voorzitter 

Bijlage(n): 	Begroting Fonds v/d Topsporter 2008 
Berekening 375 stipendia 

Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. de heer drs. B. Zijlstra 
Postbus 20350 
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 

Fonds voor de Topsporter  Doorkiesnr. 
10.2.e 

Kenmerk 	 Datum 

F&C00307PBR 	Arnhem, 26 november 2008 

Betreft: 

Bijdrage tbv Stipendium 2009 

Geachte heer Zijlstra, 

Het Fonds voor de Topsporter dient bij het Ministerie van VWS een aanvraag in voor het 
jaar 2009 betreffende de financiering van de uitvoering van de stipendiumregeling voor 
Topsporters met een A- of HP-status. Deze brief is tevens verstuurd aan de Dienst 
Financieel en Personeel Beheer. 

Stipendium 2009 
Uitgangspunt bij deze aanvraag is de Sportnota van het Ministerie van VWS, Tijd voor 
Sport, Bewegen, Meedoen, Presteren. Met name de hoofdstukken 6 (Sport aan de Top) 
en 8 (Geld voor beleid). 
In de Sportnota wordt gesproken over de financiering van 350 (volledige) stipendia voor 
sporters met een A-status en 50 (volledige) stipendia voor sporters met een HP-status. 
Deze aantallen zijn richtinggevend voor de aanvraag voor 2009. 
Voor het jaar 2008 is een toekenning ontvangen voor 375 volledige stipendia. 
De (definitieve) toekenningen waren 329 voor 2007, 294 voor 2006 en 294 voor 2005. 
Tot en met oktober 2008 is het gemiddeld aantal betaalde volledige stipendia 327en per 
heden worden 333 volledige stipendia betaald. NOC*NSF Topsportontwikkeling verwacht 
in 2009 een geringe toename, dan wel stabilisatie van het aantal sporters met een A- of 
HP-status en daarmee het aantal volledige stipendia. Het hiervoor genoemde aantal 
van 400 stipendia zal (nog) niet worden gerealiseerd. 
Na overleg met NOC*NSF Topsportontwikkeling vraagt het bestuur van het Fonds voor 
de Topsporter een bijdrage ten behoeve van de financiering van in totaal 375 stipendia; 
340 voor spoters met een A-status en 35 voor sporters met een HP-status. 
Aangezien het niet mogelijk is het aantal A- en HP-sporters vooraf exact vast te stellen, 
verzoekt het Fonds om enige flexibiliteit in de genoemde aantallen onderling toe te 
kannen passen. 

Papendallaan 60 
6816 VO Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfonds@noc-nsf.nt 



fondsvoor de 
Topsporter 

Organisatiekosten 

In de begroting 2009 van het Fonds voor de Topsporter (bijlage) is naast het bedrag voor 
de feitelijke betaling van stipendia een bedrag opgenomen (6% van de loonsom voor 
375 stipendia) voor de organisatiekosten rondom de betaling van stipendia. 

Wettelijk minimumloon 

Omdat het wettelijk minimumloon per 1 januari 2009 nog niet bekend is in deze begroting 
uitgegaan van het wettelijk minimumloon per 1 november 2008. 

Wet administratieve lastenverlichtinq 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 2009 bedragen € 47.700. 

Het bestuur van het Fonds voor de Topsporter verzoekt het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de financiering van de kosten voor deze —
door de landelijke overheid — opgelegde maatregelen voor haar rekening te nemen. 

Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
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Fonds voor de 
Topsporter 

Aanvraag bijdrage voor Stipendium voor 2009 

Het Fonds voor de Topsporter vraagt voor uitvoering van de stipendiumregeling voor 
sporters met A- of HP-status het bedrag aan van € 5.629.936 
In uw brief van 26 februari 2008 (kenmerk S/FPB-2827943) betreffende de definitieve 
vaststelling van de bijdrage voor bet stipendium 2006 heeft u vermeld dat de bijdrage is 
toegekend op basis van de Begrcitingswet. Ook voor 2009 verzoekt het bestuur van het 
Fonds, in verband met de benodigde liquiditeit, om het bedrag in het kader van de 
begrotingswet in één of twee keer ter beschikking te stellen. 
Om de liquiditeit voor de betalingen over de eerste 5 maanden van 2009 zeker te stellen, 
verzoekt het bestuur van het Fonds om nog in 2008 een voorschot te verstrekken ter 
hoogte van 5/12 van het totaal aangevraagde bedrag uitkomend op 
€ 2.345.808 	 10.2.e 

Hoogachtend, 
Fonds voor de Topsporter 

Drs. P.J. Groenenboom 
Voorzitter 

10.2.e -- i n.u. Langerweu 
estuurslid 

Bijlage(n): 	Begroting Fonds v/d Topsporter 2009 
Berekening 375 stipendia 

Papendallaan 60 
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STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

BEGROTING 2009 

2009 

Baten onkostenreqefinq 
Dekking kosten 
Dekking onkostenvergoedingen 
Dekking NOC*NSF 

76.000 
1.932.000 

871.000 

2.879.000 

Lasten onkostenreaelinq 
Begeleidingskosten 	 74.000 
Accountant 	 2.000 
Onkostenvergoedingen 	 1.932.000 
B Sporters/BROV regeling 	 871.000 

2.879.000 

0 Saldo onkostenregeling 

Baten stipendiumreqelinq 
Rente uit kapitaal 	 50.000 
Bijdrage verwerking BROV 	 25.000 
Bijdrage VWS 	 5.629.936 
Bijdrage NOC*NSF 	 0 
Terugvordering sporters 	 0 

5.704.936 

Lasten stipendiumregeling 
Salarissen en sociale lasten 	 5.311.260 
Administratie en Management 	 244.800 
Huur 	 18.876 
Advisering 	 50.000 
Accountant 	 10.000 
Dotatie dubieuze debiteuren 	 20.000 
Onvoorzien 	 50.000 

Bestemming: Egalisatie reserve 

Saldo stipendiumregeling 

Saldo totaal regelingen 

5.704.936 

0 
-0 

0 

0 

2009 1 



STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

Specificatie op de begroting over 2009 

Te besteden rente onkostenregeling 

2009 

Saldo 1 januari 	 0 
Rente ontvangsten * 	 1.536.467 
Bijdrage NOC*NSF in onkosten 	 441.533 
Bijdrage NOC*NSF in B-sporters verwerking 	 30.000 
Terugvordering sporters 	 0 

2.008.000 

Af: Uitkeringsreglement onkosten  
- Dekking kosten 	 76.000 
- Onkostenvergoedingen 	 1.932.000 

2.008.000 

Af: Verrichte betalingen tbv NOC*NSF inzake 
- B Sporters 
- BROV regeling 

Bij: Ontvangen van NOC*NSF inzake deze betalingen 

Saldo 

* De rente ontvangsten betreffen: 

- rente over deposito van € 15.882.308 
- overige rente en koersmutaties 

621.000 
250.000 

871.000 

871.000 

0 

2009 

1.286.467 
250.000 

1.5.36 467 

Dekking kosten 
Als dekking voor begeleidingskosten wordt overeenkomstig de richtlijnen van het ministerie van 
VWS maximaal 5% van de rente-inkomsten van een jaar. 

Begeleidingskosten 
Dit betreft een bijdrage in de kosten voor de begeleiding van A en HP topsporters en 
gehandicapte A-topsporters alsmede het voeren van de administratie. 

Personeel 
De personeelskosten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

2009 
E 

Salarissen 	 4.615.153 
Sociale Lasten 	 696.107 

5 311 260 
2009 	 2 



Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2009 

jaar 	 beginsaldo 	• rente" 	subtotaal 	 kosten 	uitvoeringskosten' 	totale 

inkomsten 	• 	375 sporters 	 kosten 

2009 	€ 	 - • € 	- € 	- € - 5.266.260 € 	315.976 € 5.582.236 

• uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
• minimaal bedrag: geen rente opgenomen. 

Totale kosten A en HP-Stipendium regeling 

jaar • 	aantal 	 70% v/h 
sporters 	minimumloon** 

2009 
	

375 	€ 1.170,28 

' op dit moment gebaseerd op totaal 375 sporters. 
** dit betreft de maandelijkse loonkosten inclusief vakantiegeld (zonder afdrachtvermindering). 

gebaseerd op het loon van 1 november 2008 (geen rekening gehouden met een stijging gedurende 2008 en 2009). 

Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2009 in verband met PON-auto 

	

jaar 	 beginsaldo 	rente 	subtotaal 	 kosten 	uitvoeringskosten" 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

	

2009 	€ 	 - € 	- € 	- € 	45.000 € 	2.700 € 	47.700 

Totale kosten PON auto via salaris 

	

jaar 	 aantal 	gemiddelde 
sporters met auto*** 	extra kosten'• 

2009 
	

150 	€ 25,00 

' uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
** dit betreft de maandelijkse additionele loonkosten 

gebaseerd op een bijtelling van ongeveer € 250,- per maand. 
*** gebaseerd op telling per 1 november 2008 inclusief verwachte stijging 2009, 

Totaal overzicht benodigde gelden VWS 2009 

Regeling 	beginsaldo • 	rente 	subtotaal 	 kosten 	uitvoeringskosten 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

Stipendium 	€ 	 - € 	 € 	- € 	5.266.260 € 	315.976 € 5.582.236 
PON auto 	€ 	 - € 	 € 	- € 	. 45.000 € 	2.700 € 	47.700 

Totaal 	€ 	 - 	 - 	 - € 	5.311.260 € 	318.676 € 5.629.936 

• hierbij is geen rekening gehouden met de dotatie/onttrekking in 2008 aan de egalisatie reserve. 
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RE: vragen stipendiumuitkering 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Doc. 04 

0.2.e 

10.2.e 

Beste  10. 

Hieronder een reactie op jouw vragen. Deze reactie is afgestemd met de directie Arbeidsverhoudingen en met aga 
(cluster WWB). 

De stipendiumregeling vertoont gelijkenis met een sociale zekerheidsregeling, maar wijzigingen in eerstgenoemde 
regeling hebben geen 'reflexie' naar de sociale zekerheid. Wij beschouwen de regeling als een op zichzelf staande 
bijzondere inkomensvoorziening voor topsporters. Het flexibel maken of verhogen van het stipendium heeft geen 
gevolgen voor de bijstand of de werknemersverzekeringen en zal naar ons oordeel ook geen precedentwerking 
hebben. 
Als een topsporter met een stipendium daarnaast aanspraak maakt op bijstand, heeft een verhoging van stipendium 
natuurlijk wel gevolgen voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Die vult het eigen inkomen immers aan tot het voor 
betrokkene geldende sociale minimum. 

De regeling op grond waarvan een stipendium wordt gelijkgesteld met een dienstbetrekking, waardoor topsporters 
verzekerd zijn voor ZW, WIA en WW, hangt niet af van de hoogte van het stipendium. Als de topsporter 
arbeidsongeschikt of werkloos wordt, betekent een hoger stipendium een hoger dagloon, dus een hogere uitkering. 
Daar staat tegenover dat ook meer premies worden betaald. Beleidsmatig hebben wij hier geen enkele moeite mee. 
Voor de uitvoering (Belastingdienst en UVVV) zou het lastig zijn als de regeling zo flexibel wordt dat topsporters de 
ene maand wel en de volgende maand geen stipendium ontvangen, maar we begrijpen dat dat jullie bedoeling niet is. 

Het vormgeven van de stipendiumregelig als CAO lijkt ons niet mogelijk. Aan een CAO worden bepaalde vormeisen 
gesteld (bijvoorbeeld dat de afsluitende partijen werkgever- en werknemersorganisaties zijn). Bij een Fonds waaruit 
stipendiumregeling wordt betaald zal daar geen sprake van zijn. 

Het flexibeler maken van de stipendiumregeling heeft naar ons oordeel geen arbeidsrechtelijke gevolgen: 
- de relatie tussen het Fonds en de topsporter is geen arbeidsovereenkomst, het BW is niet van toepassing. 
- de sportieve prestaties kunnen evenmin worden aangemerkt als arbeid die ten behoeve van de ander wordt verricht. 
Het wettelijk minimumloon is dan ook niet van toepassing. 
- de Arbeidstijdenwet is niet van toepassing, sporters zijn uitgezonderd in het Arbeidstijdenbesluit ( art 2.1:2 lid 3, 
onderdeel a Arbeidtijdenbesluit). 
- de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is van toepassing op arbeidsrelaties waarin sprake is van een 
gezagsrelatie (vergelijkbaar met die van werkgever-werknemer). In het geval van topsporters die autonoom en naar 
eigen inzicht wedstrijden en trainingen afwerken en geen arbeid verrichten, zal tav de stipendiumverstrekker geen 
gezagsverhouding aanwezig zijn. 

Concluderend: vanuit de SZW-regelgeving zien wij geen enkele belemmering voor een flexibilisering en/of verhoging 
van het stipendium voor topsporters. 
Over de fiscale gevolgen gaan wij niet. Je kunt daarvoor contact opnemen met 10.2.e 	(Financiën, DG 
Belastingdienst). 

Groet 

	Oorspronkelijk bericht 
Van: 10.2.e 
Verzon en: sonser•ag 	augus us e 	• • : 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: 	: vragen stipendiumuitkering 

@minvws.nl] 



Van:  10.2.e 
Verzon en: vnj ag  s  ju i  e e S 
Aan:  10.2.e  @minszw.nr 
Onderwerp: 	: vragen stipendiumuitkering 

@minvws.nl 

Beste 

Zoals afgesproken hierbij de vragen omtrent de stipendiumregeling. 

Omdat wij willen onderzoeken in welke mate de stipendiumregeling voor topsporters flexibeler ingezet kan 
worden, zou ik graag een keer met iemand van SZW willen praten over de mogelijkheden. De 
stipendiumregeling is een wettelijke regeling die een inkomen garandeert van 70% van het sociaal minimum 
loon. VWS betaalt deze uikering helemaal. Het kabinet heeft 3 juli het kabinetsbesluit van het Olympisch Plan 
positief ondersteund. In deze kabinetsreactie wordt aanpassing van de huidge stipendiumuitkering 
voorgsteld, bijvoorbeeld stipendium afhankelijk maken van leeftijd en het aantal jaar topsportcarrière van een 
sporter. 

De volgende vragen komen hier onder andere aan de orde: 

- het is een wettelijke regeling die zeer sterke gelijkenis vertoont met een sociale zekerheidsregeling. Echter 
zonder de huidige sociale zekerheid kenmerkende voorwaarden zoals activering, voor eigen inkomsten 
zorgen etc. en zonder rekening te houden van het inkomen van de partner. Het stipendium is onbelast en 
kent geen partner - en vermogenstoets. 
Tegen welke haken en ogen lopen we aan als we de stipendiumuitkering verhogen en in de vorm van een 
soort CAO gieten? 

- de uitkering is niet gekoppeld aan de sociale zekerheid. Wel is de stipendiumuitkering gekoppeld aan de 
werkeloosheidswet en de ziektewet. 
Welke gevolgen heeft bijvoorbeeld een verhoging van de stipendiumuitkering voor de 
werknemersverzekeringen? 

Tot hoe hoog kun je de stipendiumuitkering verhogen zonder in de knel te komen met andere uitkeringen? 
(precedentwerking moet worden voorkomen). 

- Tegen welke arbeidsrechtelijke en fiscale gevolgen lopen we aan als we de stipendiumuitkering flexibeler 
maken? 

Ik realiseer me dat het allemaal redelijk algemene vragen zijn, maar het geeft een beeld in welke richting we 
zitten te denken. 
Graag zou ik een keer een afspraak willen maken om over eventuele knelpunten en de rol van SZW bij dit 
traject door te praten. Graag hoor ik met wie ik contact kan opnemen. 

Alvast bedankt voor je moeite. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Beleidsmedewerker Sport 
Afdeling Breedtesport 

Ministerie van VWS 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

Tel:  10.2.e 
E-mail:  10.2.e 

2 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. 
If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
you are requested to inform the Bender and delete the message. 
The state accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

3 



Doc. 05 

10.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

@noc-nsf.nl> 
donderda. 10 se ember 2009 07:42 

Stipendium uitsplitsing naar programma (vorige versie zat eenkleine fout in titel 
van een sheet) 
Uitsplitsing naar topsportprogramma.xls 

Hallo MI, 

Je had van mij nog iets te goed, namelijk de uitsplisting van de stipendium gebruikers naar topsportprogramma. 

Zie daarvoor bijgaande excel sheets (drie sheets). 

Vergelijk tussen wel en niet stipendium staat op de derde sheet. Interessant is het omklappen bij 27 jaar. Dan is 
het percentage zonder stipendium in verhouding groter en bij 28+ nog veel groter. 

Ook de tweede grafiek op de derde sheet laat zien dat bij 28+ het aantal A-sporters dat geen Stipndium wil 
hebben explosief groeit. 

Groetjes, 

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport van NOC*NSF: 
Lotto, DSM, Ernst & Young, NS, Randstad, Unilever 

NOC*NSF 
http://www.nocnsf.nl 

	
info@noc-nsf.nl  

KVK Arnhem 09059703 

Deze E-mail en alle daarbij meegestuurde bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking 
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit 
electronische verzending. 

This E-mail and any attachment sent with it are intended 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). NOC*NSF rules out any and every 
liability resulting from any electronic transmission. 



Doc. 5.1 

Overzicht sporters zonder Stipendium (496 A, B en HP sporters) 

Topsportprogramma  
Aangepast baan dames en heren 
Meerkamp dames en heren 
Mila dames en heren 
Sprint/horden dames en heren 
Werpnummers dames en heren 
Baseball heren 
Softball dames 
Rolstoelbasketball dames 
Rolstoelbasketball heren 
Driebanden dames en heren 
Poolbiljarten dames en heren 
Snooker dames en heren 
Bobslee dames en heren 
Bowling dames en heren 
Bridge dames 
Bridge open 
Cricket heren 
Curling dames en heren 
Dammen dames en heren 
Aangepast zeilen 2.4mR 
Aangepast zwemmen dames en heren 
Zwemmen dames en heren 
Golf dames 
Ritmische gymnastiek 
Trampoline springen dames en heren 
Turnen dames 
Turnen heren 
Handbal dames 
Aangepast recurve en compound 
Recurve en compound dames en heren 
Aangepast dressuur 
Dressuur 
Eventing 

Leeftij d  
18-1 181 19L201  21_1  221 23 __24J 1 261 27128+ Eindtotaal 1 

.e 
Bond 
ATLETIEKUNIE; KNAU 

BASE EN SOFT; KNBSB 

BASKETBALL; NBB 

BILJART; KNBB 

BOBENSLEE; BSBN 
BOWLING; NBF 
BRIDGE; NBB 

CRICKET; KNCB 
CURLING; NCB 
DAMMEN; KNDB 
GEHANDICAPTEN;NEBAS 

GOLF; NGF 
GYM, KNGU 

HANDBAL; NHV 
HANDBOOG; NHB 

HIPPISCH; KNHS 



Hockey dames HOCKEY, KNHB 
Hockey heren 

Kumite dames en heren KARATE; KDBN 
KORFBAL; KNKV;SOS Korfbal 

Skeeleren dames en heren SKATE: SBN 

SQUASH SBN Squash dames 

Springen 

JEU DE BOULES; NJBB Petanque dames en heren 
JUDO; JBN Aangepast judo 

Judo dames 
Judo heren 

KANO; NKB Kano slalom dames en heren 
Kano vlakwater dames en heren 

Aangepast bankdrukken 
Bodybuilding & Fitness dames en heren, cat 
Powerliften dames en heren, cat.2 
Sumo dames en heren 

KRACHT; KNKF 

MOTOR; KNMV; 

OOSTERS; FOG 
ROEIEN; KNRB 

Enduro 
lisrace 
Motocross 
Wegrace 
Wushu Taolu dames en heren 
Roeien dames 
Roeien heren 

ROLLERBANDY; NRBB 
RUGBY; NRB 

Rolhockey heren 
Rugby 15 a side dames 

SCHAATS; KNSB Langebaanschaatsen dames en heren 
SCHAKEN;SCHAAK, KNSB Schaken heren 
SCHERMEN;KNAS;SCHERM Degen dames en heren 
SCHUTTERS: KNSA Luchtgeweer dames en heren 

Aangepast alpine skiën Techniek 
Snowboard freestyle big air heren 
Snowboard freestyle, halfpipe dames en here 
Snowboardcross dames en heren 

SKI; NSV 

TAEKWONDO; TBN Taekwondo sparring dames en heren 
TAFELTENNIS; NTTB Tafeltennis aangepast 



4961 141 8 19 24 30 24 39 31 31 24 37 2151 

10.2.e Tafeltennis dames 
Tafeltennis heren 

TENNIS, KNLTB Rolstoeltennis dames en heren 
Rolstoeltennis Quads 

VOETBAL; KNVB CP Voetbal heren 
Voetbal dames 

VOLLEYBAL; NEVOBO Beachvolleybal dames 
Volleybal dames 
Volleybal heren 
Zitvolleybal dames 
1-mans zwaardboot heren (Laser) 
2-mans zwaardboot dames en heren (470) 
Kielboot dames matchracing (Elliot 6m) 
Windsurfen dames en heren (RS:X) 
Aangepast baanwielrennen dames en heren 
Aangepast wegwielrennen dames en heren 
Baanwielrennen dames en heren 
BMX dames en heren 
Veldrijden dames en heren 
Wegwielrennen dames 
Wegwielrennen heren 

WATERSPORT;KNWV 

WIELREN; KNWU 

ZWEMMEN; KNZB Synchroonzwemmen 
Zwemmen dames en heren 

Eindtotaal 
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STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

BEGROTING 2010 

2010 
E 

Baten onkostenregelinq 
Dekking kosten 	 76.000 
Dekking onkostenvergoedingen 	 921.533 
Dekking onkostenvergoedingen/bijdrage VWS 

	
1.010.467 

Dekking NOC*NSF 
	

871.000 

2.879.000 

Lasten onkostenregelinq 
Begeleidingskosten 	 74.000 
Accountant 	 2.000 
Onkostenvergoedingen 	 1.932.000 
B Sporters/BROV regeling 	 871.000 

2.879.000 

Saldo onkostenregeling 	 0 

Baten stipendiumrecielinq 
Rente uit kapitaal 	 50.000 
Bijdrage verwerking BROV 	 25.000 
Bijdrage VWS 	 4.886.874 
Bijdrage NOC*NSF 	 0 
Terugvordering sporters 	 0 

4.961.874 

Lasten stipendiumregeling 
Salarissen en sociale lasten 	 5.567.490 
Administratie en Management 	 250.000 
Huur 	 24.000 
Advisering 	 50.000 
Accountant 	 15.000 
Dotatie dubieuze debiteuren 	 20.000 
Automatisering (ontwikkeling/onderhoud website) 	50.000 

5.976.539 

- 1.014.665 
Ontrekking uit Egalisatie reserve stipendium 	 -1.014.665 

Saldo stipendiumregeling 	 0 

Saldo totaal regelingen 	 0 

2010 
	 1 



STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

Specificatie op de begroting over 2010 

Te besteden rente onkostenregeling 

201d 

Saldo 1 januari 	 0 
Rente ontvangsten * 	 526.000 
Bijdrage NOC*NSF in onkosten 	 441.533 
Bijdrage VWS in onkostenvergoeding/rentecompensatie 	1.010.467 
Bijdrage NOC*NSF in B-sporters verwerking 	 30.000 
Terugvordering sporters 	 0 

2.008.000 

Af: Uitkeringsreglement onkosten  
- Dekking kosten 	 76.000 
- Onkostenvergoedingen 	 1.932.000 

2.008.000 

Af: Verrichte betalingen tbv NOC*NSF inzake 
- B Sporters 
- BROV regeling 

Bij: Ontvangen van NOC*NSF inzake deze betalingen 

Saldo 

* De rente ontvangsten betreffen: 

- rente 2% over deposito van € 15.882.308 
- rente 2% over deposito van € 2.910.000 
- overige rente en koersmutaties 

621.000 
250.000 

871.000 

871.000 

0 

2010 

318.000 
58.000 

150.000 

526.000 

Dekking kosten 
Als dekking voor begeleidingskosten wordt overeenkomstig de richtlijnen van het ministerie van 
VWS maximaal 5% van de rente-inkomsten van een jaar. VWS is verzocht om dit uit te breiden 
naar de rente-inkomsten en bijdrage VWS in de bijdrage kostenvergoeding/compensatie lagere 
rente-inkomsten. 

Begeleidingskosten 
Dit betreft een bijdrage in de kosten voor de begeleiding van A en HP topsporters en 
gehandicapte A-topsporters alsmede het voeren van de administratie. 

Personeel 
De personeelskosten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

2010 

Salarissen 	 4.871.554 
Sociale Lasten 	 695.936 

5.567.490  
2010 	 2 



Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2010 

	

jaar 	 beginsaldo 	rente** 	subtotaal 	 kosten 	uitvoeringskosten• 	totale 
inkomsten 	315 sporters 	 kosten 

	

2010 	€ 
	

€ 	 € 	- € 	5.522.490 € 	331.349 € 5.853.839 

* uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
• minimaal bedrag: geen rente opgenomen. 

Totale kosten A en HP-Stipendium recielinq 

	

jaar 	 aantal 	 70% v/h 
sporters 	minimumloon** 

	

2010 
	

375 	€ 1.227,22 

• op dit moment gebaseerd op totaal 375 sporters. 
• dit betreft de maandelijkse loonkosten inclusief vakantiegeld (zonder afdrachtvermindering). 

gebaseerd op het loon van 1 oktober 2009 (rekening is gehouden met een indexering van 2% voor 2010). 

Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2010 in verband met PON-auto 

jaar 	 beginsaldo 	rente 	subtotaal 	 kosten 	uitvoeringskosten* 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

2010 	€ 	 - 	 - 	 - 	 45.000 € 	2.700 € 	47.700 

Totale kosten PON auto via salaris 

jaar 	 aantal 	gemiddelde 

	

sporters met auto*** 	extra kosten" 
2010 
	

150 	E 25,00 

• uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
** dit betreft de maandelijkse additionele loonkosten 

gebaseerd op een bijtelling van ongeveer E 250,- per maand. 
***gebaseerd op telling per 1 oktober 2009 inclusief verwachte stijging 2010 

Totaal overzicht benodigde gelden VWS 2010 

Regeling 	beginsaldo * 	rente 	subtotaal 	 kosten 	uitvoeringskosten 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

Stipendium 	€ 	 - € 	- € 	- € 	5.522.490 € 	331.349 € 5.853.839 
PON auto 	€ 	 - € 	- € 	- € 	45.000 € 	2.700 € 	47.700 

Totaal 	 - 	 - 	 - 	5.567.490 € 	334.049 € 5.901.539 

* hierbij is geen rekening gehouden met de dotatie/onttrekking in 2010 aan de egalisatie reserve. 

	

Stipendium 2010 benodigd VWS.xls 	 21-12-2009 



Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2010 

jaar 	 beginsaldo 	rente** 	subtotaal 	 kosten 	uitvoeringskosten" 	totale 
inkomsten 	310 sporters 	 kosten 

2010 	€ 	 € 	- € 	- € 	4.565.258 € 	273.916 € 4.839.174 

* uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
** minimaal bedrag: geen rente opgenomen. 

Totale kosten A en HP-Stipendium regeling 

jaar 	 aantal 	 70% v/h 
sporters 	minimumloon** 

2010. 	 310 	1.227,22 

• op dit moment gebaseerd op totaal 310 sporters. 
**dit betreft de maandelijkse loonkosten inclusief vakantiegeld (zonder afdrachtvermindering). 

gebaseerd op het loon van 1 oktober 2009 (rekening is gehouden met een indexering van 2% voor 2010). 

Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2010 in verband met PON-auto 

jaar 	 beginsaldo 	rente 	subtotaal 	 kosten 	uitvoeringskosten* 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

2010 	 - € 	- € 	- € 	45.000 € 	2.700 € 	47.700 

Totale kosten PON auto via salaris 

jaar 	 aantal 	gemiddelde 

	

sporters met auto*** 	extra kosten** 
2010 
	

150 	25,00 

uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
** dit betreft de maandelijkse additionele loonkosten 

gebaseerd op een bijtelling van ongeveer € 250,- per maand. 
*** gebaseerd op telling per 1 oktober 2009 inclusief verwachte stijging 2010 

Totaal overzicht benodigde gelden VWS 2010 

Regeling 	beginsaldo • 	rente 	subtotaal 	 kosten 	uitvoeringskosten 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

Stipendium 	€ 	 - € 	- € 	- € 	4.565.258 € 	273.916 € 4.839.174 
PON auto 	€ 	 - € 	- € 	- € 	45.000 € 	2.700 € 	47.700 

Totaal 	 - 	 - 	 - 	4.610.258 € 	276.616 € 4.886.874 

• hierbij is geen rekening gehouden met de dotatie/onttrekking in 2010 aan de egalisatie reserve. 

Stipendium 2010 benodigd VWS.xls 	 21-12-2009 



Vraagt u een instellingsubsidie of een 
projectsubsidie aan? INSte LU kil  II. 

Doc. 07 

kd 
, 

ri Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

‘i 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

I. 	Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in. 

naam instelling: 
postadres: 
postcode: 
vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 
telefoonnummer: 
telefaxnummer: 
e•mailadres: 

objectnummer instelling: 
bank- of girorekeningnummer: 
nummer Kamer van Koophandel: 

III. 	Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in: 
startdatum project: 
einddatum project: 

IV. 	Bij welke directie vraagt u subsidie? S 



29 DEC 2009 

Fonds voor de 

pspof.ftf 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. de Dienst Financie /I en Personeel Beheer 
(kamer RA-1806) 
Postbus 16006 
2500 BA 'S-GRAVENHAGE 

Fonds voor de Topsporter 	Doorklesnr. 	 Kenmerk 
	

Datum 

F&C00637aPBR 
	

Arnhem, 21 december 2009 

Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfonds@noc-nsf.n1 

Betreft: 

Bijdrage tbv Stipendium 2009 

Geachte heer, mevrouw, 

Het Fonds voor de Topsporter dient bij het Ministerie van VWS een aanvraag in voor 
het jaar 2010 betreffende de financiering van de uitvoering van de stipendiumregeling 
voor Topsporters met een A- of HP-status. Deze brief is tevens verstuurd aan de 
Directie Sport, t.a.v. de heer drs. B. Zijlstra . 

Berekening bijdrage VWS 2010 
Stipendium 2010 
Uitgangspunt bij deze aanvraag is de Sportnota van het Ministerie van VWS, Tijd voor 
Sport, Bewegen, Meedoen, Presteren. Met name de hoofdstukken 6 (Sport aan de 
Top) en 8 (Geld voor beleid). 
In de Sportnota wordt gesproken over de financiering van 350 (volledige) stipendia 
voor sporters met een A-status en 50 (volledige) stipendia voor sporters met een HP-
status. Deze aantallen zijn richtinggevend voor de aanvraag voor 2010. 
Voor het jaar 2009 is een toekenning ontvangen voor 375 volledige stipendia. 
De (definitieve) toekenningen waren 327 voor 2008, 329 voor 2007, 294 voor 2006 
en 294 voor 2005. 
Per heden worden 361 volledige stipendia betaald. NOC*NSF Topsportontwikkeling 
verwacht in 2010 een geringe toename, dan wel stabilisatie van het aantal sporters 
met een A- of HP-status en daarmee het aantal volledige stipendia. Het hiervoor 
genoemde aantal van 400 stipendia zal (nog) niet worden gerealiseerd. 
Na overleg met NOC*NSF Topsportontwikkeling vraagt het bestuur van het Fonds 
voor de Topsporter een bijdrage ten behoeve van de financiering van in totaal 375 
stipendia; 340 voor sporters met een A-status en 35 voor sporters met een HP-status. 
Aangezien het niet mogelijk is het aantal A- en HP-sporters vooraf exact vast te 
,6tellen, verzoekt het Fonds om enige flexibiliteit in de genoemde aantallen onderling 
toe te kunnen passen. 

• 
\ \ 



Fonds voor de 
TOPSPO~ 

Kostenvergoeding A-/ P-sporters/Rente-inkomsten 2010 
De kostenvergoeding vo/or A-/HP-sporters wordt met name gefinancierd uit een 
deposito groot € 15.881/038. De rente t/m 8 januari 2010 beloopt 8,1%. Gelet op de 
huidige rentestand zal naar verwachting slechts een rendement hierop kunnen 
worden behaald van 2%. Ook de overige rente-inkomsten zullen lager zijn. De 
verwachte daling van de beleggingen in totaal is circa € 1.010.000 (zie de specificatie 
bij de begroting 2010). 
Met uw ministerie is overeenstemming bereikt om dit tekort te financieren uit de 
egalisatie-reserve stipendium. Praktisch betekent dit dat het Fonds een lagere 
aanvraag bijdrage stipendiumuitkering zal doen. 
Hiervan uitgaande hebben wij dit bedrag teruggerekend naar het aantal sporters met 
een volledig stipendium in 2010. Dit aantal komt uit op 65. 
Voor een (nagenoeg) gelijk bedrag zal het Fonds een aanvraag bijdrage in de 
kostenvergoeding doen. 

Begeleidingskosten  
In het kader van het controleprotocol mogen de begeleidingskosten maximaal 5% van 
de rente-inkomsten van het Fonds bedragen. Gelet op de forse teruggang van de 
rente-inkomsten vanaf 2010 verzoeken wij u tevens om deze bepaling aan te passen 
in die zin dat uitgegaan mag worden van 5% van de rente-inkomsten en de bijdrage 
van VWS in de kostenvergoeding ter compensatie van de lagere rente-inkomsten. 

Organisatiekosten 

In de begroting 2010 van het Fonds voor de Topsporter (bijlage) is naast het bedrag 
voor de feitelijke betaling van stipendia een bedrag opgenomen (6% van de loonsom 
voor 310 stipendia) voor de organisatiekosten rondom de betaling van stipendia. 

Wettelijk minimumloon 

In de begroting is voor de loonkosten uitgegaan van het wettelijk minimuloon per 1 juli 
2009 (inclusief werkgeverslasten), vermeerdert met 2% indexatie. 

Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de Sociale 
verzekeringswetten (WALVIS)  

Inihet kader van WALVIS moet voor medewerkers, die in dienstbetrekking werken en 
béschikken over een auto van de zaak, de bijtelling voor privé gebruik van de auto als 
Ion in natura worden opgenomen in de loonadministratie. 
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Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfonds@noc-nsf.nl  

In het Uitvoeringsbesluit 
l
oonbelasting 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 alá 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 2010 bedragen € 47.700. 

Het bestuur van het Fonds voor de Topsporter verzoekt het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de financiering van de kosten voor deze —
door de landelijke overheid — opgelegde maatregelen voor haar rekening te nemen. 

Aanvraag bijdrage voor Stipendium en Kostenvergoeding voor 2010 

Het Fonds voor de Topsporter vraagt voor uitvoering van de stipendiumregeling voor 
sporters met A- of HP-status de volgende bedragen aan: 

- bijdrage in de stipendiumregeling voor 310 sporters is 	€ 4.886.874* 
(zie bijlage) 
bijdrage in de kostenvergoeding/compensatie 
lagere rente-inkomsten 	 € 1.010.467  
Totale aanvraag 2010 	 € 5.897.341  

* De berekening is als volgt: 
- bijdrage op basis van 375 sporters 	 € 5.901.539 

(zie bijlage) 
- benodigde bijdrage compensatie lagere rente-inkomsten € 1.010.000 

Benodigde bijdrage in de stipendiumregeling 	 € 4.891.539  

\ N 



'1. 

Fonds voor de 

Topspofftf 

In uw brief van 26 februa i 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 2010 verzoekt tiet bestuur van 
het Fonds, in verband met de benodigde liquiditeit, om het bed - • 2 I a "" 	 - • 

begrotingswet maandelijks ter beschikking te stellen. 	10.2.e  

Hoogachtend, 
Fonds voor de Topsporter 

1011004a2  

Drs. P.J. Groenenboom 
Voorzitter 

Drs tí.J.k'.ngppke 	, 
1ir 

• 

Bijlage(n): 	Begroting Fonds v/d Topsporter 2010 
Berekening 375 resp. 310 stipendia 
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Doc. 08 

10.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

10.2.e 	 @w-o-s.nl> 

Memo arbeidsvormen / stipendiumregeling 
08012010 WOS memo stipendiumregeling en arbeidsvormen.doc 

Ha LU 

Bijgaand een allereerste concept over de diverse arbeidsvormen die mogelijk zijn om de stipendiumregeling 
anders vorm te geven. Vooral als VWS / NOC*NSF voor bepaalde situaties (bijv. afhankelijk van leeftijd / 
leefsituatie / prestatie) wil toewerken naar een (meer) modaal salaris voor topsporters, is de WOS van mening dat 
een fictieve dienstverband (met ál haar onzekerheden) karig is. Een regulier dienstverband op basis van een 
arbeidscontract met meer sociale bescherming en voorzieningen zou bijvoorbeeld passender kunnen zijn. 

Nogmaals, hier een basisstuk. Hoor graag je reactie en opmerkingen, maar ook welke punten je nog verder 
concreet uitgediept wenst te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Be ei. sa  eviseur Juridische Zaken 

WERKGEVERS IN DE SPORT 
Postbus 185 
Papendallaan 50, 6800 AD Arnhem 
t: 
f: 026-4834451 
w: www.w-o-s.n1 
w: www.werkenindesportvereniging.nl  



Doc. 8.1 

Memo arbeidsrelaties en stipendiumregeling 

Werkgeversorganisatie in de Sport, januari 2010 

Momenteel wordt de huidige stipendiumregeling kritisch bekeken door o.a. NOC*NSF. De huidige 

stipendiumregeling kent de constructie van een fictieve dienstbetrekking. Deze fictieve 

dienstbetrekking bestaat tussen de sporter met een A-status die in aanmerking komt voor een 

stipendium en het Fonds voor de Topsporter, de uitvoeringsinstantie die de stipendiumregeling 

uitvoert. Eén van de vragen die nu opspeelt is of de fictieve dienstbetrekking de meest passende en 

wenselijke constructie is om een topsporter, die zich fulltime bezighoudt met zijn sportbeoefening 

(met wellicht in de nieuwe stipendiumregeling een modaal salaris), te binden en te faciliteren. Welke 

arbeidsrelaties zijn nog meer mogelijk? 

In deze memo worden verschillende opties in concept verkend. De memo is een grof concept en nog 

niet volledig. Een aantal aspecten zullen nog nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden. 

Informatie uit de archieven van het Fonds voor de Topsporter (ivm zgn. 'Randstad 

strippenkaartregeling' in het verleden) is in deze memo nog niet verwerkt. 

Huidige stipendiumregeling: fictieve dienstbetrekking 

Voor de Belastingdienst en de werknemersverzekeringen is het huidige stipendium gelijkgesteld met 

een fictieve dienstbetrekking. Op basis van een fictieve dienstbetrekking ontvangen de 

stipendiumsporters een loonstrookje, moet er ook loonbelasting worden betaald en zijn de sporters 

verzekerd voor de werknemersverzekeringen (ZW, WW en WIA). 

Over het algemeen biedt een fictieve dienstbetrekking minder rechtsbescherming dan andere 

arbeidsrelaties, zoals een regulier dienstverband. Arbeidsrechtelijke bescherming zoals het 

ontslagrecht, Wet Minimumloon, reïntegratievoorschriften en twee jaar loondoorbetalingsplicht bij 

arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn bijvoorbeeld niet van toepassing. Bovendien speelt in de praktijk 

een aantal onwenselijkheden rondom de socialezekerheidspositie van stipendiumsporters. Het 

fictieve dienstverband tussen een stipendiumsporter en het Fonds voor de Topsporter brengt zoals 

gezegd met zich mee dat stipendiumsporters, zolang de arbeidsverhouding met het Fonds voor de 

Topsporter aanwezig is, verzekerd zijn voor de WW, ZW en WIA. Uit de jurisprudentie blijkt dat de 

kans op een WW-uitkering voor een topsporter die zijn A-status is kwijtgeraakt, beperkt is, omdat hij 

niet zo snel arbeidsurenverlies zal hebben. Het verlies van arbeidsuren is beslissend voor het recht op 



een WW-uitkering. Een topsporter die zijn A-status is kwijtgeraakt, zal zich echter volledig inzetten 

om zijn A-status te herkrijgen. Het bereiken van deze status is immers alleen mogelijk als de sporter 

veel tijd investeert in zijn sportbeoefening. Op basis hiervan werd in 2006 door de Centrale Raad van 

Beroep een WW-uitkering afgewezen, omdat de sporter op dezelfde wijze en met dezelfde 

intensiteit door bleef trainen om zijn A-status te herkrijgen. De sporter was volgens de Centrale Raad 

van Beroep niet reëel beschikbaar voor de arbeidsmarkt.' 

Daarnaast zal de WW-uitkering bij toekenning slecht 70% zijn van het laatst verdiende inkomen van 

de topsporter. Als de topsporter gebruik maakt van de stipendiumregeling komt dat neer op 70% van 

70% van het minimumloon. Dat is onder de bijstandsnorm. 

NB: in het kader hiervan is het aan te bevelen de problematiek en onduidelijkheden volledig in beeld 

te krijgen en op basis van dat beeld in overleg met het Fonds voor de Topsporter, NOC*NSF, de 

sporters(vertegenwoordigingen), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de 

betrokken ministeries te bezien of het gewenst en noodzakelijk is een bijzondere regeling voor 

topsporters binnen de sociale zekerheidswetgeving te realiseren. 

Indiensttreding middels reguliere arbeidsovereenkomst 

Binnen de fictieve dienstbetrekking van de stipendiumregeling is het niet altijd helder hoe de 

verhoudingen precies liggen, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van het Fonds van de 

Topsporter en de partijen in de daaromheen liggende verhoudingen rondom de topsporter. Zeker 

ten aanzien van de dagelijkse begeleiding waar het gaat om niet-sporttechnische aspecten (zoals 

`werkgeverschapsaangelegenhedeni), is het belangrijk dat partijen hun verantwoordelijkheden 

willen maar ook kunnen nemen. In dit kader kan daarom terecht de vraag worden opgeworpen of 

een andere arbeidsrelatievorm, dat meer zekerheden en duidelijkheden bevat dan de fictieve 

dienstbetrekking, passender is bij een fulltime trainings- en wedstrijdprogramma met, wellicht bij 

een mogelijke update van de stipendiumregeling met differentiatie naar 

leeftijd/leefsituatie/prestaties, een modaal salaris. 

Een passende arbeidsrelatievorm zou een regulier dienstverband kunnen zijn op basis van een 

arbeidsovereenkomst. Zo zou er met de sporters die concreet zicht hebben op deelname op de 

eerstvolgende Olympische/Paralympsche Spelen (Olympische/Paralympische focus, of 

Olympisch/Paralympisch kansrijk) een arbeidsovereenkomst aangegaan kunnen worden voor een 

1  CRvB 7 september 2006, UN AY7702. 



periode van 4 jaar. Met de sporters die nog startend in de aanloop zijn van de 

Olympische/Paralympische Spelen (Olympisch/Paralympisch starter) zou in beginsel een 

arbeidscontract voor twee jaar afgesproken kunnen worden en na een positieve evaluatie nog eens 

twee jaar. Binnen deze vorm kan gekozen worden om de topsporter in dienst te nemen bij: 

een sportbond; 

- een steunstichting opgericht naast en direct gerelateerd aan de sportbond. 

- een centrale organisatie á la het Fonds voor de Topsporter die het werkgeverschap op zich 

neemt; 

overheidsinstanties, zoals momenteel al bij Defensie en Politie; 

- een CTO. Mogelijk is dit een optie die onderzocht kan worden of dit daadwerkelijk een 

wenselijke en haalbare constructie is. 

Voordelen: 

- Rollen en verantwoordelijkheden werkgever en werknemer zijn helder en bij Burgerlijk Wetboek 

geregeld; 

- Arbeidsvoorwaarden zijn bij een dienstbetrekking uitgebreider dan bij een fictieve 

dienstbetrekking; 

- Topsporter geniet ruime bescherming, zoals arbeidsbescherming (ook bij arbeidsongeschiktheid), 

minimum salariszekerheden (minimum wettelijk geregeld), vakantierechten, gezondheids- en 

veiligheidsmaatregelen, ziekteverzuim begeleiding en Wet Poortwachter (regeling en 

voorschriften voor werkgever en werknemers ten behoeve van een snelle werkhervatting 

werknemer); 

Arbeidspositie kan in een sociale dialoog (overleg werkgevers- en 

werknemersvertegenwoordigingen) evenwichtig worden geregeld. 

Nadelen en aandachtspunten: 

Werkgever zal financiële, formele en materiële werkgeverslasten moeten dragen; 

- Wet Flexibiliteit en Zekerheid (flexwet). De flexwet is een aandachtspunt, omdat op grond 

daarvan werkgever en werknemer, kort gezegd, maximaal drie opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen overeenkomen in een periode van maximaal 

36 maanden. De vierde overeenkomst of een verlengde overeenkomst waarmee de duur van 36 

maanden wordt overschreden, betekent dat de werknemer automatisch voor onbepaalde tijd in 

dienst treedt bij de werkgever. Omdat de arbeidsrelatie van topsporters met hun werkgevers 

wordt beheerst door sportieve prestaties en doorgaans eindigt als de sporter niet voldoende 



presteert, zijn contracten voor onbepaalde tijd in de praktijk onwenselijk. Via collectieve 

regelingen (cao) kunnen oplossingen en afwijkingen worden gevonden. 

Indiensttreding bij een payrollorganisatie (bijvoorbeeld P-flex / Randstad) 

Via payroll kan het formele, juridische werkgeverschap en het contractbeheer van de topsporters 

uitbesteed worden aan een derde partij. Payroll kan interessant zijn als er veel wisselende uren 

gewerkt worden en het personeel vaak verandert. Bij veranderingen is een werkgever veel tijd (en 

geld) kwijt aan administratieve lasten zoals het verzorgen van de arbeidsovereenkomsten, het 

bijhouden van opgebouwde rechten, verzuimbegeleiding en het verzorgen van alle mutaties. Deze 

taken neemt een payrollorganisatie. De payrollorganisatie draagt daarnaast de arbeidsrechtelijke 

risico's en verzorgt de contract- en urenadministratie. Bij ziekte verzorgen zij de begeleiding en het 

uitvoeren van de regeling Wet Poortwachter. De sportbond blijft echter de materieel werkgever; zij 

blijft dicht bij de topsporter staan; aansturing en begeleiding blijven volledig in handen van de 

sportbond. 

Wanneer de topsporter in loondienst komt bij een payrollorganisatie krijgt de topsporter een 

arbeidsovereenkomst. De topsporter wordt gedetacheerd naar de opdrachtgever (bijvoorbeeld de 

sportbond). De topsporter wordt beloond conform de primaire beloningsregeling van de 

opdrachtgever (salaris, vakantiedagen, toeslagen). De secundaire beloning is conform de Payroll-CAO 

(pensioen, ziektekostenverzekering, opleidingskosten, spaarloon). In de payroll CAO is bepaald dat er 

maximaal 8 contracten voor bepaalde tijd, met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, in 3 jaar 

gegeven mogen worden. Hierna heeft de topsporter recht op een contract voor onbepaalde tijd. 

Voordelen: 

De topsporters zekerheid bieden middels een contract voor bepaalde tijd; 

Mogelijkheid tot meer tijdelijke contracten dan in de flexwet (zie hierboven beschreven); 

De topsporters conform de beloningssystematiek van de opdrachtgever belonen; 

De topsporters secundaire arbeidsvoorwaarden bieden zoals een pensioenregeling en 

verzekeringen voor ziekte, levensloop, opleiding, spaarloon; 

- Alle arbeidsrechtelijke risico's worden aan de payrollorganisatie uitbesteed; 

- De personeelsadministratie wordt uit handen genomen; 

- De sportbond blijft materieel de werkgever en houdt alle zeggenschap over de topsporter. 

Nadelen: 



- De diensten van de payrollorganisatie moeten betaald worden en daarmee zal deze constructie 

per saldo meer kosten dan als de topsporter rechtstreeks bij een werkgever in dienst treedt. 

- Afhankelijkheid van de payrollorganisatie. 

Mogelijk zou P/flex (payrollspecialist van Randstad) in deze constructie een faciliterende rol kunnen 

spelen. In de periode voorafgaand aan de huidige stipendiumregeling heeft Randstad reeds naar 

tevredenheid van de sporters en NOC*NSF de vertoning van topsporters verzorgd. 



Doc. 8.2 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

FW: RE: Memo arbéidsvormen / stipendiumregeling 
maandag 25 maart 2019 12:05:02 
•.m-rkins  -n  log  e  08012010 WOS memo stioendiumregelina en arbeidsvormen.doc 

En de mail met bijlage (met opmerkingen in het stuk) 

Groet, 
10 

Oorspronkelijk bericht 
Van:  10 2 e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: maandag 25 maart 2019 11:59 
Aan: 10 2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Fwd: RE: Memo arbeidsvormen / stipendiumregeling 

From: 
Sent: 13-1-2010 14:47:14 
To:  10.2.e 
Cc:  10.2.e 
Subject: RE: Memo arbeidsvormen / stipendiumregeling 

Hallo 10.2.e 

Dit stuk is al een mooie eerste aanzet. Gisteren ook besproken met 10.2.e 	en vanochtend waai 
bij 10.2.e 	en toen hebben we hier ook nog even over gesproken. Samen waren we ook nog 

wat creatief. Ik heb in het stuk op een aantal plekken wat opmerkingen gemaakt. 

Direct na 1 februari (dan is de studie top10 gepresenteerd en dan staan de meeste topsportstatussen weer een 
jaar vast en kennen wij de actuele aantallen), zullen wij een uitwerking maken van een gedifferentieerd 
stipendium in groepen met niet een automatische leeftijdsstap, maar uitsplitsen in een beperkt aantal groepen, 
waarbij prestatie (bijv. top 3) ook meespeelt. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Voorzieningen Topsporters NOC*NSF 
10.2.e 
10.2.e 

Oorspronkelijk bericht 
yam 10.2 e 	 @w-o-s.nlj  
Verzonden: maandag 11 januari 2010 14:39 
Aan 10.2.e  @minvws.nl 
Onderwerp: Memo arbeidsvormen / stipendiumregeling 

dubbel met geheel doc. 8 



Doc. 8.3 

Memo arbeidsrelaties en stipendiumregeling 

Werkgeversorganisatie in de Sport, januari 2010 

Momenteel wordt de huidige stipendiumregeling kritisch bekeken door o.a. NOC*NSF. De huidige 

stipendiumregeling kent de constructie van een fictieve dienstbetrekking. Deze fictieve 

dienstbetrekking bestaat tussen de sporter met een A-status die in aanmerking komt voor een 

stipendium en het Fonds voor de Topsporter, de uitvoeringsinstantie die de stipendiumregeling 

uitvoert. Eén van de vragen die nu opspeelt is of de fictieve dienstbetrekking de meest passende en 

wenselijke constructie is om een topsporter, die zich fulltime bezighoudt met zijn sportbeoefening 

(met wellicht in de nieuwe stipendiumregeling een modaal salaris), te binden en te faciliteren. Welke 

arbeidsrelaties zijn nog meer mogelijk? 

In deze memo worden verschillende opties in concept verkend. De memo is een grof concept en nog 

niet volledig. Een aantal aspecten zullen nog nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden. 

Informatie uit de archieven van het Fonds voor de Topsporter (ivm zgn. 'Randstad 

strippenkaartregeling' in het verleden) is in deze memo nog niet verwerkt. 

Huidige stipendiumregeling: fictieve dienstbetrekking 

Voor de Belastingdienst en de werknemersverzekeringen is het huidige stipendium gelijkgesteld met 

een fictieve dienstbetrekking. Op basis van een fictieve dienstbetrekking ontvangen de 

stipendiumsporters een loonstrookje, moet er ook loonbelasting worden betaald en zijn de sporters 

verzekerd voor de werknemersverzekeringen (ZW, WW en WIA). 

Over het algemeen biedt een fictieve dienstbetrekking minder rechtsbescherming dan andere 

arbeidsrelaties, zoals een regulier dienstverband. Arbeidsrechtelijke bescherming zoals het 

ontslagrecht, Wet Minimumloon, reïntegratievoorschriften en twee jaar loondoorbetalingsplicht bij 

arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn bijvoorbeeld niet van toepassing. Bovendien speelt in de praktijk 

een aantal onwenselijkheden rondom de socialezekerheidspositie van stipendiumsporters. Het 

fictieve dienstverband tussen een stipendiumsporter en het Fonds voor de Topsporter brengt zoals 

gezegd met zich mee dat stipendiumsporters, zolang de arbeidsverhouding met het Fonds voor de 

Topsporter aanwezig is, verzekerd zijn voor de WW, ZW en WIA. Uit de jurisprudentie blijkt dat de 

kans op een WW-uitkering voor een topsporter die zijn A-status is kwijtgeraakt, beperkt is, omdat hij 

niet zo snel arbeidsurenverlies zal hebben. Het verlies van arbeidsuren is beslissend voor het recht op 



een WW-uitkering. Een topsporter die zijn A-status is kwijtgeraakt, zal zich echter volledig inzetten 

om zijn A-status te herkrijgen. Het bereiken van deze status is immers alleen mogelijk als de sporter 

veel tijd investeert in zijn sportbeoefening. Op basis hiervan werd in 2006 door de Centrale Raad van 

Beroep een WW-uitkering afgewezen, omdat de sporter op dezelfde wijze en met dezelfde 

intensiteit door bleef trainen om zijn A-status te herkrijgen. De sporter was volgens de Centrale Raad 

van Beroep niet reëel beschikbaar voor de arbeidsmarkt.' 

Daarnaast zal de WW-uitkering bij toekenning slecht 70% zijn van het laatst verdiende inkomen van 

de topsporter. Als de topsporter gebruik maakt van de stipendiumregeling komt dat neer op 70% van 

70% van het minimumloon. Dat is onder de bijstandsnorm. 

NB: in het kader hiervan is het aan te bevelen de problematiek en onduidelijkheden volledig in beeld 

te krijgen en op basis van dat beeld in overleg met het Fonds voor de Topsporter, NOC*NSF, de 

sporters(vertegenwoordigingen), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de 

betrokken ministeries te bezien of het gewenst en noodzakelijk is een bijzondere regeling voor 

topsporters binnen de sociale zekerheidswetgeving te realiseren. 

Indiensttreding middels reguliere arbeidsovereenkomst 

Binnen de fictieve dienstbetrekking van de stipendiumregeling is het niet altijd helder hoe de 

verhoudingen precies liggen, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van het Fonds van de 

Topsporter en de partijen in de daaromheen liggende verhoudingen rondom de topsporter. Zeker 

ten aanzien van de dagelijkse begeleiding waar het gaat om niet-sporttechnische aspecten (zoals 

'werkgeverschapsaangelegenheden'), is het belangrijk dat partijen hun verantwoordelijkheden 

willen maar ook kunnen nemen. In dit kader kan daarom terecht de vraag worden opgeworpen of 

een andere arbeidsrelatievorm, dat meer zekerheden en duidelijkheden bevat dan de fictieve 

dienstbetrekking, passender is bij een fulltime trainings- en wedstrijdprogramma met, wellicht bij 

een mogelijke update van de stipendiumregeling met differentiatie naar 

leeftijd/leefsituatie/prestaties, een modaal salaris. 

Een passende arbeidsrelatievorm zou een regulier dienstverband kunnen zijn op basis van een 

arbeidsovereenkomst. Zo zou er met de sporters die concreet zicht hebben op deelname op de 

eerstvolgende Olympische/Paralympsche Spelen (Olympische/Paralympische focus, of 

Olympisch/Paralympisch kansrijk) een arbeidsovereenkomst aangegaan kunnen worden voor een 

CRvB 7 september 2006, UN AY7702. 



periode van 4 jaar. Met de sporters die nog startend in de aanloop zijn van de 

Olympische/Paralympische Spelen (Olympisch/Paralympisch starter) zou in beginsel een 

arbeidscontract voor twee jaar afgesproken kunnen worden en na een positieve evaluatie nog eens 

twee jaar. Binnen deze vorm kan gekozen worden om de topsporter in dienst te nemen bij: 

een sportbond; 

een steunstichting opgericht naast en direct gerelateerd aan de sportbond. 

een centrale organisatie à la het Fonds voor de Topsporter die het werkgeverschap op zich 

neemt; 

overheidsinstanties, zoals momenteel al bij Defensie en Politie; 

een CTO. Mogelijk is dit een optie die onderzocht kan worden of dit daadwerkelijk een 

wenselijke en haalbare constructie is. 

De voordelen en nadelen zijn uitgeschreven als totaal. Maar per werkgever kan/zal dit toch anders 

Voordelen: 

Rollen en verantwoordelijkheden werkgever en werknemer zijn helder en bij Burgerlijk Wetboek 

geregeld; 

Arbeidsvoorwaarden zijn bij een dienstbetrekking uitgebreider dan bij een fictieve 

dienstbetrekking; 

Topsporter geniet ruime bescherming, zoals arbeidsbescherming (ook bij arbeidsongeschiktheid), 

minimum salariszekerheden (minimum wettelijk geregeld), vakantierechten, gezondheids- en 

veiligheidsmaatregelen, ziekteverzuimbegeleiding en Wet Poortwachter (regelingen 

voorschriften voor werkgever en werknemers ten behoeve van een snelle werkhervatting 

werknemer); 

Arbeidspositie kan in een sociale dialoog (overleg werkgevers- en 

werknemersvertegenwoordigingen) evenwichtig worden geregeld. 

Nadelen en aandachtspunten: 

Werkgever zal financiële, formele en materiële werkgeverslasten moeten dragen; 

Wet Flexibiliteit en Zekerheid (flexwet). De flexwet is een aandachtspunt, omdat op grond 

daarvan werkgever en werknemer, kort gezegd, maximaal drie opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen overeenkomen in een periode van maximaal 

36 maanden. De vierde overeenkomst of een verlengde overeenkomst waarmee de duur van 36 

maanden wordt overschreden, betekent dat de werknemer automatisch voor onbepaalde tijd in 

Met opmaak: Lettertype: Vet, Cursief 



dienst treedt bij de werkgever. Omdat de arbeidsrelatie van topsporters met hun werkgevers 

wordt beheerst door sportieve prestaties en doorgaans eindigt als de sporter niet voldoende 

presteert, zijn contracten voor onbepaalde tijd in de praktijk onwenselijk. Via collectieve 

regelingen (cao) kunnen oplossingen en afwijkingen worden gevonden.  Welke mogelijkheden zijn 

dit dan? Is deze regeling niet een stuk duruder dan de huisige regeling??  

Indiensttreding bij een payrollorganisatie (bijvoorbeeld P-flex / Randstad) 

Via payroll kan het formele, juridische werkgeverschap en het contractbeheer van de topsporters 

uitbesteed worden aan een derde partij. Payroll kan interessant zijn als er veel wisselende uren 

gewerkt worden en het personeel vaak verandert. Bij veranderingen is een werkgever veel tijd (en 

geld) kwijt aan administratieve lasten zoals het verzorgen van de arbeidsovereenkomsten, het 

bijhouden van opgebouwde rechten, verzuimbegeleiding en het verzorgen van alle mutaties. Deze 

taken neemt een payrollorganisatie. De payrollorganisatie draagt daarnaast de arbeidsrechtelijke 

risico's en verzorgt de contract- en urenadministratie. Bij ziekte verzorgen zij de begeleiding en het 

uitvoeren van de regeling Wet Poortwachter. De sportbond blijft echter de materieel werkgever; zij 

blijft dicht bij de topsporter staan; aansturing en begeleiding blijven volledig in handen van de 

sportbond. 

Wanneer de topsporter in loondienst komt bij een payrollorganisatie krijgt de topsporter een 

arbeidsovereenkomst. De topsporter wordt gedetacheerd naar de opdrachtgever (bijvoorbeeld de 

sportbond). De topsporter wordt beloond conform de primaire beloningsregeling van de 

opdrachtgever (salaris, vakantiedagen, toeslagen). De secundaire beloning is conform de Payroll-CAO 

(pensioen, ziektekostenverzekering, opleidingskosten, spaarloon). In de payroll CAO is bepaald dat er 

maximaal 8 contracten voor bepaalde tijd, met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, in 3 jaar 

gegeven mogen worden. Hierna heeft de topsporter recht op een contract voor onbepaalde tijd. 

Kunnen wil voldoen met 8 contracten, er ziin ook topsporters die meer dan 10 iaar een  

topsportstatus hebben. Lijkt mii dus niet.  

Voordelen: 

De topsporters zekerheid bieden middels een contract voor bepaalde tijd; 

- Mogelijkheid tot meer tijdelijke contracten dan in de flexwet (zie hierboven beschreven); 

- De topsporters conform de beloningssystematiek van de opdrachtgever belonen; 

- De topsporters secundaire arbeidsvoorwaarden bieden zoals een pensioenregeling en 

verzekeringen voor ziekte, levensloop, opleiding, spaarloon; 



- 	Alle arbeidsrechtelijke risico's worden aan de payrollorganisatie uitbesteed; 

De personeelsadministratie wordt uit handen genomen; 

De sportbond blijft materieel de werkgever en houdt alle zeggenschap over de topsporter. 

Nadelen: 

De diensten van de payrollorganisatie moeten betaald worden en daarmee zal deze constructie 

per saldo meer kosten dan als de topsporter rechtstreeks bij een werkgever in dienst treedt. 

Afhankelijkheid van de payrollorganisatie. 

Mogelijk zou P/flex (payrollspecialist van Randstad) in deze constructie een faciliterende rol kunnen 

spelen. In de periode voorafgaand aan de huidige stipendiumregeling heeft Randstad reeds naar 

tevredenheid van de sporters en NOC*NSF de verloning van topsporters verzorgd. 

Zijn er ook mogelijkheden via Sportservice Noord Holland. Daarover stond ook een artikel in de 

laatste Sport Bestuur Management. Ziin zij die goedkoper dan P/flex (BTW verschil???) 

Zullen we (samen) eens na jouw uitwerking een overleg  •lannen met 10.2.e 	??? 

Wat is het verschil tussen een werkgever en een Pavroll constructie? 

Vanochtend hadden wi" hier ook een overle: met 10.2.e 
Daar hadden we het ook over het volgende: 

• voor VWS en Sociale Zaken is een gediferentieerd stipendium geen onmogelijkheid, maar het•-• 	Met opmaak:  opsommingstekens en nummering 

moet niet een automatisme zijn dat iemand na een jaar naar een hoger stipendium gaat (te  

CAO-achtig, zoalsvertelde tijdens ons overleg op jullie kantoor). Daarom zouden wij een  

ander uitwerking maken met bije, 4 groepen waarbij presteren op hoger niveau ook meetelt.  

Dat maken wij diirect na 1 februari als alle statussen weer voor langere periode vast staan.  

Een gediiferentieerd stipendium zou dan moeten aansluiten bij de uitkomsten van de Studie 

top10 en alleen gaan gelden voor de Focus Topsportprogramma's.  

—Stel, dat wij het Stipendium handhaven, zoals het nu is en gaan variëren in de 	-{  Met opmaak:  opsommingstekens en nummering  

Kostenvergoeding. Is dat niet een oplossing? D.w.z. de Kostenvergoeding kan voor een deel  

van de Topsporter hoger zijn dan voor een ander deel. Zou kunnen gaan om de topsporters 

in de Focus Programma's die dan een hogere Kostenvergoeding krijgen om het wonen op  

een CTO of NTC ten laste kunnen laten komen van hun Kostenvergoeding. Dat zou betekenen  

dat het Stipendium niet veranderd, maar:  



• • 	( Met opmaak: opsommingstekens en nummering 

o 	er schijn per 1-1-2011 een wet te zijn waarbij geregled wordt dan maar 1,4% van de 

lonsom aan kosten mag worden uitgekeerd (slechte zin, maar ik weet ook niet precies  

• hoe dat zit)  
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10.2.e @noc-nsf.nl> 
16 december 2010 13:51 

10.2.e 

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

stipendium 
Oplegger VWS Stipendium.doc; Naar een gedifferentieerd en hoger 
Stipendium.doc 

Hallo  10.2 

Bijgaand een (kleine) oplegger en een stuk betreffende onze ideeen rondom het gedifferentieerd stipendium. Graag 
horen 10 2  e en ik hoe we volgens jou dit nu verder kunnen insteken bij VWS. 

Met vriendelijke groet, 

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport 
Partners in Sport van NOC*NSF: 
Lotto, DSM, Ernst & Young, NS, Randstad, Unilever 

NOC*NSF 
http://www.nocnsf.n1  info@noc-nsf.n1 
KVK Arnhem 09059703 

Deze E-mail en alle daarbij meegestuurde bijlagen zijn uitsluitend bestemd 
voor geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 
toegestaan. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit 
electronische verzending. 

This E-mail and any attachment sent with it are intended 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). NOC*NSF rules out any and 
every liability resulting from any electronic transmission. 

1 
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Doc. 9.1 
Naar een gedifferentieerd en hoger Stipendium 

Inleiding 
Zowel binnen het Olympisch Plan als binnen de Sportagenda 2012 wordt aangegeven dat NOC*NSF wil 
toewerken naar een gedifferentieerd Stipendium. De behoefte hieraan werd nog eens onderstreept door een 
enquête van de NOC*NSF Atletencommissie onder alle deelnemers aan de Olympische Spelen in Beijing. 
Tenslotte kwam dit ook duidelijk naar voor in een rapport van de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) met 
de titel "Een wereld te winnen, professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in 
Nederland". VWS en andere partijen hebben vervolgens een convenant getekend waarin zij aangeven deze 
arbeidsverhoudingen te willen verbeteren. 

Nederland in de top10 
In de zomer van 2010 verscheen de studie "Nederland in de Top10", een nauwkeurige momentopname van het 
huidige topsportklimaat in Nederland en een weergave van de ambities voor de toekomst. 

Hierin werden naast vele andere aanbevelingen, ook een drietal verbeterpunten genoemd t.a.v. het Stipendium: 

1. Verhogen van het Stipendium. De hoogte van het Stipendium doet geen recht aan de 
maatschappelijke status van topsporters en staat ook niet in verhouding tot de hoge investeringen die het 
vak vereist. 

2. Een meer gedifferentieerd Stipendium. Ook het feit dat de hoogte van het Stipendium niet wordt 
aangepast aan de leeftijd of leefomstandigheden van de topsporters wordt als onredelijk ervaren. Het 
differentiëren van de hoogte van de uitkering naar leeftijd en gezinssituatie is van belang. 
Laattwintigers zijn vaak minder geneigd om financiële risico's te nemen. Maar zij leveren wel een 
bijdrage aan de top10 ambitie door de medailles die zij winnen. 

3. Het veranderen van de doelgroep van sporters die aanspraak kunnen maken op het Stipendium. 
Een andere belangrijke constatering is dat in veel (fulltime) programma's sporters zitten zonder 
topsportstatus en dus zonder inkomensvoorziening, waardoor er in de toekomst een hoge kans op uitval 
is. Deze sporters werken nu veelal in loondienst om rond te komen. Hierdoor zijn potentiële 
medaillekandidaten onvoldoende beschikbaar voor het topsportprogramma en kunnen zij zich niet 
optimaal ontwikkelen. 

Punt 3 gaan wij oppakken in de sportagenda 2013-2016. Daarbij wordt gedacht aan quotum plaatsen per 
topsportprogramma, waardoor een bond zelf of samen met NOC*NSF bepaald wie er voor een Stipendium in 
aanmerking komt. 

Differentiatie Stipendium 
Voor 2011/2012 kiezen we voor een relatief eenvoudige manier van differentiatie, namelijk op basis van 
leeftijdsgroepen, waarbij oudere A-sporters een hoger Stipendium kunnen krijgen. 

In de verdere beschrijving gaan we uit van de bedragen in de vierde kolom (Bruto + Werkgeverslasten). 

Verder nemen we de volgende opmerkingen van de NOC*NSF atletencommissie mee: 
• Alle topsporters met een A- of HP-status moeten gebruiken kunnen blijven maken van het Stipendium 

zoals het nu is; 
• Een hoger Stipendium moet mogelijk zijn voor sporters in Olympische Topsportprogramma's vanwege 

die eisen die daar worden gesteld aan het trainings- en wedstrijdprogramma om de top10 ambitie van 
NOC*NSF te kunnen waarmaken. 
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Niet-Olympisch kansrijk 
Niet-Olympisch-Niet-
Kansrijk 

€ - 	1.214,51 € 1.214,51 	€ 1.214,51 
€ - 	1.214,51 € 1.214,51 	€ 1.214,51 

<18 	18-22 23-27 	>27 

01 mpisch starter 
Niet 01 m • ische focus 

Momenteel gaat 76% van het totaal aan Stipendium uitkeringen naar die vier groepen. Hieronder de bedragen die 
slaan o se itember 2010: 

Niet-Olympisch kansrijk 
Niet-Olympisch-Niet-Kansrijk 
Olympisch focus 

Olympisch starter 
Paral m.isch kansri.k 

€ 61.940,01 
€ 4.858,04 
€ 193.107,09 
€ 3! 
€ € 32.791,77 

Paral m.isch starter 
Eindtotaal € 403.217,32 

De Technische staf van NOC*NSF heeft de topsportprogramma's ingedeeld in negen Focusgroepen: 

NOC*NSF wil het gedifferentieerd Stipendium mogelijk maken voor sporters in topsportprogramma's die 
behoren tot de groepen Olympisch focus, Olympisch kanrijk, Niet Olympisch focus en Paralympisch Focus. 
De derde groep gaat dus uit boven het advies van de NOC*NSF Atletencommissie 



Totaal Stipendium 

Binnen o.a. roeien dames, roeien heren en recurve en compound dames en heren zijn ook een aantal sporters 
actief op niet-Olympische nummers, dat geeft een kleine vertekening van onderstaande cijfers. 

Focus 
Niet Olymp. focus 

Olympisch focus 

Topsportprogramma 
Baseball heren 
Korfbal 
Poolbiljarten dames en heren 
Squash dames 
Veldrijden dames en heren 

Totaal Niet 01 m • ische focus 

Geen Stipendium 
>27 18-22 >27 <18 18-22 23-27 23-27 

Beachvolleybal dames dames 
Beachvolleybal heren 
Dress 
Hocke 
Hocke heren 
Judo dames 
Judo heren 

! V matchracin 
schaatsen 

Meerkam dames en heren 

oeien heren 

Turnen heren 
Volleybal dames 
Water olo dames 

Wer 

Totaal Olympisch focus 

ummers dames en heren 

Olymp. Kansrijk Badminton dames en heren 
BMX dames en heren 
Bobslee dames en heren 
Degen dames en heren 
Eventing 
Kano slalom dames en heren 
Mila dames en heren 
Recurve en compound m/v 
Shorttrack dames en heren 
Snowboard alpine dames 
Snowboard freestyle, halfpipe m/v 
Snowboardcross dames en heren 
Sprint/horden dames en heren 
Trampoline springen m/v 
Triathlon Olympic Distance m/v 
Turnen dames 
Wegwielrennen heren 

Totaal Olympisch Kansrijk 

Hieronder de verdeling van de aantallen stipendia over de verschillende topsportprogramma's binnen de vier 
genoemde focusgroepen. Gearceerd zijn de zogeheten acht structureel medaille halende programma's, zoals ook 
benoemd in de Studie top10, allemaal binnen de groep Olympisch Focus. 



37 72 70 117 

Aangepast baan dames en heren 
Aangepast baanwielrennen m/v  
Aangepast dressuur  
Aangepast wegwielrennen m/v  
CP voetbal heren  
Rolstoelbasketball dames  
Rolstoeltennis dames en heren 
Rolstoeltennis Quads  
Tafeltennis aangepast 
Zeilen 2.4mR  
Zitvolleybal dames  
Zwemmen 

Totaal Paralympische focus 

0. .e 

Eindtotaal 63 1 	9 116 r 	483 

Paralymp. focus 

isch kansra 	€ 61.940,01 

Maand Jaar 
Stipendium totaal bedrag nu 
Stipendium totaal bedrag rekenvoorbeeld 
Extra geld nodig 

C 403.217,32 
€ 553.730,89 
€ 150.513,57 

€ 4.838.607,84 
€ 6.644.770,68 
€ 	1.806.162,84 

Opvallend in deze tabel zijn de grote verschillen in het aantal sporters met Stipendium in de groep 27+ t.o.v. de 
groep 23-27. Bij de sporters zonder Stipendium zijn die verschillen minder en ook andersom, dan is de groep 
27+ groter. 

Dat betekent dat oudere topsporters mogelijk te vroeg stoppen of gaan werken naast hun topsportloopbaan 
waardoor er niet altijd sprake is van een full-time topsportprogramma. Waarbij wel moet worden aangetekend 
dat een klein deel daarvan mogelijk een baan heeft gevonden via het project Goud op de Werkvloer en wel staat 
wordt gesteld om optimaal te sporten en toch werkervaring op te doen. 

Consequenties van het differentiëren van het Stipendium 
We voorzien een aantal effecten: 

• De wat oudere topsporters binnen de genoemde vier focus groepen kunnen het zich permitteren langer 
door te gaan in een fulltime programma waardoor zij kunnen blijven bijdragen aan onze top10 ambitie; 

• Een aantal topsporters binnen deze programma's die nu werken, zullen er mogelijk voor kiezen niet of 
minder te gaan werken en zich aanmelden voor het Stipendium. Dit aantal is moeilijk te schatten, maar 
we gaan uit van een maximum van 50 sporters die dit doen. 

Als we het model voor het gedifferentieerd Stipendium doorrekenen voor de huidige populatie van sporters met 
een Stipendium, dan zien we het volgende kostenplaatje kosten per maand): 

Verschil t.o.v. de situatie nu: 

Per jaar gaat het dus om ruim € 1.8 Miljoen. Wanneer we uitgaan van 50 extra (vooral oudere topsporters) die 
gebruik gaan maken van het Stipendium (50 * 12 * C 2.459,93), dan kost dat €1.475.958 extra. Totaal gaat het 
om bijna € 3.300.000 per jaar waarbij de instroom van extra topsporters de meest onzekere factor is. 
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NOC*NSF 	Interne Memo 

Topsport 

aan 

van. 

betreftk 

datum 

mededelingen 

Gedifferentieerd Stipendium 

8-12-2010 

In bijgaand stuk wordt aangegeven wat de wensen zijn van NOC*NSF om op korte 
termijn een gedifferentieerd Stipendium in te voeren aansluitend bij de aanbeveling in 
de studie "Nederland in de Top10". 

Wij gaan graag met u in overleg over het volgende: 

1. Kan VWS instemmen met de beschreven opzet voor het invoeren van een 
gedifferentieerd Stipendium; 

2. Kan VWS onderzoeken of het Ministerie van Sociale Zaken kan 
instemmen met het kunnen verstrekken van een hoger Stipendium 
uitkering dan nu (70% van het minimumloon); 

3. NOC*NSF verzoekt aan VWS om genoemde bedragen voor 2011 en 2012 
te verstrekken, zodat NOC*NSF en het Fonds voor de Topsporters z.s.m. 
het gedifferentieerd Stipendium kunnen inzetten; 

4. Nu mogen topsporters met een Stipendium uitkering bijverdienen tot 
maximaal 125% van het minimumloon. Wij willen graag met VWS in 
overleg wat hiermee te doen in de nieuwe situatie van een gedifferentieerd 
Stipendium. 
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BEGROTING 

STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

2011 



STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

BEGROTING 2011 

2011 

Baten onkostenregelinq 
Dekking kosten 
Dekking onkostenvergoedingen 
Dekking onkostenvergoedingen/bijdráge VWS 
Dekking NOC*NSF 

76.000 
889.533 

1.010.467 
771.000 

2.747.000 

Lasten onkostenregelinq 
Begeleidingskosten 	 74.000 
Accountant 	 2.000 
Onkostenvergoedingen 	 1.900.000 
B Sporters/BROV regeling 	 771.000 

2.747.000 

Saldo onkostenregeling 	 0 

Baten stipendiumregelinq 
Rente uit kapitaal 	 0 
Bijdrage verwerking BROV 	 25.000 
Bijdrage VWS 	 4.977.549 
Bijdrage NOC*NSF 	 0 
Terugvordering sporters 	 0 

5.002.549 

Lasten stipendiumregeling 
Salarissen en sociale lasten 	 5.652.878 
Administratie en Management 	 250.000 
Huur 	 24.000 
Advisering 	 50.000 
Accountant 	 15.000 
Dotatie dubieuze débiteuren 	 20.049 
Automatisering (ontwikkeling/onderhoud website) 	50.000 

6.061.927 

- 1.059.378 
Ontrekking uit Egalisatie reserve stipendium 	 - 1.059.378 

Saldo stipendiumregeling 	 0 

Saldo totaal regelingen 	 0 

2011 	 1 



STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

Specificatie op de begroting over 2011 

Te besteden rente onkostenregeling 

2011 

Saldo 1 januari 	 0 
Rente ontvangsten * 	 655.000 
Bijdrage NOC*NSF in onkosten 	 280.533 
Bijdrage VWS in onkostenvergoeding/rentecompensatie 	1.010.467 
Bijdrage NOC*NSF in B-sportérs verwerking 	 30.000 
Terugvordering sporters 	 0 

1.976.000 

Af: Uitkeringsreglement onkosten  
- Dekking kosten 	 76,000 
- Onkostenvergoedingen 	 1.900.000 

1.976.000 

Af: Verrichte betalingen tbv NOC*NSF inzake 
- B Sporters 
- BROV regeling 

Bij: Ontvangen van NOC*NSF inzake deze betalingen 

Saldo 

* De rente ontvangsten betreffen: 

621.000 
150.000 

771.000 

771.000 

0 

2011 

- rente 2,4 % over deposito van E 20.000.000 	 480.000 
- overige rente en koersmutaties 	 175.000 

655.000 

Dekking kosten 
Als dekking voor begeleidingskosten wordt overeenkomstig de richtlijnen van het ministerie van 
VWS maximaal 5% van de rente-inkomsten van een jaar. VWS is verzocht om dit uit te breiden 
naar de rente-inkomsten en bijdrage VWS in de bijdrage kostenvergoeding/compensatie lagere 
rente-inkomsten. 

Begeleidingskosten 
Dit betreft een bijdrage in de kosten voor de begeleiding van A en HP topsporters en 
gehandicapte A-topsporters alsmede het voeren van de administratie. 

Personeel 
De personeelskosten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

2011 

Salarissen 	 4.946.268 
Sociale Lasten 	 706.610 

5.652.878 

2011 	 2 
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Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2011 

	

jaar 	 beginsaldo 	rente" 	subtotaal 	kosten 	uitvoeringskosten* 	totale 
inkomsten 	375 sporters 	 kosten 

	

2011 	€ 	 -  € 	-  € 	- 	5.607.878 € 	336.473 € 5.944.351 

* uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
** minimaal bedrag: geen rente opgenomen. 

Totale kosten A en HP-Stipendium regeling 

	

jaar 	 aantal 	 70% v/h 
sporters 	minimumloon" 

	

2011 
	

375 	€ 1.246,20 

* op dit moment gebaseerd op totaal 375 sporters. 
" dit betreft de maandelijkse loonkosten inclusief vakantiegeld (zonder afdrachtvermindering). 

gebaseerd op het loon van 1 oktober 2010 (rekening is gehouden met een indexering van 2% voor 2011). 

Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2010 in verband met PON-auto 

	

jaar 	beginsaldo 	rente 	subtotaal 	kosten 	uitvoeringskosten' 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

	

2011 	€ 	- € 	- € 	- € 	45.000 € 	2.700 € 	47.700 

Totale kosten PON auto via salaris 

	

jaar 	 aantal 	gemiddelde 
sporters met auto*** 	extra kosten" 

	

2011 
	

150 	€ 25,00 

* uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
** dit betreft de maandelijkse additionele loonkosten 

gebaseerd op een bijtelling van ongeveer € 250,- per maand. 
*** gebaseerd op telling per 1 oktober 2010 inclusief verwachte stijging 2011 

Totaal overzicht benodigde gelden VWS 2011 

Regeling 	beginsaido • 	rente 	subtotaal 	kosten 	uitvoeringskosten 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

Stipendium 	€ 	- € 	- € 	€ 	5.607.878 € 	336.473 € 5.944.351 
PON auto 	€ • 	- € . 	- € 	 € 	45.000 € 	2.700 € 	47.700 

Totaal 
	

€ 	- € 	- € 	5.652.878 € 	339.173 € 5.992.051 

hierbij is geen rekening gehouden met de dotatie/onttrekking in 2011 aan de egalisatie reserve. 
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Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2011 

	

jaar 	beginsaldo 	rente** 	subtotaal 	kosten 	uitvoeringskosten' 	totale 
inkomsten 	311 sporters 	 kosten 

2011 • 	€ 	- € 	- € 	- - 	4.650.800 € 	279.048 € 4.929.849 

* uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
** minimaal bedrag. geen rente opgenomen. 

Totale kosten A en HP-Stipendium regeling 

	

jaar 	 aantal 	 70% v/h 
sporters 	minimumloon** 

	

2011 
	

311 	€1.246,20 

* op dit moment gebaseerd op totaal 375 sporters. 
•• dit betreft de maandelijkse loonkosten inclusief vakantiegeld (zonder afdrachtvermindering). 

gebaseerd op het loon van 1 oktober 2010 (rekening is gehouden met een indexering van 2% voor 2011). 

Overzicht benodigde gelden VWS inzake Stipendium 2011 in verband met PON-auto 

jaar 	• beginsaldo 	rente 	subtotaal 	kosten 	uitvoeringskosten* 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

2011 	€ 	 € 	- € 	- € 	45.000 € 	2.700 € 	47.700 

Totale kosten PON auto via salaris 

jaar 	 aantal 	gemiddelde 
sporters met auto*** 	extra kosten** 

2011 
	

150 	€ 25,00 

* 	uitvoeringskosten zijnde 6% van de totale kosten. 
" dit betreft de maandelijkse additionele loonkosten 

gebaseerd op een bijtelling van ongeveer € 250,- per maand. 
*** gebaseerd op telling per 1 oktober 2010 inclusief verwachte stijging 2011 

Totaal overzicht benodigde gelden VWS 2011 

Regeling 	beginsaldo * 	rente 	subtotaal 	kosten 	uitvoeringskosten 	subtotaal 
inkomsten 	150 sporters met auto 	 kosten 

Stipendium 	€ 	- € 	- € 	- € 	4.650.800 € 	279.048 € 4.929.849 
PON auto 	€ 	- € 	- € 	- € 	45.000 € 	2.700 € 	47.700 

Totaal 	 - 	 - 	 - € 	4.695.800 € 	. 281.748 € 4.977.549 

* hierbij is geen rekening gehouden met de dotatie/onttrekking in 2011 aan de egalisatie reserve. 
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Vraagt u een instellingsubsidie of een 
projectsubsIdle aan? [ Project 11. 

Doc. 11 
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k‘ 

di Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

I. 	Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in. 

naam instelling: 
postadres: 
postcode: 
vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 
telefoonnummer: 
telefaxnummer: 
e-mailadres: 

objectnummer instelling: 
bank- of girorekeningnummer: 
nummer Kamer van Koophandel: 

/1237.5"  

Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in: 
startdatum project: 
einddatum project: 

IV. 	BIJ welke directie vraagt u subsidie? [ 	Sport 



Fonds voor de 
Topsporter DEC 2010 

Ministerie van Volksgezongheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. de Dienst Financieél en Personeel Beheer • I 	. (kamer RA-1806) 
Postbus 16006 
2500 BA 'S-GRAVENHAGE 

Fonds voor de Topsporter 	Doorkiesnr. 	 Kenmerk 
	

Datum 

F&C201012aPBR 
	

Arnhem, 21 december 2010 

Betreft: 

Bijdrage Stipendium 2011 

Geachte heer, mevrouw, 

Het Fonds voor de Topsporter dient bij het Ministerie van VWS een aanvraag in voor 
het jaar 2011 betreffende de financiering van de uitvoering van de stipendiumregeling 
voor Topsporters met een A- of HP-status. Deze brief is tevens verstuurd aan de 
Directie Sport, t.a.v. de heer drs. B. Zijlstra . 

Papendollaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfonds@noc-nsf.n1 

Berekening bijdrage VWS 2011 
Stipendidm 2011 
Uitgangspunt bij deze aanvraag is de Sportnota van het Ministerie van VWS, Tijd voor 
Sport, Bewegen, Meedoen, Presteren. Met name de hoofdstukken 6 (Sport aan de 
Top) en 8 (Geld voor beleid). 
In de Sportnota wordt gesproken over de financiering van 350 (volledige) stipendia 
voor sporters met een A-status en 50 (vollèdige) stipendia voor sporters met een HP-
status. Deze aantallen zijn richtinggevend voor de aanvraag voor 2011. . 
Voor het jaar 2010 is een toekenning ontvangen voor 375 volledige stipendia. 
De (definitieve) toekenningen waren 315 voor 2009, 327 voor 2008, 329 voor 2007, 
294 voor 2006 en 294 voor 2005. 
Per heden worden ca. 400 volledige stipendia betaald. Het gemiddeld aantal komt 
voor 2010 in de richting van 330 á 340 volledige stipendia voor 2010. NOC*NSF 
Topsportontwikkeling verwacht in 2011 een geringe toename, dan wel stabilisatie van 
het aantal sporters met een A- of HP-status en daarmee het aantal volledige 
stipendia. Het hiervoor genoemde aantal van 400 volledige stipendia op jaarbasis zal 
(nog) niet worden gerealiseerd. 
Na overleg met NOC*NSF Topsportontwikkeling vraagt het bestuur van het Fonds 
voor de Topsporter een bijdrage ten behoeve van de financiering van in totaal 375 

/stipendia; 340 voor sporters met een A-status en 35 voor sporters met een HP-status. 
40gezien het niet mogelijk is het aantal A- en HP-sporters vooraf exact vast te 
stellék verzoekt het Fonds om enige flexibiliteit in de genoemde aantallen onderling 
toe W.:,k

n
ihen passen. 



Fonds voor de 
Topsporter 

Kostenvergoeding A-/HP-sporters/Rente-inkomsten 2011 
De kostenvergoeding voeg A-/HP-sporters wordt met name gefinancierd uit een 
deposito's groot 20.080.000. De rente beloopt thans 2,4%. Gelet op de huidige 
rentestand zal naar verwachting geen hoger rendement hierop kunnen worden 
behaald. Ook de overige rente-inkomsten zullen wederom lager uitkomen. 
De verwachte opbrengst van beleggingenis naar verwachting evenals in 2010 circa 
E 1.010.000 lager dan in 2009. 
Met uw ministerie is overeenstemming bereikt om dit tekort te financieren uit de 
egalisatie-reserve stipendium. Praktisch betekent dit dat het Fonds een lagere 
aanvraag bijdrage stipendiumuitkering zal doen. 
Hiervan uitgaande hebben wij dit bedrag teruggerekend naar het aantal sporters met 
een volledig stipendium in 2011. Dit aantal komt uit op 64. 
Voor een (nagenoeg) gelijk bedrag zal het Fonds een aanvraag bijdrage in de 
kostenvergoeding doen. 

Begeleidingskosten  
In het kader van het controleprotocol mogen de begeleidingskosten maximaal 5% van 
de rente-inkomsten van het Fonds bedragen. Gelet op de forse teruggang van de 
rente-inkomsten vanaf 2010 verzoeken wij u evenals voor 2010 om deze bepaling aan 
te passen in die zin dat uitgegaan mag worden van 5% van de rente-inkomsten en de 
bijdrage van VWS in de kostenvergoeding ter compensatie van de lagere rente-
inkomsten, 

Organisatiekosten 

In de begroting 2011 van het Fonds voor de Topsporter (bijlage) is naast het bedrag 
voor de feitelijke betaling van stipendia een bedrag opgenomen (6% van de loonsom 
voor 311 stipendia) voor de organisatiekosten rondom de betaling van stipendia. 

Wettelijk minimumloon 

In de begroting is voor de loonkosten uitgegaan van het wettelijk minimuloon per 1 juli 
2010 (inclusief werkgeverslasten), vermeerdert met 2% 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. 

Papendallaan 60 
.3  6816 VD Arnhem :>:';'4.. • 

Postbus 302 	,fM. • 
6800 AH Arnhem 

'Otjk 
Telefoon 026 48 34 418 

Fax 026 48 34 423 
hetfonds@noc-nsf.nl  



Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfonds@noc-nsf.n1 

Fonds voor de 
Topsporter 

In het Uitvoeringsbesluit iloonbelasting 1965, artikel 2 (nog geldend) staat: "Als 
dienstbetrekking wordt béschouwd 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 2011 bedragen 47.700. 

Het bestuur van het Fonds voor de Topsporter verzoekt het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de financiering van de kosten voor deze —
door de landelijke overheid — opgelegde maatregelen voor haar rekening te nemen. 

Aanvraag bijdrage voor Stipendium en Kostenvergoeding voor 2011 

Het Fonds voor de Topsporter vraagt voor uitvoering van de stipendiumregeling voor 
sporters met A- of HP-status de volgende bedragen aan: 

bijdrage in de stipendiumregeling voor 311 sporters is 	4.977.549* 
(zie bijlage) 
bijdrage in de kostenvergoeding/compensatie 
lagere rente-inkomsten 	 € 1.010.467  
Totale aanvraag 2011 	 5.988.016  

* De berekening is als volgt: 
- 	bijdrage op basis van 375 sporters 	 5.992.051 

(zie bijlage) 
- 	benodigde bijdrage compensatie lagere rente-inkomsten €1.010.000  

Benodigde bijdrage in de stipendiumregeling 	 4.982.051* 

* Verschil door afronding op aantal sporters 



Hoogachtend, 
Fonds voor de Topsporter 

0.2.e 
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10.2.e 

DIJIdgCUI). 	Begroting Fonds v/d Topspbrt 
Berekening 375 resp. 	stipendia 

Fonds voor de 

ropsK)a, te. 

In uw brief van 26 februari 2008 (kenmerk S/FPB-2827943) betreffende de definitieve 
vaststelling van de bijdrOge voor het stipendium 2006 heeft u vermeld dat de bijdrage 
is toegekend op basis van de Begrotingswet. Ook voor 2011 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. 

Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfonds@noc-nsf.n1 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Aan het bestuur van de Stichting 
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 minvws.nl 

T 

Datum 22-2-2011 
Betreft: Bijdrage Stipendiumregeling en Kostenvergoeding 2011. 

Geacht bestuur, 

Met uw brief van 21 december 2010, met kenmerk F&C201012PBR, verzoekt u de 
bijdrage van 311 (volledige) stipendia voor sporters met een A-status en voor 
sporters met een HP-status voor 2011 uit te keren. Ook verzoekt u een bijdrage 
voor de kostenvergoeding voor A-/HP-sporters vanwege de forse daling aan rente-
inkomsten. Ten slotte verzoekt u een bijdrage in de kosten die voortkomen uit 
Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de Sociale 
verzekeringswetten (WALVIS). In reactie op uw brief deel ik u het volgende mee. 

Kostenvergoeding 
De kostenvergoeding voor A- en HP-sporters wordt gefinancierd vanuit de rente-
opbrengsten van het kapitaal van het Fonds voor de Topsporter. Vanwege het 
aflopen van een deposito in januari 2010 is de renteopbrengst sterk terug 
gelopen. Daarmee komt de financiering van de kostenvergoeding onder druk te 
staan. De kostenvergoeding is een noodzakelijke faciliteit voor topsporters. 
Daarom ben ik bereid hieraan bij te dragen, waardoor de kostenvergoeding op peil 
kan blijven. 

Voor het jaar 2011 ben ik bereid een bijdrage te leveren van € 1.010.467. Dat is 
het bedrag dat u naar verwachting minder zult realiseren aan renteopbrengsten. 

Ik herhaal hierbij dat dit wat mij betreft een tijdelijke oplossing is voor een 
periode van circa drie jaar (dus tot en met 2012). In die periode blijf ik graag met 
u in overleg om de mogelijkheden van een structurele oplossing te bezien. 

Ik wijs u er met nadruk op dat het kapitaal, voor zover dat vanuit Rijksmiddelen is 
opgebouwd, niet aangesproken mag worden voor de kostenvergoeding. Dat 
kapitaal dient in stand te blijven. 

Tot slot bevestig ik de tijdelijke afspraak dat de begeleidingskosten maximaal 5% 
mogen bedragen van de som van de rente-inkomsten en de bijdrage van VWS 
vanwege de lagere rente-inkomsten. Wat mij betreft is dat geen aanleiding om het 
controleprotocol nu aan te passen. ' 

Ons kenmerk 
SP/40239/2011 

Objectnummer 
1124375 
Subsidienummer 
318741 
Verplichtingnummers 
691730.11 en 691731.11 

Bijlagen 

Uw brief 
21-12-2010 
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Stipendium 
In de nota "Tijd voor sport" is aangegeven dat het aantal uit te keren stipendia 
verhoogd zou kunnen worden naar 350 (volledige) stipendia voor A-topsporters en 
50 (volledige) stipendia voor sporters met een HP-status. In uw brief geeft u aan 
dat deze aantallen in 2011 niet gehaald gaan worden. Wel loopt het aantal 
stipendia verder op. Uw verwachting is dat er in 2011 in totaal 375 volledige 
stipendia worden uitgekeerd. 

Vanwege enerzijds de beperking in het beschikbare budget en anderzijds de 
noodzaak een bijdrage te leveren aan de Kostenvergoeding 2011, zie ik mij 
genoodzaakt om voor 2011 een lagere bijdrage voor het Stipendium beschikbaar 
te stellen. Op basis van bovengenoemde overwegingen ben ik bereid om voor 
2011 een bijdrage beschikbaar te stellen voor 289 volledige stipendia. 

Het aantal uit te keren stipendia in 2011 zal de 289 ongetwijfeld te boven gaan. 
Het tekort dat doordoor ontstaat kunt u ten laste brengen van de opgebouwde 
egalisatiereserve voor het Stipendium. 

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. 

Voor 2011 ken ik u een totale bijdrage toe van € 4.628.831 voor het uitkeren van 
289 (volledige) stipendia en voor de additionele kosten samenhangend met 
WALVIS. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende elementen: 

• kosten stipendia 289 x € 1.246,20 p.m. x 12 maanden 	= € 4.321.822 
• uitvoeringskosten 6% van € 4.321.822 	 = € 	259.309 
• kosten WALVIS 150 x € 25 p.m. x 12 maanden 	= € 	45.000 
• uitvoeringskosten 6% van € 45.000 	 = € 	2.700 	+ 
• bijdrage voor Stipendium 2010 	 = € 4.628.831 

Wettelijke basis 
De bijdragen voor het Stipendium 2011 en voor de Kostenvergoeding 2011 
worden toegekend op basis van de Begrotingswet. Deze bijdragen zullen gemeld 
worden in de le  Suppletoire Wet 2011 van VWS. 

Bevoorschotting 
De bijdragen worden in 12 maandelijkse termijnen op uw rekening overgemaakt, 
in de eerste week van elke maand. De betalingen voor de maanden januari en 
februari zullen in de maand februari worden overgemaakt op het bij mij bekende 
rekeningnummer. 

Bevoorschotting voor de Kostenvergoeding vindt plaats onder vermelding van 
VWS-31-7078-1124375-691731.11. 

Bevoorschotting voor het Stipendium vindt plaats onder vermelding van 
VWS-31-7078-1124375-691730.11. 

Ons kenmerk 
SP/40239/2011 
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Verantwoording 
Binnen vier maanden na afloop van het jaar dient u te overleggen: 
• een jaarverslag, waarin u zich inhoudelijk verantwoord over de uitvoering van 

de stipendiumregeling en van de kostenvergoeding en waarin in ieder geval 
opgenomen zijn het totaal aantal uitgekeerde stipendia, het aantal per tak van 
sport uitgekeerde stipendia en het aantal uitgekeerde kostenvergoedingen; 

• een jaarrekening, waarin u zich financieel verantwoord over de uitvoering van 
de stipendiumregeling en van de kostenvergoeding en waarin in ieder geval 
opgenomen zijn de uitgekeerde bedragen aan stipendia, de ontvangen rente-
opbrengsten van het kapitaal, de uitgekeerde bedragen aan 
kostenvergoedingen en de daadwerkelijke uitvoeringskosten; 

• een controleverklaring waarin de accountant onder meer vast stelt dat het 
Fonds uitsluitend stipendia heeft verstrekt conform de voorwaarden 
opgenomen in het goedgekeurde stipendiumreglement en dat het Fonds de 
kostenvergoeding heeft uitgekeerd conform de daarvoor geldende 
voorwaarden. 

Ons kenmerk 
SP/40239/2011 

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsbescheiden uiterlijk 1 mei 2012 in 
mijn bezit moeten zijn. 

Awb-procedure 
Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van 
artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in 
te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie 
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De 
termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is 
gedagtekend. 
Het bezwaarschrift wordt ondertekend door indiener en bevat: 
• de naam en het adres van de indiener; 
• de dagtekening; 
• een omschrijving van het betreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van 

het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie 
van het besluit; 

• de gronden van het bezwaar. 
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Ik verzoek u bij al uw correspondentie uw objectnummer 1124375 en de 
verplichtingnummers 691730.11 en 691731.11, en subsidienummer 318741 te 
vermelden. 	 Ons kenmerk 

SP/40239/2011 

Met vriendelijke groet, 
de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze, 
de directeur Sport, 

10.2.e 

drs. B.C. Zijlstra 
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10.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

10.2.e 	 @noc-nsf.nl> 
dinsda • 17 mei 2011 17:07 

stipendium 
Oplegger VWS Stipendium.doc; Naar een gedifferentieerd en hoger 
Stipendiunn.doc 

Hallogai 

Volgens mij in dit het laatste stuk over het gedifferentieerd Stipendium. Daarop zouden jullie dus de bedragen op 
moeten hebben gebaseerd. Het gaat, denk ik, dan om de groopen: 

• Olympisch Focus 
• Olympisch Kansrijk 
• Paralympisch Focus 
• Niet Olympisch Focus 

Zou je mij kunnen zeggen om welke bedragen het dan gaat? En of dat inderdaag op deze groepen is gebaseerd? 

Met vriendelijke groet, 

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport 
Partners in Sport van NOC*NSF: 
Lotto, DSM, Ernst & Young, NS, Randstad, Unilever 

NOC*NSF 
http://www.nocnsf.n1  info@noc-nsf.nl  
KVK Arnhem 09059703 

Deze E-mail en alle daarbij meegestuurde bijlagen zijn uitsluitend bestemd 
voor geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 
toegestaan. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit 
electronische verzending. 

This E-mail and any attachment sent with it are intended 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). NOC*NSF rules out any and 
every liability resulting from any electronic transmission. 
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vri'da• 
10.2.e 

27 mei 2011 12:31 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

10.2.e 

Differentiatie Stipendium - naar realisatie 

Doc. 14 

10.2.e 

Hallo  102.e 

We hebben zojuist intern (incl. Fonds voor de Topsport) overleg gehad over onze "aanvliegroute" rondom het 
gedifferentieerd Stipendium. Daar is in ieder geval uitgekomen dat we willen aansluiten bij bestaande "groepen 
programma's", zoals die nu binnen de huidige sportagenda bekend zijn. 

De door ons intern gehanteerde groepen als Olympisch Focus, Olympisch Kansrijk en Olympisch Starter zijn ook 
"levende groepen". Zo is kano vlakwater nu gepromoveerd naar minimaal Olympisch Kansrijk, omdat daar al een 
nominatie is behaald. Ook kunnen programma's degraderen als nominatie/kwalifciatie niet meer mogelijk is. 

Daarom zullen we berekeningen nomgaals doen op basis van alle Olympische en Paralympische Programma's 
aangevuld met de programma's die behoren tot LOTTO 1.1 (of ook 1.2) en waarbij de omvang van het Programma 
ook meenemen en bijv. stellen op minimaal 250 dagen (exacte aaantal dagen moeten we nog bepalen). Daarbij 
zullen we ook aangeven voor welke percentages we gaan (stond in het memo op 100-150-200%, maar zou met het 
oog op Londen/Rio ook iets anders kunnen worden, waarbij de financiele haalbaarheid voorop staat). Ook proberen 
we een realistische inschatting te maken van de toestroom van sporters die nu nog geen Stipendium hebben, maar 
dat straks wel willen, omdat dat dan veel aantrekkelijker is geworden. 

Die berekeningen zullen we volgende week jullie doen toekomen en die zou ik dan als basis willen nemen voor ons 
overleg op 7 juni. Dan zou ik ook willen praten over de praktische inrichting bij het Fonds voor de Topsporter, een 
spreiding van de twee bedragen over de totale peridoe van anderhalf jaar, een mogelijk ingansdatum, aanpassingen 
in het Uitkeringsreglement, 

Wanneer jij je dan kunt vinden in deze berekeningen en uitgangspunten, zou ik jou willen vragen om daar bij jullie 
intern goedkeuring voor te krijgen voor 17 juni, omdat er dan een vergadering staat uitgeschreven voor het Bestuur 
van het Fonds voor de Topsporter. We streven er dan naar om e.e.a. per 1 juli te laten ingaan. Mocht dat niet 
haalbaar zijn, dan kunnen we kijken of we op een gegeven iets met terguwerkende kracht gaan doe. 

10.2.e 

Voorzieningen Topsporters 
NOC*NSF 

Mob: 10.2 e 

Tel: +3110.2.e 
10.2.e 	@noc-nsf.nl 
www.nocnsfinl 
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10.2.e 

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

Diiferentiatie Stipendium 
Uitwerking Stipendium Differentiatie Versie2.doc 

Hallo 

Leuk en goed overleg vanochtend bij jullie. Hierbij digitaal het discussiestuk dat we samen hebben doorgenomen. 

Groetjes, 

Voorzieningen Topsporters 
NOC*NSF 

@noc-nsf.n1 
www.nocnsf.nl  
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Mob:.2.e 

Tel: 10.2.e 
10.2.e 



10.2.e 
16 'uni 2011 13:01 

RE: Biverdienregeling 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Van: 10.2.e 	 @noc-nsf.nl] 
Verzon u en: •on•er.ag • juni 1 	:.14 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
On erwerp: verdienregeling 

NOC*NSF 

Mob: +31 0 610.2.e 
Tel: +31 ,10.2.e 

@noc-nsf.n1  
www.nocnsf.n1 

Doc. 16 
10.2.e 

Ho 

Ik heb bij mijn collega van het ministerie van SZW navraag gedaan. Aangezien de stipendiumuitkering 
niet gekoppeld is aan het sociale zekerheidsstelsel (VWS betaalt immers alles), 
is er geen enkele belemmering ten aanzien van de bijverdienregeling. Wij zijn arbeidsrechtelijk gezien 
helemaal onafhankelijk in wat wij beslissen, mits we dat uiteraard goed vastleggen in het reglement 

Wij kunnen dus de bijverdienregeling gewoon houden op 125% van het minimumloon. Om geen verwarring te 
krijgen met de sporters in de hogere beroepsgroepen is het denk ik wel handig om het maximale bedrag wat 
bijverdiend mag worden (€700) te noemen in plaats van de percentages. Het enige wat jullie moeten doen is deze 
'regeling' opnemen in het nieuwe reglement. 

Wat betreft het fiscale gedeelte: ik krijg mijn contactpersonen bij de belastingdienst niet te pakken, ook bij het 
ministerie van Financiën krijg ik geen respons. 
Maar kan me voorstellen dat hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting de sporters betalen. Tot 18.628 euro per 
jaar is de belastingschaal 33%. De sporters in de hogere leeftijdsklassen overschrijden dit bedrag. Wellicht kan 
jullie fiscale man nog even narekenen hoe het netto bedrag voor de oudere sporters uitpakt. 

Groet, 
10. 

Hallo 

IK probeerde je gisteren te bellen en heb ook iets ingesproken. 

Gaat om de bijverdienregeling/fiscale zaken bij het gedifferentieerd Stipendium. Heb jij daarover al contact gehad 
met jouw collega's bij SOZAWE? Morgen in de vergadering van het Fonds voor de Topsporter verwachten we daar 
zeker vragen over. 

Ik hoor het graag, 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

10 2 e 	 noc-nsf.nl> 
maandag 20 juni 2011 10:52 
10 2 e 

Differentiatie Stipendium 
Uitwerking Stipendium Differentiatie Versie3.doc 

Hallo 

Afgelopen vrijdag is het bestuur van het Fonds voor de Topsporter akkoord gegaan met hoe we het gedifferentieerd 
Stipendium vorm willen geven. Bijgaand de meest actuele versie van het stuk waarin dit staat beschreven. Dit plan 
zal uiteindelijk als bijlage dienen bij een Subsidie Aanvraag vanuit het Fonds voor de Topsporter, zoals wij ook met 
jullie hebben besproken. 

Nu staan er in dit stuk drie scenario's beschreven en kiezen we uiteindelijk voor scenario 1. Wil jij die beschrijving en 
uitwerking van scenario 2 en 3 dan wel in de definiteve versie hebben staan, of moet ik alleen scenario 1 opnemen 
waar we dus ook voor hebben gekozen? Kan me voorstellen dat die andere scenario's mogelijk voor verwarring 
zorgen als dit stuk bij andren terecht komt. 

Graag jouw advies, donderdag hebben 10.2.e . 

Met vriendelijke groet, 

NOC*NSF 

www.nocnsf.nl  

n ik nog overleg hierover met het Fonds 
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Doc. 17.1 

Differentiatie Stipendium, naar uitvoering 

Inleiding 
Eind 2010 is bij NOC*NSF een notitie "Naar een gedifferentieerd en hoger Stipendium"opgesteld met 
betrekking tot de invoering van een gedifferentieerd Stipendium en deze is vervolgens bij VWS 
aangeboden. 
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) topsporters en high potentials. 

Samenvatting Beleidsbrief 
Ten aanzien van de invoering van een variabel stipendium heeft VWS het volgende verwoord in haar 
beleidsbrief: 
"Vooruitlopend op het topsportbeleid voor een nieuwe Olympische cyclus is geconstateerd dat de 
huidige basisinkomenvoorziening (stipendium) aan herziening toe is. Dit betekent dat alleen nog die 
topsporters in aanmerking komen voor een stipendiumuitkering die fulltime topsportprogramma's volgen 
en tot de top van de wereld behoren. Daarnaast wordt het stipendium variabel gemaakt en gerelateerd 
aan de levensfase van de topsporter." (pag.11) 
In aanvulling op bovenstaande schrijft \ANS: 
"Voor topsporters die een fulltime topsportprogramma's draaien en tot de top van de wereld behoren, 
wordt het stipendium variabel gemaakt. Deze sporters krijgen een hogere stipendiumuitkering naarmate 
ze ouder zijn en meer jaren topsportervaring hebben". 

Leeftijd en topsportervaring 

NOC*NSF wil blijven uitgaan van de volgende leeftijdsgroepen: 
• < 18 jaar (geen stipendium) 
• 18-22 jaar (geboren tussen 1-6-1993 en 31-5-1989) 
• 22-27 jaar (geboren tussen 1-6-1989 en 31-5-1984) 
• 27+ (geboren voor 1 juni 1984 

Topsportervaring zit hier in feite ook al in. Er zijn nauwelijks topsporters met een A-status die geen 
ruime topsportervaring hebben en de HP-sporters zitten vrijwel allemaal in de onderste leeftijdsgroep. 
De sporters die gaan profiteren van een hoger stipendium zijn nagenoeg allemaal topsporters die er 
meer dan 5 jaar topsport op hebben zitten, soms als A- of B-sporter, soms ook zonder status en 
bijbehorende voorzieningen. 

In welke topsportprogramma's kunnen topsporters in aanmerking komen voor een 
gedifferentieerd Stipendium? 

NOC*NSF wil het gedifferentieerd Stipendium mogelijk maken binnen de volgende 
topsportprogramma's: 

1. Olympische of Paralympische topsportprogramma's met als voorwaarde dat het programma 
behoort tot LOTTO 1.1 en het programma voldoende omvang heeft. Voor teamsporten ligt die 
minimale omvang op 90 dagen en voor de andere sporten op 200 dagen. 

2. Alle andere Olympische of Paralympische Topsportprogramma's, maar alleen in geval van 
een nominatie (op naam) of kwalificatie voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische 
Spelen. 

3. Niet Olympische of Paralympische Programma's met als voorwaarde dat het programma 
behoort tot LOTTO 1.1 en het programma voldoende omvang heeft. Voor teamsporten ligt die 
minimale omvang op 90 dagen en voor de andere sporten op 200 dagen. 

4. Maatwerk door de Technisch Directeur voor programma's / topsporters die niet vallen onder 1. 
en 2., maar waar naar oordeel van de Technisch Directeur een gedifferentieerd Stipendium 
wel een bijdrage kan leveren richting nominatie / kwalificatie voor de eerstvolgende 
Olympische of Paralympische Spelen. Binnen Paralympisch heeft de Chef-de-Mission hier 
een belangrijke stem in. 

Voor iedereen geldt dat in alle gevallen moet worden voldaan aan de eisen voor het Gewone 
Stipendium, nl. het hebben van een A- of HP-status en het kunnen overleggen van een goedgekeurde 
Verklaring Voltijd Programma. 



Uitwerking punt 4. Maatwerk 

Olympisch  
Maatwerk door de Technisch Directeur voor programma's / topsporters die niet vallen onder 1. en 2., 
maar waar naar oordeel van de Technisch Directeur een gedifferentieerd Stipendium wel een bijdrage 
kan leveren richting nominatie / kwalificatie voor de eerstvolgende Olympische Spelen. 

Paralympisch  
Maatwerk door de Chef—de-Mission voor programma's / topsporters die niet vallen onder 1. en 2., 
maar waar naar oordeel van de Chef—de-Mission een gedifferentieerd Stipendium wel een bijdrage 
kan leveren richting nominatie / kwalificatie voor de eerstvolgende Paralympische Spelen. 

Procedure 
1. Na overleg tussen de Prestatiemanager en de betreffende bond, doet de Prestatiemanager 

een voorstel voor een maatwerk-ondersteuning. 
2. Dit wordt ingebracht in de Technische Staf 
3. Daar wordt collectief een beslissing genomen 

De periode van dit maatwerk loopt nooit langer dan de periode van het hebben van een A- of HP-
status (incl. een goedgekeurde Verklaring Voltijd Programma) en loopt in ieder geval af op de datum 
van de laatste mogelijkheid van Kwalificatie voor de eerstvolgende Olympische (of Paralympisch) 
Spelen. In geval van nominatie op naam of kwalificatie wordt het maatwerk omgezet in een regulier 
gedifferentieerd stipendium. 



Aantal van Status Status 

A-status B-status HP-status Eindtotaal Topsportprogramma 

Overzicht van Topsportprogramma's — Topsportstatussen 

Hieronder een overzicht van alle topsportprogramma's waar topsporters in zitten met een 
Topsportstatus. Daarnaast zijn er nog ongeveer 100 programma's waar niemand een topsportstatus in 
heeft. Die worden in dit stuk verder niet vermeld, maar bevatten wel degelijk ook grote Olympische 
Sporten als bijv. waterpolo heren en handbal heren. 

1-mans zwaardboot dames (laser radial) 
1-mans zwaardboot heren (laser) 
2-mans zwaardboot dames en heren (470) 
Aangepast alpine skiën Techniek  
Aangepast baan dames en heren 
Aangepast baanwielrennen dames en heren 
Aangepast bankdrukken 
Aangepast recurve en compound 
Aangepast wegwielrennen dames en heren 
Aangepast Zeilen 2.4mR 
Aangepast Zeilen Sonar 
Aangepast zwemmen 
Aangepaste dressuur 
Baanwielrennen dames en heren 
Badminton dames en heren 
Baseball heren 
Beachvolleybal dames 
Beachvolleybal heren 
BMX dames en heren 
Bobslee dames en heren 
Boksen dames 
Bowling dames en heren 
Bridge dames 
Bridge open 
CP voetbal heren 
Cricket heren 
Curling dames en heren 
Dammen dames en heren 
Darts dames en heren 
Degen dames en heren 
Dressuur 
Driebanden dames en heren 
Enduro 
Eventing 
Golf dames 
Golf heren 



Handbal dames 
Hockey dames 
Hockey heren 
IJsrace 
Judo dames 
Judo heren 
Kano slalom dames en heren 
Kano vlakwater dames en heren 
Kielboot dames matchracing (Elliot 6m) 
Korfbal 
Kumite dames en heren 
Langebaan dames en heren 
Lifesaving Pool dames en heren 
Meerkamp dames en heren 
Mila dames en heren 
Motocross 
Mountainbike dames en heren 
Petanque dames en heren 
Poolbiljart dames en heren 
Recurve en compound dames en heren 
Roeien dames 
Roeien heren 
Rolhockey heren 
Rolstoelbasketbal dames 
Rolstoeltennis dames en heren 
Rolstoeltennis Quads 
Schaken heren 
Schoonspringen dames en heren 
Shorttrack dames en heren 
Skeeleren dames en heren 
Skispringen dames en heren 
Snooker dames en heren 
Snowboard alpine dames 
Snowboard freestyle big air heren 
Snowboard freestyle, halfpipe dames en 
heren 
Snowboardcross dames en heren 
Softball dames 
Sportklimmen dames en heren 
Springen 
Sprint/horden dames en heren 
Squash dames 
Squash heren 

10 2 e 



Eindtotaal 

Sumo dames en heren 
Synchroonzwemmen 
Taekwondo sparring dames en heren 
Taekwondo stijl dames en heren 
Tafeltennis aangepast 
Tafeltennis dames 
Trampolinespringen dames en heren 
Triathlon Olympic Distance dames en heren 
Turnen dames 
Turnen heren 
Veldrijden dames en heren 
Voetbal dames 
Volleybal dames 
Volleybal heren 
Waterpolo dames 
Wegrace 
Wegwielrennen dames 
Wegwielrennen heren 
Werpnummers dames en heren 
Windsurfen dames en heren (RS:X) 
Worstelen dames 
Wushu Sanda dames en heren 
Wushu Taolu dames en heren 
Zitvolleybal dames 
Zwemmen dames en heren 

33 274 481 788 

10.2.e 



Omvang van de verschillende groepen Topsportprogramma's waarin sporters een 
gedifferentieerd Stipendium kunnen krijgen 

In onderstaande tabellen staat weergegeven hoeveel sporters er in de betreffende programma's een 
Stipendium uitkering ontvangen. Daar waar alle drie leeftijdkolommen leeg zijn, zijn er wel topsporters, 
maar geen stipendia (bijv. wel B-sporters, maar ook bijv. dressuur waar wel A-sporters zijn maar waar 
geen enkele A-sporter Stipendium heeft). 

la. 01 m isch LOTTO 1.1 en Pro • ramma o• nivo 
Topsportprogramma 	 118-22 122-27 >27 
2-mans zwaardboot dames en heren (470) 
Baanwielrennen dames en heren 
Badminton dames en heren 
Beachvolleybal heren 
BMX dames en heren 
Dressuur 
Judo dames 
Judo heren 
Kielboot dames matchracing (Elliot 6m) 
Langebaan dames en heren 
Mila dames en heren 
Recurve en compound dames en heren 
Roeien dames 
Roeien heren 
Snowboard alpine dames 
Springen 
Sprint/horden dames en heren 
Taekwondo sparring dames en heren 
Tafeltennis dames 
Turnen heren 
Wegwielrennen dames 
Werpnummers dames en heren 
Zwemmen dames en heren 
Hockey dames 
Hockey heren 
Volleybal dames 
Waterpolo dames 

10 2 e 

331 	92 
	

451 



1b. Parel m• isch LOTTO 1.1 en Pro s ramma o • nivo 
Topsportprogramma 	 118-22 122-27 >27 
Aangepast baan dames en heren 
Aangepast wegwielrennen dames en heren 
Aangepast baanwielrennen dames en heren 
Rolstoeltennis dames en heren 
Aangepast zwemmen 
Zitvolleybal dames 

41 	101 	9  
Volgens de LOTTO-verdeelsystematiek voldoen de bovenste vier nog niet aan de programma-eis. 
Inmiddels is dat al wel het geval en worden deze hier dus meegenomen. 



>27 Topsportprogramma 18-22 22-27 
Wegwielrennen heren 
Bobslee dames en heren 
Eventing 
Golf dames 
Golf heren 
Snowboard freestyle big air heren 
1-mans zwaardboot dames (laser radial) 
1-mans zwaardboot heren (laser) 
Beachvolleybal dames 
Degen dames en heren 
Kano slalom dames en heren 
Meerkamp dames en heren 
Mountainbike dames en heren 
Shorttrack dames en heren 
Snowboard freestyle, halfpipe dames en heren 
Synchroonzwemmen 
Trampolinespringen dames en heren 
Turnen dames 
Curling dames en heren 
Kano vlakwater dames en heren 
Skispringen dames en heren 
Snowboardcross dames en heren 
Worstelen dames 
Handbal dames 
Boksen dames 
Triathlon Olympic Distance dames en heren 
Volleybal heren 
Schoonspringen dames en heren 
Windsurfen dames en heren (RS:X) 
Voetbal dames 

12 18 12 

10.2.e 

2. Sporters in Olympische of Paralympische Programma's die niet behoren tot de groep 
(LOTTO 1.1 en Programma op nivo) op basis van nominatie of kwalificatie voor de 
eerstvolgende Olympische Spelen 

Nu (juni 2011) concreet bij Kano Vlakwater, Degen dames en heren. Mogelijkheden binnen meer 
programma's. Hieronder de totale groep waarin die zouden kunnen vallen (dus niet behorende tot de 
hierboven genoemde programma's, d.w.z. niet behorende tot LOTTO 1.1 en/of niet het programma op 
voldoende niveau). 

2a) Olympische Topsportprogramma's 



2b. Paralympische Topsportprogramma's 

Topsportprogramma 	 18-22 22-27 >27 
Aangepast Zeilen 2.4mR 

Aangepaste dressuur 
Rolstoeltennis Quads 

Tafeltennis aangepast 

Aangepast recurve en compound 

CP voetbal heren 

Aangepast alpine skiën Techniek 

Aangepast bankdrukken 

Aangepast Zeilen Sonar 

Rolstoelbasketbal dames 

3. Niet Olympische Topsportprogramma's, maar wel behorende tot de LOTTO 1.1 groep en het 
programma op voldoende niveau 

Topsportprogramma 	 18-22 22-27 >27 
Poolbiljart dames en heren 
Baseball heren 

Korfbal 

6 
	

15 
	

21 

4. Maatwerk door de Technisch Directeur binnen programma's niet onder 1. en 2. genoemd. 

Dit zijn dezelfde programma's als genoemd bij 2a en 2b. Maatwerk is dan bedoeld om meer kans te 
hebben om nominatie / kwalificatie voro de eerstvolgende Olympische of Paralympisch Spelen af te 
dwingen. Basis blijft dat de betreffende sporter een A- of HP-status heeft en een goedgekeurde 
Verklaring Voltijd Programma. 



Olympisch 1.1-Omvang OK 	33 
Paralympisch 1.1-Omvang OK 	4 
Niet Olymp. 1.1-Omvang OK 	6 
Overige (incl Paralympisch) 	24 

27+ 

Totaal overzicht omvang: 

Topsportprogramma  18-22  22-27  Totaal 
Olympisch (1.1 + Prog. OK) 
Paralympisch (1.1 + Prog. OK) 
Niet Olympisch (1.1 + Omvang OK) 

33 
4 
6 

24 

92 
10 
15 
63 

45 
9 
21 
43 

170 
23 
42 

130 Overige 
365 118 180 67 Totaal 

Totaal zijn er nu 365 A- of HP-sporters die momenteel gebruik maken van het Stipendium. Dit zijn de 
cijfers van april 2011, t.o.v. eind 2010 wel hogere aantallen. De cijfers van mei 2011 zijn qua aantallen 
vrijwel gelijk aan die van april (nieuwe a.g.v. nominaties, afvallers bij de wintersporten waar de status 
liep tot 1-5-2011). 

Kostenberekening 

In de berekening hanteren we de volgende bedragen, waarbij de kolom bruto bepalend is voor de 
verschillende verhogingen naar 140%, 150%, 175% en 200%. Het Stipendium nu bedraagt € 1.076,85 
en dat is 70% van het wettelijk minimumloon van een 23-jarige, incl. 8% vakantietoeslag. 

Omschrijving 
Stipendium nu 
Stipendium * 1.4 
Stipendium * 1.5 

Netto 
€ 	932,52 
€ 1.263,75 
€ 1.322,36 

Bruto 
€ 1.076,85 
€ 1.507,58 
€ 1.615,27 

Bruto+WL 
€ 1.230,52 
€ 1.726,66 
€ 1.854,23 

Stipendium * 1.75 
Stipendium * 2.0 

€ 1.468,82 
€ 1.617,28 

€ 1.884,48 
€ 2.153,69 

€ 2.173,17 
€ 2.492,10 

Kosten nu (dus de nu bekende aantallen en het huidige stipendiumbedrag). 
18-22 27+ 22-27 Totaal kosten 

€ 	1.230,52 
€ 	1.230,52 
€ 	1.230,52 
€ 	1.230,52 

€ 1.230,52 
€ 1.230,52 
€ 1.230,52 
€ 1.230,52 

92 
10 
15 
63 

€ 1.230,52 
€ 1.230,52 
€ 1.230,52 
€ 1.230,52 

45 
9 

21 
43 

209.188,40 
28.301,96 
51.681,84 

159.967,60 

449.139,80 



Differentiatie, Scenario's: (100%-150%-200%), (100%-150%-175%) en (100%-140%-175%) 

Scenario 1: 
• Normaal Stipendium voor iedereen tot 22 jaar 
• Normaal Stipendium voor alle sporters in de groep Overige 
• 150% voor sporters in de leeftijd 22-27 jaar in de groepen Lotto 1.1 en Omvang Programma 

op Niveau (90 dagen voor teamsporten, 200 dagen voor overige sporten). Dit geldt voor 
Olympisch, Paralympisch en niet-Olympisch. 

• 200% voor sporters in de leeftijd vanaf 27 jaar in de groepen Lotto 1.1 en Omvang 
Programma op Niveau (90 dagen voor teamsporten, 200 dagen voor overige sporten). Dit 
geldt voor Olympisch, Paralympisch en niet-Olympisch. 

• Voor Maatwerk (Olympisch en Paralympisch) en voor Nominaties/Kwalificaties staan 20 
sporters in de leeftijd 22-27 opgenomen en ook 20 voor de oudste groep en vallen dan dus in 
de 150% resp 200% groep. 

18-22 22-27 27+ Totaal kosten 
33 92 45 Olympisch 1.1-Omvang OK  € 1.230,52  € 1.854,23  € 2.492,10  323.340,82 

10 Paralympisch 1.1-Omvang OK  4 € 1.230,52  € 1.854,23  9 € 2.492,10  45.893,28 
Niet Olymp. 1.1-Omvang OK 
Nominatie+Maatwerk  

€ 1.230,52 
€ 1.230,52  

€ 1.854,23 
€ 1.854,23  

€ 2.492,10 
€ 2.492,10  

• 87.530,67 
86.926,60 

6 
0 

15 
20 

21 
20 

43 24 23 € 1.230,52 Overige € 1.230,52 € 1.230,52 110.746,80 

654.438,17 

Scenario 2: Als scenario 1, maar de percentages 	100%-150%-175% 
18-22 22-27 27+ Totaal kosten 

92 45 Olympisch 1.1-Omvang OK  33 € 1.230,52  € 1.854,23  € 2.173,17  • 308.988,97 
Paralympisch 1.1-Omvang OK 
Niet Olymp. 1.1-Omvang OK  

€ 1.230,52 
€ 1.230,52  

€ 1.854,23 
€ 1.854,23  

€ 2.173,17 
€ 2.173,17  

• 43.022,91 
80.833,14 

4 
6 

10 
15 

9 
21 

20 20 Nominatie+Maatwerk  0 € 1.230,52  € 1.854,23  € 2.173,17  80.548,00 
Overige 24 43 23 110.746,80 

624.139,82 

Scenario 3: Als scenario 1, maar de •ercentages zi.n 100%-140%-175% 
18-22 22-27 27+ Totaal kosten 

Olympisch 1.1-Omvang OK 33 € 1.230,52 92 € 1.726,66 45 € 2.173,17 297.252,53 
Paralympisch 1.1-Omvang OK 4 € 1.230,52 10 € 1.726,66 9 € 2.173,17 41.747,21 
Niet Olymp. 1.1-Omvang OK 6 € 1.230,52 15 € 1.726,66 21 € 2.173,17 • 78.919,59 
Nominatie+Maatwerk 0 € 1.230,52 20 € 1.726,66 20 € 2.173,17 77.996,60 
Overige 24 € 1.230,52 43 € 1.230,52 23 € 1.230,52 110.746,80 

606.662,73 

Bij alle drie scenario's hebben we voor het stuk Nominatie+maatwerk 20 sporters genomen 
voor de middelste leeftijdsgroep en ook 20 voor de oudste leeftijdsgroep. Dit bestaat uit de 
volgende sporters: 

• Sporters in Olympische of Paralympische Programma's die genomineerd zijn op naam 
of gekwalificeerd zijn voor de eerstvolgende Olympische Spelen, maar die een 
topsportprogramma beoefenen dat niet hoort tot (1.1 en Omvang OK), zoals nu bijv. 
slalom vlakwater, degenschermen, triatlon, CP-voetbal. Aantallen zijn bij Olympisch 
gering, kunnen bij Paralympisch hoger uitvallen. 

• Sporters in de Olympische en Paralympische Programma's die niet horen tot de groep 
(1.1 en Omvang OK), die ook nog niet genomineerd-op-naam/gekwalificeerd zijn, maar 
die een stap in hun ontwikkeling kunnen maken door gebruik te kunnen maken van het 
gedifferentieerd stipendium. Aantallen zijn gering. 

Voorwaarde blijft te allen tijden het hebben van een A- of HP-status en het kunnen overleggen 
van een goedgekeurde Verklaring Voltijd Programma. 

€ 1.230,52 € 1.230,52 € 1.230,52 



Financiële consequenties / Risico inschatting 

Het bedrag voor het huidige stipendium was in mei € 449.139,80 

Hieronder de bedragen die er extra nodig zijn t.o.v. die huidige situatie: 
Extra kosten 
Scenario 1 

Maand 
€ 205.298,37 

Jaar 
€ 2.463.580,44 

Anderhalf jaar 
€ 	3.695.370,66 

Scenario 2 € 175.000,02 € 2.100.000,24 € 	3.150.000,36 
Scenario 3 € 157.522,93 € 1.890.275,16 € 	2.835.412,74 

Daarbij dus uitgaand van een ingangsdatum van 1 juli. VWS stelt voor anderhalf jaar een bedrag van 
€ 3.500.000,- ter beschikking. 

Het meeste risico lopen we als Olympische teamsporten ineens de stap maken naar de A-status. 
Denk aan rugby dames, ijshockey, handbal dames en heren, basketbal dames en heren, voetbal 
dames, curling. Reëel lijkt hierbij rugby dames te zijn met ook een kleinere mogelijkheid voor handbal 
dames. 

Qua aantallen A- en HP-sporters bij de individuele sporten kan er een kleine verhoging komen a.g.v. 
nominaties. Voor een deel zijn die ook meegenomen in het deel nominatie+maatwerk. 

Je zou er voor kunnen kiezen om de percentages steeds per half jaar vast te stellen om daardoor 
minder risico te lopen. 

Ook kun je sturen op het stuk maatwerk en daar vooralsnog heel terughoudend mee zijn. Wel blijven 
de extra aantallen op basis van nominatie-op-naam of kwalificatie lastig in te schatten. 

Voor het deel nominatie-maatwerk zijn in de berekeningen nu voor de tweede oudste groepen beide 
20 sporters meegenomen. Die worden in de berekening meegenomen voor de volle periode van 18 
maanden, maar dat aantal zal in de eerste maanden nog veel lager zijn en mogelijk pas later oplopen. 



Acties 

1. NOC*NSF keurt dit stuk goed, kiest voor scenario 1, gaat akkoord met de risico 
inschatting. Aanvraag aan VWS gaat dus uit boven de € 3.500.000,-. NOC*NSF stelt zich 
garant voor alles hierboven 

2. Fonds voor de Topsporter bespreekt dit op haar bestuursvergadering van 17 juni; 

3. NOC*NSF en het Fonds maken een keuze voor wel of niet vastzetten van de 
percentages tot eind 2012; 

4. VWS checkt nogmaals of het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid akkoord 
is met het instandhouden van de Bijverdienregeling (voor ieder hetzelfde bedrag, nl. het 
verschil tussen 70% en 125% van het wettelijk minimum inkomen voor een 23-jarige); 

5. Fonds voor de Topsporter zorgt voor aanpassing van het uitkeringsreglement; 

6. VWS, NOC*NSF en Fonds voor de Topsporter bepalen de ingangsdatum (streven blijft 
juli); 

7. Het Fonds voor de Topsporter maakt een keuze voor de het moment waarop iemand in 
aanmerking komt voor een hoger stipendium, is dat op het moment van de verjaardag 
of bijv. per 1 januari van het daarop volgende jaar? 

8. NOC*NSF en/of het Fonds voor de Topsporter communiceert naar de Topsporters. Hier 
ligt een stevige taak om topsporters er ook van bewust te maken dat ze ver kunnen 
terugvallen in inkomen bij het verlies van hun A-Status. 

T.a.v. punt 4 heeft VWS navraag gedaan. Er is geen belemmering om ook de bijverdienregeling te 
blijven toepassen bij het Gedifferentieerd Stipendium. Moet wel goed worden vastgelegd in het 
uitkeringsreglement. Bedrag dat je mag bijverdienen wordt voor iedereen hetzelfde, zoals bij 4 
omschreven. 

Minimum loon voor een 23-jarige (incl. Vakantiegeld) voor een 23-jarige: 	 € 1.538,85. 

Het Stipendium is 70% daarvan, nl: 	 € 1.077,85 
Je mag bijverdienen tot 125% van het minimum loon voor een 23-jarige, dus: 	€ 1.922,94 
Het verschil tussen 70% en 125%: 	 € 846,09 

Fiscaal gezien moet je bij het bijverdienen wel rekening houden met het feit dat het bijverdiendeel in 
een hogere belastingschaal kan vallen. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

10.2.e 

RE: Variabel stipendium 

noc-nsf.nl> 
vri'da . 5 au ustus 2011 09:31 

@noc-nsfiril 
www.nocnsf.nl  

Van: 10 2 e 
Verzon en: vrij s ag augus us 
Aan: 10 2 e 
CC: 10 2 e 
Onderwerp: 	ana•el stipendium 

@minvws.nl] 

Doc. 19 

10.2.e 

Hallo 10.2 

klopt helemaal zoals je het nu zegt 

het gaat dan al wel om sporters met een stipendium, maar die nog niet zijn genomineerd/gekwalifcieerd en die 
daardoor niet in aanmerking voor het hogere stipendium 

door die nu ook dat hogere stipendium te geven (horend bij hun leeftijd), hebben ze iets meer mogelijkheden om 
nominatie/kwalificatie af te dwingen 

groetjes, 

10.2.e 

NOC*NSF 

Hoi ffa" , 

Dank voor de toelichting. 
Ik vind de groep 'maatwerk' nog steeds een beetje onduidelijk. 
Even checken of ik het nu echt goed begrepen heb C,  

In de toelichting op blz. 2 wordt de 'maatwerkgroep' inderdaad omschreven als de groep sporters die 
niet onder 1 en 2 valt (dus behoort niet tot de top 10 kansrijke programma's voor OS/PS en de sporter 
komt ook niet in aanmerking voor een nominatie op naam of kwalificatie). 
Het gaat dus om de sporters die behoren tot een Olympisch/paralympisch programma, maar die net 
niet goed genoeg zijn voor een nominatie/kwalificatie op naam. Zij kunnen met behulp van een 
stipendium wellicht nog wel in aanmerking komen voor die nominatie/kwalificatie op naam. 

Klopt dit? 

Alvast bedankt weer! 

Groet, 



NOC*NSF 

Moly 10.2 e 
Tel:  10.2.e 

10 2 e 
www.nocnsf.nl  

noc-nsf.n1 

Van: o.2.e 	 @noc-nsf.nl] 
Verzon 	 :54 
Aan: 
CC: 
On • erwerp: RE: Variabel stipendium 

Hallo 

Op verzoek van 	even antwoord op jouw twee vragen: 

1. De randvoorwaarden bij dat maatwerk staat heel nauwkeurig omschreven: 
4, 
47Maatwerk door de Technisch Directeur NOC*NSF voor topsportprogramma's / topsporters die niet 

vallen onder 1. en 2 maar waar naar oordeel van de Technisch Directeur een gedifferentieerd 
Stipendium wel een bijdrage kan leveren richting nominatie / kwalificatie voor de eerstvolgende 
Olympische of Paralympische Spelen. Binnen Paralympisch heeft de Chef de Mission Paralympisch 
hier een belangrijke stem in. 

Voor alle topsporters geldt hierbij wel dat in alle gevallen moet worden voldaan aan de eisen om in 
aanmerking te komen voor het normale Stipendium, nl.: 

• het hebben van een A- of HP-status en 
• het kunnen overleggen van een goedgekeurde Verklaring Voltijd Programma (VVP) 

Het moeten dus sowiseo al A- of HP-sporters zijn met een VVP en het betreft enkel sporters in de 
Olympische of Paralympische Programma's. 

2. De groep overig is inderdaad erg groot. Dat zijn programma's die voor een groot deel vanaf 2013 
mogelijk (deels) uit de boot vallen in de nieuwe sportagenda. 

Groetjes, 

Van: 10.2.e 
Verzon • en: • ins•ag 2 augustus 2011 8:57 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp:  TI:  ariabel stipendium 

ik heb nog niet gereageerd naar 

Met vriendelijke groeten, 

2 



999 
NOC*NSF 

@minvws.nl] 

Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem 
Postbus 302 - 6800 AH Arnhem 
T:10.2.e 
m 10.2.e 
Twitter:102.e 
10.2.e 	@noc-nsf.nl 
www.nocnsf.nl  

Van: 
Verzon en: vrij•ag '2§ juff 2 f 1: 
Aan: 
CC: 

On erwerp: : aria el stipendium 

Hoi 

Hier alles prima, lekker druk met de laatste loodjes. 
Jij zo te zien heerlijk op vakantie (maak me maar jaloers!!). 
Maar volgens mij een slecht teken dat je nu met je hoofd bij het stipendium zit 

Stand van zaken is als volgt: 
Omdat het Fonds voor de topsporter juridisch gezien een ander soort organisatie is, 
behandelt onze financieel adviseur 97 	subsidieverleningen van het Fonds altijd (er 
zitten nl. ook een paar ingewikkelde andere financieringsstromen aan vast; bv. koppeling 
met de onkostenvergoeding en renteopbrengsten uit deposito's etc.). iffl is nu even met 
vakantie, maar aanstaande maandag weer aanwezig (en hem kennende is hij altijd erg snel 
met het afhandelen van subsidieaanvragen). Maar dan moet de aanvraag vervolgens nog wel 
de hele molen door, maar we doen ons beste om e.e.a. zsm af te handelen. 

Wat betreft de inhoud had ik nog 2 opmerkingen. 
1. Ik vond de groep maatwerk wat te vrijblijvend beschreven ("de groep sporters die door middel 

van een stipendiumuitkering een stap in hun ontwikkeling zou kunnen maken') Dat zullen alle 
sporters zeggen.....Hoewel deze groep altijd wel iets subjectiever zal blijven, kan dit in het 
uitkeringsreglement vast nog iets scherper geformuleerd worden, bv. kans/uitzicht op een 
nominatie/kwalificatie 

2. Niet voor deze subsidieaanvraag, maar wat me opviel: de groep 'overig' die in de huidige 
situatie stipendium ontvangt vind ik in verhouding erg groot en drukt erg op de totale kosten. 
Ik neem aan dat vanaf 1-1-2013, als het nieuwe topsportbeleid van start gaat, deze groep ook 
verder aangescherpt wordt? 

Hoef ik nu niet direct antwoord op hoor, komt wel als je terug bent. 
Geniet van je vakantie! 

Groet, 

3 



Van: 10.2.e 	
_ 	011@noc-nsf.nl] 

Verzon en: woensdag 27 juli 2 	: 4 imam  
Aan: i 	̀  
Onderwerp: aria 'el as ipen ium 

Hoi 
Alles goed? Hier in ieder geval wel aan de Spaanse zuidkust. Was even benieuwd of er al iets bekend is over de door 
het fonds voor de topsporter ingediende aanvraag voor het variabel stipendium? 
Hoor het wel even. Groet 10.2.e 

Verzonden van mijn HTC 

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport 
Partners in Sport van NOC*NSF: 
Lotto, DSM, Ernst & Young, NS, Randstad, Unilever 

NOC*NSF 
http://www.nocnsf.nl  info@noc-nsf.nl  
KVK Arnhem 09059703 

Deze E-mail en alle daarbij meegestuurde bijlagen zijn uitsluitend bestemd 
voor geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 
toegestaan. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit 
electronische verzending. 

This E-mail and any attachment sent with it are intended 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). NOC*NSF rules out any and 
every liability resulting from any electronic transmission. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport 
Partners in Sport van NOC*NSF: 
Lotto, DSM, Ernst & Young, NS, Randstad, Unilever 

NOC*NSF 
http://www.nocnsf.n1  info@noc-nsf.n1 
KVK Arnhem 09059703 

Deze E-mail en alle daarbij meegestuurde bijlagen zijn uitsluitend bestemd 
voor geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 
toegestaan. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit 
electronische verzending. 

This E-mail and any attachment sent with it are intended 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). NOC*NSF rules out any and 
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every liability resulting from any electronic transmission. 

ti 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport 
Partners in Sport van NOC*NSF: 
Lotto, DSM, Ernst & Young, NS, Randstad, Unilever 

• NOC*NSF 
http://www.nocnsf.n1  info@noc-nsf.nl  
KVK Arnhem 09059703 

Deze E-mail en alle daarbij meegestuurde bijlagen zijn uitsluitend bestemd 
voor geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door ander'en is niet 
toegestaan. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit 
electronische verzending. 

This E-mail and any attachment sent with it are intended 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). NOC*NSF rules out any and 
every liability resulting from any electronic transmission. 
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Van: 10.2.e 
Verzon en: maandag 8 augustus 2011 16:49 
Aan: 10 2 e 
CC: 10 2 e 
On erwerp: jverdienregeling en Belafspraak 

Doc. 20 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

10.2.e 	 @noc-nsf.nl> 
dinsda • 9 au ustus 2011 16:13 

Stipendium 
Info Stipendium voor Topsporters.doc; Overzicht Topsportprogramma's - 
Differentiatie Stipendium.xls 

10 2 e 

Hakt!, 

Bedankt voor de manier waarop je ons vanamiddag weer hebt verder geholpen, we gaan er volop mee aan de slag. 

Bijgevoegd de brief die wij deze week naar de topsporters sturen en tevens de misjt van topsportprogramma's 
waarbinnen topsporters in aanmerking voor een verhoogd stipendium (de eerste kolom daarvan verdwijnt uiteraard 
nog) 

G roetjes, 

0.2. 

Hallo 

Op verzoek van mijn collega's bij het Fonds voor de Topsporter zou ik je willen vragen om een formele reactie van 
SZW te ontvangen ober hetgeen je hieronder hebt geschreven t.a.v. de bijverdienregeling. Dat zou bijv. een email 
bericht kunnen zijn van een collega van SZW. 

En is het mogelijk dat 	en ik morgenmiddag even een belafspraak met je hebben, wanneer zou dat uitkomen. 
Bij ons ieder tijdstiop vanaf 13:00 uur. Wat we dan graag zouden willen bespreken is: 
- De ingangsdatum van het Verhoogde Stipendium.W gaf aan dat rond 1 september de definiteve beschikking hier 
is. Daarna kunnen wij dan e.e.a. in gan zetten. Moeten we dan met terugwerkende kracht tot 1 juli gaan uitbetalen? 
- Zullen we nu al een moment plannen in november/december om te bekijken waar we financieel op af koersen? 
Heeft ook met voorgaande punt te maken. Wanneer we bijv. niet per terugwerkende kracht gaan uitbetalen, maar 
echt vanaf september, dan zullen we richting onderbesteding gaan. Terwijl we dan mogelijk al wel weten dat we in 
2013 tekort gaan komen (is ook logisch als je 1.5 miljoen voor 6 maanden 2011 krijgt en 2 miljoen voor 12 maanden 
2012). 
- We zouden graag ook even iets willen overleggen rondom de communicatie die we gaan doen richting topsporter. 
Zowel qua email/brief als via Lopend Vuur. 

Ik hoor graag je mogelijkheden morgenmiddag, dan horen we ook graaag of je iets zou kunnen doen richting SZW. 

G roetjes, 



Dubbel met doc 16 



Doc. 20.1 

Differentiatie Stipendium, informatie voor alle A- en HP-sporters 

Inleiding 
In de beleidsbrief Sport "Sport en bewegen in Olympisch perspectief" d.d. 19 mei 2011 heeft VWS 
besloten om te gaan investeren in het variabel maken van de bestaande inkomensvoorziening 
(Stipendium) voor (gehandicapte) topsporters en high potentials. 

Huidige situatie 
De voorwaarden voor een topsporter om in aanmerking te komen voor het Huidige Stipendium zijn: 

• In het bezit van een A- of HP-status; 
• Leeftijd minimaal 18 jaar; 
• Het overleggen van een Verklaring Voltijd Programma (WP) Een aantal programma's is als 

WP-proof bestempeld en daar is een WP op persoon-nivo niet vereist; 
• De sporter blijft binnen de maximale bijverdien mogelijkheid. 

De hoogte van het Huidige Stipendium is 70% van het Wettelijk Minimum Inkomen voor een 23-jarige 
en bedraagt per 1 juli 2011 bruto € 1.085,01. Netto is dat € 938,86. 

Stipendium en Bijverdienregeling 
• Als je gebruik maakt van het Stipendium mag je maximaal € 852,51 bijverdienen zonder dat je 

gekort wordt op het Stipendium; 
• Verdien je meer bij dan € 852,51, maar minder dan € 1.937,52, dan wordt je gekort op het 

Stipendium; 
• Verdien je meer bij dan € 1.937,52, dan kom je niet in aanmerking voor het Stipendium; 
• Bedragen die je stort op je Topsportspaarregeling tellen hierbij niet mee. 

Wat gaat differentiatie inhouden? 
1. Binnen een aantal topsportprogramma's wordt het voor topsporters vanaf 22 jaar mogelijk om 

een Verhoogd Stipendium te krijgen; 
2. Je moet ook dan voldoen aan alle hierboven gestelde voorwaarden voor het Huidige 

Stipendium; 
3. De hoogte van dit Verhoogd Stipendium bedraagt: 

a. 150% van het Huidige Stipendium voor de leeftijdsgroep van 22 t/m 26 jaar; 
b. 200% van het huidige Stipendium voor de leeftijdsgroep vanaf 27 jaar. 

In welke topsportprogramma's kunnen topsporters in aanmerking komen voor het Verhoogde 
Stipendium? 

1. NOC*NSF en de bonden hebben een systeem dat de LOTTO Verdeelsystematiek Top10 
wordt genoemd. Daarin worden zaken meegenomen als recente prestaties op WK of EK en 
het aantal landen dat is aangesloten bij de Internationale Federatie. Alleen 
topsportprogramma's die in de hoogste groep van deze LOTTO Verdeelsystematiek Top10 
(subsidiejaar 2011) vallen komen in aanmerking. 

2. Daarnaast moet het bondsprogramma voor teamsporten een omvang hebben van minimaal 
90 dagen. Voor de overige topsportprogramma's moet dit minimaal 200 dagen zijn. 

De lijst van topsportprogramma's die aan deze criteria voldoen is hierbij bijgesloten. Meer informatie 
over de LOTTO verdeelsystematiek Top 10 kun je bij je bond krijgen. 
In deze lijst staan ook een aantal Olympische of Paralympische Topsportprogramma's die niet aan 
deze criteria voldoen. Alleen in het geval van nominatie op naam of kwalificatie voor de eerstvolgende 
Olympische of Paralympische Spelen, komen sporters binnen die Topsportprogramma's in 
aanmerking voor een Verhoogd Stipendium. Dit vervalt wanneer een nominatie niet wordt omgezet in 
kwalificatie voor de Olympische of Paralympische Spelen. 

Topsporters die nu of later wel een A- of HP-status hebben, maar niet in aanmerking komen voor het 
Verhoogd Stipendium, kunnen wel gebruik blijven maken van het Huidige Stipendium als je aan de 
voorwaarden daarvoor blijft voldoen. 



Vervolg, hoe nu verder 
Topsporters die gebruik maken van het Huidige Stipendium en in aanmerking komen voor het 
Verhoogde Stipendium krijgen hierover z.s.m. bericht van het Fonds voor de Topsporter. Over de 
exacte ingangsdatum is nog geen zekerheid. In dit bericht van het Fonds kun je dan lezen wat je moet 
doen om het Verhoogde Stipendium aan te vragen. Hou in ieder geval rekening met de invloed van 
het Verhoogde Stipendium op een mogelijk studiefinanciering, op een Wajong uitkering of eventuele 
andere uitkeringen. 

Ga je gebruik maken van het Verhoogde Stipendium, dan maakt dit het je misschien mogelijk om nog 
meer dan nu te kiezen voor een Fulltime Trainings- en Wedstrijdprogramma. 

Hou er wel rekening mee dat het Verhoogd Stipendium stopt als je niet meer aan de voorwaarden 
voor het Stipendium voldoet (bijv. door het verlies van de A- of HP-status). 

Door het Verhoogd Stipendium kan het ook betekenen dat eventuele bijverdiensten in een hogere 
belastingschaal zullen vallen. 

Verhoogd Stipendium in cijfers 

Omschrijving 
Huidig Stipendium 
Verhoogd Stipendium voor de groep 22-26 
Verhoogd Stipendium voor de groep 27 en ouder 

Bruto 
€ 1.085,01 
€ 1.627,51 
€ 2.170,02 

De subsidie van VWS maakt dit mogelijk voor de periode tot 1-1-2013. Voor de periode daarna is er 
nog geen zekerheid of we dit op deze wijze kunnen blijven continueren. Momenteel wordt er door 
NOC*NSF en de bonden hard gewerkt aan de Sportagenda 2013-2016 en daarin zal de toekomstige 
financiering van het Verhoogd Stipendium worden meegenomen. 

Informatie via nocnstnl 
Meer informatie over het Stipendium kun je vinden op www.nocnsf.nl/topsporters   
Ga dan naar Fonds voor de Topsporter en vervolgens naar Stipendium. Bekijk de informatie hier 
regelmatig, dan ben je altijd van alles op de hoogte. 



Doc. 20.2 

Regulier/ 
Aangepas 

Categorie 
Topsport 

programma 

Mogelijkheid voor 
gedifferentieerd 

Stipendium 

Olympisch/ 
niet Olympisch 

Bond Topsportprogramma's 

Nr 

Atletiekunie Sprint / horden dames en heren regulier Olympisch ja 1 

Atletiekunie Mila dames en heren regulier 1 Olympisch ja 2 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Atletiekunie Springnummers dames en heren regulier Olympisch 3 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Atletiekunie Werpnummers dames en heren regulier Olympisch 1 4 

Atletiekunie Meerkamp dames en heren regulier Olympisch 1 ja 5 

Atletiekunie Aangepast veld dames en heren aangepast 1 Olympisch ja 6 

Atletiekunie Aangepast baan dames en heren aangepast Olympisch ja 7 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Badminton Bond Badminton dames en heren regulier 1 Olympisch 

Kon. Ned. Base- en Softbal Bond Baseball heren regulier niet Olympisch ja 12 

Kon. Ned. Base- en Softbal Bond Softball dames regulier 1 niet Olympisch ja 13 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Basketbal Bond Basketball heren regulier Olympisch 15 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Basketbal Bond Basketball dames regulier Olympisch 16 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Basketbal Bond Rolstoelbasketball heren aangepast Olympisch 17 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Basketbal Bond Rolstoelbasketball dames Olympisch aangepast 1 18 

Kon. Ned. Biljart Bond Poolbiljarten dames en heren regulier 1 niet Olympisch ja 19 
Bob en Slee Bond Nederland Bobslee dames en heren regulier 1 Olympisch bij nominatie op naam / 

kwalificatie 22 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Bob en Slee Bond Nederland Skeleton dames en heren regulier Olympisch 23 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Boks Bond Boksen heren regulier 1 Olympisch 24 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Boks Bond Boksen dames regulier 1 Olympisch 25 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Curling Bond Curling dames en heren regulier Olympisch 32 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Golf Federatie Golf dames regulier Olympisch 40 

bij nominatie op naam 
kwalificatie 

Ned. Golf Federatie Golf heren regulier Olympisch 41 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Gymnastiek Unie Turnen dames regulier Olympisch 42 

Kon. Ned. Gymnastiek Unie Turnen heren regulier 1 Olympisch ja 43 

Trampolinespringen dames en 
heren 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Gymnastiek Unie regulier 1 Olympisch 44 



bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Eventing regulier Olympisch 

Judo Bond Nederland Judo heren regulier Olympisch ja 66 

Judo Bond Nederland Judo dames regulier 1 Olympisch ja 67 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Kano Bond Kano vlakwater dames en heren regulier 71 Olympisch 

Kon. Ned. Krachtsport 8 Fitness 
Federatie Worstelen heren regulier bij nominatie op naam / 

kwalificatie Olympisch 80 

Kon. Ned. Krachtsport 8 Fitness 
Federatie Worstelen dames 1 regulier bij nominatie op naam / 

kwalificatie Olympisch 81 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 100 Vijfkamp Bond Moderne vijfkamp dames en heren regulier Olympisch 

Kon. Ned. Roei Bond Roeien dames regulier 1 Olympisch ja 106 

Kon. Ned. Roei Bond Roeien heren regulier 1 107 

46 Kon. Ned. Gymnastiek Unie 

47 Ned. Handbal Verbond 

48 Ned. Handbal Verbond 

49 Ned. Handboog Bond 

50 Ned. Handboog Bond 

52 Kon. Ned. Hippische Sportbond 

53 Kon. Ned. Hippische Sportbond 

Kon. Ned. Hippische Sportbond 54 

58 Kon. Ned. Hippische Sportbond 

59 Kon. Ned. Hockey Bond 

Olympisch ja 

108 Kon. Ned. Roei Bond 

Ritmische gymnastiek bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

regulier 

Olympisch bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

regulier 

Handbal dames bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

regulier 

Recurve en compound dames en 
heren regulier 1 Olympisch ja 

Aangepast recurve en compound aangepast Olympisch bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Springen regulier Olympisch 1 ja 

Dressuur regulier Olympisch 1 ja 

Aangepast dressuur Olympisch bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Hockey heren regulier Olympisch ja 

Kon. Ned. Hockey Bond Hockey dames regulier Olympisch 60 ja 

Ned. IJshockey Bond IJshockey dames Olympisch bij nominatie op naam / 
kwalificatie 63 regulier 1 

Ned. IJshockey Bond IJshockey heren Olympisch bij nominatie op naam / 
kwalificatie 64 regulier 1 

Judo Bond Nederland Olympisch bij nominatie op naam / 
kwalificatie 68 VI Judo 1 

Ned. Kano Bond Kano slalom dames en heren bij nominatie op naam / 
kwalificatie 70 regulier 1 

Kon. Ned. Korfbal Verbond Korfbal regulier niet Olympisch 79 ja 

Kon. Ned. Krachtsport 8 Fitness 
Federatie Olympisch bij nominatie op naam / 

kwalificatie 82 regulier 

Kon. Ned. Krachtsport 8 Fitness 
Federatie aangepast Olympisch bij nominatie op naam / 

kwalificatie 86 1 

Aangepast roeien Olympisch bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

1 

Olympisch 

Handbal heren 

Olympisch 

aangepast 

aangepast 

Olympisch 

Gewichtheffen dames en heren 

Aangepast Bankdrukken 

aangepast 



bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Rugby Bond Rugby sevens heren regulier Olympisch 112 
Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond Langebaanschaatsen dames en 

heren 
regulier 1 Olympisch 

ja 117 

Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond Shorttrack dames en heren regulier 1 Olympisch ja 118 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond Kunstrijden dames en heren regulier Olympisch 1 119 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond IJsdansen regulier Olympisch 1 120 
Kon. Ned. Algemene Scherm 
Bond 

Degen dames en heren regulier Olympisch bij nominatie op naam / 
kwalificatie 121 

Kon. Ned. Algemene Scherm 
Bond 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Floret dames en heren regulier Olympisch 1 122 

Kon. Ned. Algemene Scherm 
Bond 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Sabel dames en heren regulier 1 Olympisch 123 
Kon. Ned. Schutters Associatie Luchtgeweer dames en heren regulier Olympisch bij nominatie op naam / 

kwalificatie 124 

Klein kaliber geweer dames en 
heren 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Schutters Associatie regulier 1 Olympisch 125 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Schutters Associatie Pistoolschieten dames en heren regulier 1 Olympisch 126 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Schutters Associatie Kleiduivenschieten dames en heren regulier Olympisch 1 127 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Ski Vereniging Alpine skiën Techniek heren regulier Olympisch 129 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Ski Vereniging Alpine skiën Techniek dames regulier Olympisch 130 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Ski Vereniging Aangepast Alpine skiën Techniek aangepast 1 Olympisch 131 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Ski Vereniging Aangepast Alpine skiën Snelheid aangepast Olympisch 132 

Snowboard Snowboardcross 
dames en heren 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Ski Vereniging regulier 1 Olympisch 133 

Ned. Ski Vereniging Snowboard alpine dames regulier Olympisch 1 ja 134 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Ski Vereniging Snowboard alpine heren regulier 1 Olympisch 135 

Snowboard Freestyle Halfpipe 
dames en heren 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Ski Vereniging regulier Olympisch 136 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Ski Vereniging Snowboard Freestyle Big Air heren regulier 1 Olympisch 137 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Ski Vereniging Biathlon dames en heren regulier Olympisch 138 

Skispringen dames en heren bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Ski Vereniging regulier 1 Olympisch 139 

Squash Bond Nederland Squash dames regulier 1 niet Olympisch ja 141 

Ned. Tafeltennis Bond Tafeltennis dames regulier 1 Olympisch ja 143 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Tafeltennis Bond Tafeltennis heren regulier Olympisch 144 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Tafeltennis Bond Tafeltennis aangepast 1 Olympisch aangepast 145 



Taekwondo Bond Nederland Taekwondo sparring dames en 
heren 

regulier Olympisch 
ja 146 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Lawn Tennis Bond Tennis heren regulier Olympisch 1 148 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Lawn Tennis Bond Tennis dames regulier 1 Olympisch 149 

Kon. Ned. Lawn Tennis Bond Rolstoeltennis dames en heren Olympisch aangepast ja 150 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Lawn Tennis Bond Rolstoeltennis Quads aangepast 1 Olympisch 151 

Triathlon Olympic bistance dames 
en heren 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Triathlon Bond regulier 1 Olympisch 152 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Voetbal Bond Voetbal dames regulier 1 Olympisch 157 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Voetbal Olympisch heren Kon. Ned. Voetbal Bond regulier Olympisch 158 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Voetbal Bond CP Voetbal heren aangepast 1 Olympisch 161 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Volleybal Bond Volleybal heren regulier 1 Olympisch 162 

Ned. Volleybal Bond Volleybal dames regulier Olympisch ja 163 

Ned. Volleybal Bond Beachvolleybal heren regulier Olympisch ja 164 

Ned. Volleybal Bond Beachvolleybal dames regulier 1 Olympisch ja 165 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Ned. Volleybal Bond Zitvolleybal heren aangepast 1 Olympisch 166 

Ned. Volleybal Bond Zitvolleybal dames aangepast Olympisch ja 167 
Kon. Ned. Watersport Verbond Windsurfen dames en heren (RS:X) regulier 1 Olympisch bij nominatie op naam / 

kwalificatie 172 
Kon. Ned. Watersport Verbond 2-manszwaardboot 

(highperformance) - heren(49er) 
bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

regulier 1 Olympisch 175 
Kon. Ned. Watersport Verbond 2-manszwaardboot dames en 

heren (470) regulier 1 Olympisch ja 176 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Watersport Verbond 1-manszwaardboot heren (Finn) regulier 1 Olympisch 177 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Watersport Verbond Kielboot- Heren(Star) regulier Olympisch 178 

1-manszwaardboot dames (Laser 
Radial) 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Watersport Verbond regulier 1 Olympisch 179 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Watersport Verbond 1-manszwaardboot heren (Laser) regulier 1 Olympisch 182 

Kielboot dames matchracing (Elliot 
6m) Kon. Ned. Watersport Verbond regulier 1 Olympisch ja 183 

Kon. Ned. Wielren Unie Baanwielrennen dames en heren regulier 1 Olympisch ja 184 

Kon. Ned. Wielren Unie Wegwielrennen dames regulier 1 Olympisch ja 185 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Wielren Unie Wegwielrennen heren regulier Olympisch 186 

Kon. Ned. Wielren Unie BMX Dames en heren regulier 1 Olympisch ja 187 



Kon. Ned. Wielren Unie Mountainbike dames en heren regulier Olympisch ja 188 

Aangepast wegwielrennen dames 
en heren Kon. Ned. Wielren Unie aangepast 1 Olympisch ja 190 

Aangepast baanwielrennen dames 
en heren Kon. Ned. Wielren Unie Olympisch aangepast 1 ja 191 

Kon. Ned. Zwem Bond Zwemmen dames en heren regulier Olympisch ja 192 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Zwem Bond Waterpolo heren regulier Olympisch 193 

Kon. Ned. Zwem Bond Waterpolo dames regulier Olympisch ja 194 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Zwem Bond Synchroonzwemmen regulier 1 Olympisch 195 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Zwem Bond Schoonspringen dames en heren regulier Olympisch 196 

Kon. Ned. Zwem Bond Aangepast Zwemmen aangepast 1 Olympisch ja 197 

Kon. Ned. Watersport Verbond Zeilen 2.4mR aangepast Olympisch ja 198 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Watersport Verbond Zeilen sonar aangepast 1 Olympisch 199 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Watersport Verbond Zeilen SKUD18 aangepast 1 Olympisch 200 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Gehandicaptensport Nederland Ussleehockey aangepast 1 Olympisch 201 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Gehandicaptensport Nederland Goalball dames aangepast Olympisch 202 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Gehandicaptensport Nederland Goalball heren aangepast 1 Olympisch 203 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Gehandicaptensport Nederland Boccia aangepast Olympisch 204 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Gehandicaptensport Nederland Rolstoelrugby Olympisch aangepast 205 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Kon. Ned. Schutters Associatie Aangepast Sportschieten aangepast 1 Olympisch 206 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 

Gehandicaptensport Nederland Voetbal(5-a-side) aangepast 1 Olympisch 207 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 208 Ned. Rugby Bond Rugby sevens dames regulier Olympisch 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 210 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen dames en heren regulier Olympisch 1 

bij nominatie op naam / 
kwalificatie 211 Ned. Ski Vereniging Skicross dames en heren regulier Olympisch 1 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

10.2.e 

12 au ustus 2011 17:10 

RE: Bevestiging bijverdienregeling variabel stipendium 

vri'cla  • 
10.2.e 
10.2.e 

Bruto Omschrijving 
€ 1.085,01 Huidig Stipendium 
€ 1.627,51 

€ 2.170,02 
Verhoogd Stipendium voor de groep 22-26 

Verhoogd Stipendium voor de groep 27 en ouder 

Doc. 21 

10.2.e 

Dag 10.2 

In aansluiting op ons telefoongesprek van vanmiddag bevestig ik hierbij dat de bijverdienregeling geen 
consequenties heeft ten aanzien van het sociale zekerheidsstelsel. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Directie Inkomensverzekeringen en voorzieningen 
Afdeling Inkomenswaarborg tijdens werk 
10.2.e 

Van: 0.2.e 
Verzon en: •on•eriag augus us 011 13:12 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
On • erwerp: eves iging jver enrege ing variabel stipendium 

Beste gá91 

Zou je de inhoud van onderstaande mail die ik naar NOC*NSF heb gestuurd over de bijverdienregeling 
van het stipendium nog even voor de zekerheid kunnen bevestigen? 
Ik heb deze mail doorgestuurd nadat ik een telefonisch gesprek met jouw collega  10, .e 	heb 
gehad om te checken of de bijverdienregeling nog consequenties heeft ten aanzien van het sociale 
zekerheidsstelsel. 

Kort samengevat:  
In de nieuwe variant wordt het stipendium gedifferentieerd ingezet. 
Dat betekent dat het binnen een aantal topsportprogramma's voor topsporters vanaf 22 jaar mogelijk 
wordt een verhoogd stipendium te krijgen. 

- Sporters van 22 t/m 26 krijgen 150% van het Huidige stipendiym 
- Sporters vanaf 27 jaar krijgen 200% van het huidige stipendium 

Voor de overige groep blijft het huidige stipendium van kracht (= 70% van het minimumloon) 

Verhoogd Stipendium in cijfers 

Bijverdienregeling:  
In het huidige stipendium was er voor topsporters ook de mogelijkheid om bij te verdienen. Sporters kunnen door 
middel van de bijverdienregeling bijverdienen tot 125% van het minimumloon. 
Indien zij boven dit bedrag uitkomen wordt het stipendium gekort, danwel helemaal ingehouden (afhankelijk van 
de hoogte van het bedrag dat bijverdiend wordt). 



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

Hoi 0.2. 

Van: 0.2.e 
Verzon . 
Aan: 
CC 
Onderwerp: 	iver enrege ing 

Bij het gedifferentieerd stipendium blijft de bijverdienregeling onveranderd (blijft dus 125% van het 
minimumloon). 

Alvast veel dank! 

Groet, 
10. 

10.2.e 
Directie Sport 

Ministerie van VWS 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

Van: 10.2.e 	 @noc-nsf.nl] 
Verzonnen: maan•ag augus us S 	6:49 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
On erwerp: ijverdienregeling en Belafspraak 

Hallo 

Op verzoek van mijn collega's bij het Fonds voor de Topsporter zou ik je willen vragen om een formele reactie van 
SZW te ontvangen over hetgeen je hieronder hebt geschreven t.a.v. de bijverdienregeling. Dat zou bijv. een email 
bericht kunnen zijn van een collega van SZW. 

Groetjes, 

Ik heb bij mijn collega van het ministerie van SZW navraag gedaan. Aangezien de stipendiumuitkering 
niet gekoppeld is aan het sociale zekerheidsstelsel (VWS betaalt immers alles), 
is er geen enkele belemmering ten aanzien van de bijverdienregeling. Wij zijn arbeidsrechtelijk gezien 
helemaal onafhankelijk in wat wij beslissen, mits we dat uiteraard goed vastleggen in het reglement 

Wij kunnen dus de bijverdienregeling gewoon houden op 125% van het minimumloon. Om geen verwarring te 
krijgen met de sporters in de hogere beroepsgroepen is het denk ik wel handig om het maximale bedrag wat 
bijverdiend mag worden (€700) te noemen in plaats van de percentages. Het enige wat jullie moeten doen is deze 
'regeling' opnemen in het nieuwe reglement. 

Groet, 

2 



ustus 2011 09:34 22 au 

10.2 e 

maanda. 
10.2.e 
10 2 e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Doc. 22 
10.2.e 

Bijlagen: memo varia el stipendium BO.DOC; Bijlage 1 Verdeling stipendia 
focusgroepen.doc; 20110406 Bijlage 2 strategische beslispunten.docx; 
subsidieaanvraag variabel stipendium.pdf; uitwerking variabel stipendium 
definitief.pdf 

Hoi Wij, 

Zoals beloofd zou ik je nog de voorstellen sturen van het variabel stipendium om even je geheugen op 
te frissen: 

- De eerste twee stukken zijn in januari 2011 al in het BO voorgelegd aan het MT. Daar zijn jullie 
vervolgens mee akkoord gegaan; 

- Vervolgens is dit voorstel meegenomen in de voorbereidingen van de sportbrief; 
- Begin april is er samen met de conceptsportbrief nog een extra bijlage meegestuurd aan de 

minister, waarin de strategische beslispunten (waaronder het variabel stipendium irt koppeling 
focus) nog eens specifiek uitgelicht zijn. De minister is hiermee akkoord gegaan; 

- Vervolgens heeft ze ook akkoord gegeven op het bedrag dat beschikbaar gesteld is voor het 
variabel stipendium in de financiële paragraaf van de sportbrief; 

- Vervolgens heeft NOC*NSF samen met VWS nog een aantal overleggen gehad om de 
definitieve versie af te ronden/aan te scherpen; 

- In bijgaande PDF-bestanden is het definitieve voorstel te vinden zoals NOC*NSF het heeft 
ingediend in ons subsidieplein 
Mis nu bezig om de subsidieaanvraag af te handelen 

Het proces rondom akkoord minister etc. is dus allemaal netjes via de formele weg gelopen. 

Groet, 



€ 1.126 27 

€ 1.444 84 

€ 1.330 18 

€ 1.862 25 

€ 1.518 14 

€ 2.145 14 

Stipendium * 1 25 

Stipendium * 1 75 

Bruto Bruto+WL Omschri'vin 

€ 2.459 93 Stipendium * 2 0 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Aan MT 
	

Auditdienst 

Via 	 Inlichtingen bij 

T 
kamer 

Datum 
14 januari 2011 

Kenmerk 

memo Variabel Stipendium 	 C.c. 

ter voorbereiding voor het beleidsoverleg van 18-1-2011 
g:\stafzakenVuridische  
zaken\wob\stipendium en 
status 
topsporters\documenten 

0.2.e memo variabel 

Van 	 stipendium bo.doc 

10.2..e 

ANALYSE 

Verzoek NOC*NSF 
Er is in de sport behoefte aan een variabel stipendium, waarbij de sporters die 
ouder zijn ook een hoger stipendium krijgen. Naar aanleiding hiervan heeft 
NOC*NSF een voorstel gedaan voor een gedifferentieerd stipendium. Dit voorstel 
houdt het volgende in: 

• Voor bepaalde groepen sporters wordt een gedifferentieerd stipendium 
doorgevoerd, gerelateerd aan de leeftijd. 

• Dat geldt alleen voor de topsporters in topsportprogramma's die behoren 
tot de groepen Olympische focus, Olympisch kansrijk, Niet Olympische 
focus en Paralympisch focus. NOC*NSF heeft deze indeling gemaakt op 
basis van de topsportprogramma's. In bijlage 1 is een overzicht te vinden 
van de diverse groepen. 

• Voor de topsporters met een A- of HP-status die geen 
topsportprogramma's volgen in de genoemde groepen, wordt de huidige 
stipendiumuitkering onveranderd voortgezet. 

• Dit variabel stipendium zal ter overbrugging worden ingezet tot en met 
2012. Vanaf 2013 wil NOC*NSF een geheel nieuwe opzet van de 
stipendiumuitkering realiseren. 
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Een ander aspect dat onderzocht moet worden is in hoeverre de bijverdienregeling Auditdienst 

nog in dezelfde vorm kan blijven bestaan. Op dit moment mogen sporters die een 
stipendiumuitkering krijgen maximaal 125% van het minimumloon bijverdienen. 
Als sporters in de genoemde focusgroepen een hoger stipendium krijgen, heeft 
dat automatisch gevolgen voor de hoogte van de bijverdienregeling. Met het 
ministerie van SZW moet gekeken worden of deze vorm arbeidsrechtelijk 
toegestaan is. 

Welke knelpunten worden opgelost met een variabel stipendium 
De laatste jaren wordt er steeds meer van een topsporter gevraagd. Topsport is 
een fulltime bezigheid geworden waar men geen volwaardig beroep naast kan 
uitoefenen. Het huidige stipendium bedraagt 70% van het minimumloon, wat 
neerkomt op bruto € 1.064,15 per maand. Dat is ruim voldoende voor een sporter 
die bijvoorbeeld nog studeert, maar lang niet toereikend voor een sporter die 
afgestudeerd is en een huis wil kopen. Dat betekent dat oudere topsporters 
mogelijk te vroeg stoppen of gaan werken naast hun topsportloopbaan waardoor 
er niet altijd sprake is van een fulltime topsportprogramma. Door het stipendium 
te differentiëren naar leeftijd, kunnen de wat oudere topsporters binnen de 
genoemde vier focus groepen het zich permitteren langer door te gaan in een 
fulltime topsportprogramma. 

Daarnaast is het in het licht van de top 10-ambitie van belang om juist 
topsporters in hun late twintiger jaren (extra) te ondersteunen. Enerzijds is dit de 
leeftijd waarop topsporters in veel sporten kunnen gaan oogsten. Anderzijds is dit 
ook de leeftijd waarop zij te maken krijgen met een andere gezinssituatie en zich 
zorgen gaan maken over hun toekomst na de topsportcarrière. 

Om hoeveel sporters gaat het 
Het totaal aantal sporters uit de genoemde focusgroepen die op dit moment een 
stipendium krijgt bedraagt 250. Daarnaast zijn er nog 233 sporters die wel in 
aanmerking komen voor een stipendium, maar die op dit moment andere 
inkomsten hebben bijvoorbeeld door te werken, programma Goud op de werkvloer 
etc. Het totaal aantal sporters dat volgens de topsportprogramma's recht heeft op 
een stipendium bedraagt 483 

NB. Verwacht knelpunt 
Het zijn met name sporters in de oudere leeftijdsgroepen die op dit moment geen 
stipendium meer ontvangen omdat de hoogte voor hen niet toereikend meer is. 
Met de invoering van een variabeler stipendium zullen een aantal topsporters die 
nu werken, er mogelijk voor kiezen niet of minder te gaan werken en zich weer 
aan te melden voor het Stipendium. Dit aantal is moeilijk te schatten, maar 
schatting is een maximum van 50 sporters; 

Maatschappelijke component stipendium 
Het ministerie van SZW is verantwoordelijkheid voor de sociale 
zekerheidswetgeving in Nederland. Doel van deze sociale zekerheidswetgeving is 
om zeker te stellen dat iedere inwoner van Nederland in staat is om in de kosten 
van de minimaal dagelijkse levensonderhoud kan voorzien. Maatstaf hierbij is het 
sociaal minimumloon (bv. Wet werk en Bijstand). 
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De groep topsporters is een bijzondere groep. Met het oog op de ambitie om tot 	Auditdienst 

de top 10 van de wereld te behoren, ziet VWS het als haar verantwoordelijkheid 
om een bijzondere inkomensregeling voor topsporters te realiseren zodat zij zich 
fulltime kunnen bezighouden met de topsportcarrière en toch in de levensbehoefte 
kunnen voorzien. Indirect levert dat een bijdrage aan de doelstelling van het 
Nederlandse topsportbeleid. 

Arbeidsrechtelijke aspecten van het variabel stipendium 
➢ De stipendiumregeling vertoont gelijkenis met een sociale 

zekerheidsregeling, maar wijzigingen in het stipendium hebben geen 
'reflexie' naar de sociale zekerheid. Het stipendium wordt door het 
ministerie van SZW beschouwd als een op zichzelf staande bijzondere 
inkomensvoorziening voor topsporters. Het flexibel maken of verhogen 
van het stipendium heeft geen gevolgen voor de bijstand of de 
werknemersverzekeringen en zal om die reden ook 
geen precedentwerking hebben; 

• Als een topsporter met een stipendium daarnaast aanspraak maakt op 
bijstand, heeft een verhoging van het stipendium uiteraard wel gevolgen 
voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Die vult het eigen inkomen 
immers aan tot het voor betrokkene geldende sociale minimum; 

• De regeling op grond waarvan een stipendium wordt gelijkgesteld met een 
dienstbetrekking, waardoor topsporters verzekerd zijn voor ZW, WAO, 
WIA en WW, hangt niet af van de hoogte van het stipendiuril. Als de 
topsporter arbeidsongeschikt of werkloos wordt, betekent een hoger 
stipendium een hoger dagloon, dus een hogere uitkering. Daar staat 
tegenover dat ook meer premies worden betaald; 

• Het flexibeler maken van de stipendiumregeling heeft volgens het 
ministerie van SZW geen belemmeringen ten aanzien arbeidsrechtelijke 
aspecten, aangezien: 

• de relatie tussen het Fonds voor de Topsporter en de topsporter 
geen arbeidsovereenkomst is, dus het Burgerlijk Wetboek is niet 
van toepassing; 

• de sportieve prestaties evenmin kunnen worden aangemerkt als 
arbeid die ten behoeve van de ander wordt verricht. Het wettelijk 
minimumloon is dan ook niet van toepassing; 

• de Arbeidstijdenwet is niet van toepassing; sporters zijn 
uitgezonderd in het Arbeidstijdenbesluit ( art 2.1:2 lid 3, 
onderdeel a Arbeidtijdenbesluit); 

• de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is van toepassing op 
arbeidsrelaties waarin sprake is van een gezagsrelatie 
(vergelijkbaar met die van werkgever-werknemer). In het geval 
van topsporters die autonoom en naar eigen inzicht wedstrijden en 
trainingen afwerken en geen arbeid verrichten, is er in relatie tot 
de stipendiumverstrekker geen sprake van gezagsverhouding. 
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Maand Jaar 

€ 150.513,57 	€ 	1.806.162,84 Extra geld nodig 

Stipendium totaal bedrag nu 
Stipendium totaal bedrag rekenvoorbeeld 

€ 403.217,32 
€ 553.730,89 

€ 4.838.607,84 
€ 6.644.770,68 

Auditdienst 

Financiën 

In de huidige situatie wordt er € 4,8 min per jaar uitgegeven aan het stipendia 
van topsporters met een A-en HP-status. 

In de nieuwe situatie zal het kostenplaatje er als volgt uitzien: 

Per jaar gaat het dus om ruim € 1.8 miljoen extra ten opzichte van de huidige 
situatie. Wanneer we uitgaan van 50 extra (vooral oudere) topsporters die gebruik 
gaan maken van het Stipendium (50 * 12 *C 2.459,93), dan kost dat nog eens 
€1.475.958 extra. 

In totaal gaat het dan om bijna € 3.300.000 per jaar extra waarbij de instroom 
van extra topsporters de meest onzekere factor is. 

DISCUSSIEPUNTEN  

Het is van belang om een aantal zaken vooraf helder te krijgen voordat er een 
beslissing wordt genomen. 

➢ Kerntakendiscussie NOC*NSF 
In dit voorstel (en ook in de top 10-studie) maakt NOC*NSF een keuze voor een 
focus in topsportprogramma's die een bijdrage leveren aan de top 10 ambitie. Die 
keuze voor bepaalde focusgroepen zal in het hele topsportbeleid als rode draad 
moeten worden doorgevoerd (denk aan de topsportprogramma's op een CTO, de 
talentontwikkelingsprogramma's van de bonden, coaches aan de top, 
talentcoaches, evenementen etc.). Op dit moment heeft NOC*NSF daar nog geen 
definitieve keuze in gemaakt. Draagvlak van de bonden is hierbij een belangrijke 
voorwaarde. 

Kerntakendiscussie VWS- sturen op afstand 
Komende periode moet VWS de discussie voeren met NOC*NSF over de taken en 
verantwoordelijkheden tussen VWS en NOC*NSF op het gebied van topsport. 
Gekeken moet worden naar de verantwoordelijkheden van beide partijen. 
Onderwerpen met een grote maatschappelijke component zullen wellicht onder de 
verantwoordelijkheid van VWS vallen, maar onderwerpen met een specifiek 
sporttechnisch karakter zullen wellicht overgedragen worden naar NOC*NSF. 
Vraag is of het stipendium voldoende inhoudelijk maatschappelijke componenten 
heeft, om deze inkomensuitkering als verantwoordelijkheid van het rijk te blijven 
financieren. 
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Relatie variabel stipendium - inzet private studiebeurzen 
De beslissing voor een variabel stipendium hangt deels samen met het initiatief uit 
het regeerakkoord om private studiebeurzen te realiseren. 
Een aantal mogelijke scenario's: 

1. Het stipendium wordt zo flexibel gemaakt dat de sporter ook de ruimte en 
flexibiliteit heeft om (een deel van) de studie te financieren. Financiering 
door VWS. 

2. Zowel het variabel stipendium als de private studiebeurzen worden geheel 
betaald uit de Lotto-middelen. 

3. Het variabel stipendium blijft verantwoordelijkheid van VWS. De private 
studiebeurzen worden gefinancierd door werkgevers die een topsporter in 
dienst hebben (Goud op de werkvloer) en bereid zijn de studie van een 
topsporter te financieren. 

De mogelijkheden van deze scenario's moeten verder onderzocht en 
uitgewerkt worden met betrokken partijen (NOC*NSF, OCW, SZW, Sport 
en Zaken, Randstad). 

Wellicht kan voor de korte termijn (t/m 2012) het voorstel van NOC*NSF 
een oplossing zijn. Vanaf 2013 wordt naar een geheel nieuwe opzet van 
het variabel stipendium gekeken, waarbij genoemde discussiepunten 
meegenomen kunnen worden. 

Auditdienst 
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Totaal Niet 01 m ische focus 62 
Olympisch focus 

Beachvolleybal dames 
Beachvolle bal heren 

Hocke dames 
Hocke heren 
Judo dames 

o heren 
boot v matchracin Elliot 6m) 

Meerkam dames en heren 
Roeien dames 
Roeien heren 

Wet.' nummers dames en heren 

Olymp. Kansrijk Badminton dames en heren 
BMX dames en heren 
Bobslee dames en heren 
Degen dames en heren 
Eventing 
Kano slalom dames en heren 
Mila dames en heren 

Shorttrack dames en heren 
Snowboard alpine dames 

Totaal Olympisch focus 

Recurve en compound m/v 

Snowboard freestyle, halfpipe m/v 

ns zwaar o v aser a  
ans zwaardboot m/v (470) 

Turnen heren 
Volleybal dames  
Water.olo dames 

83 10 40 255 48 
10.2.e 

1111111110 

Focus Topsportprogramma 
Baseball heren Niet Olymp. focus 
Korfbal 
Poolbiljarten dames en heren 
Squash dames 
Veldrijden dames en heren 

Totaal Stipendium Geen Stipendium 

Doc. 22.2 

Bijlage 1: Verdeling van de aantallen stipendia over de verschillende 
topsportprogramma's binnen de vier genoemde focusgroepen. 

Gearceerd zijn de zogeheten acht structureel medaille halende programma's, zoals 
ook benoemd in de Studie top10, allemaal binnen de groep Olympisch Focus. 

Binnen o.a. roeien dames, roeien heren en recurve en compound dames en heren 
zijn ook een aantal sporters actief op niet-Olympische nummers, dat geeft een 
kleine vertekening van onderstaande cijfers. 



Snowboardcross dames en heren 
Sprint/horden dames en heren 
Trampoline springen m/v 
Triathlon Olympic Distance m/v 
Turnen dames 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Doc. 22.3 

Bijlage 2 

memo Strategische beslispunten Beleidsbrief Sport 

Inleiding 
Een aantal acties uit de beleidsbrief zal (verregaande) gevolgen hebben voor de 
sportsector en/ of overige publieke en private instellingen die nauw bij de sport 
betrokken zijn. Tevens vereist een aantal acties uw toestemming om vrijgevallen 
middelen over 2011 in te zetten ter stimulering van sport en bewegen in de buurt. 
In dit memo leggen we een aantal strategische beslispunten aan u voor. 

Beslispunten en advies 

Buiten reikwijdte verzoek 

2. Uitblinken in sport: 
- Kunt u instemmen met het koppelen van het topsportprogramma aan de 

Olympische top-10 ambitie? 
- Kunt u instemmen met het invoeren van een variabel stipendium voor 

topsporters? 
- Kunt u instemmen met intensivering van topsportmedische begeleiding op 

CTO's? 
- Kunt u instemmen met het beschikbaar stellen van middelen aan 

topsportaccommodaties op het moment dat extra middelen beschikbaar 
komen uit de kansspelen? 

Buiten reikwijdte verzoek 

U wordt geadviseerd om in te stemmen met al de bovengenoemde beslispunten. 

Toelichting 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Ad 2) Uitblinken in sport 
In de conceptversie van de Beleidsbrief Sport staat een aantal topsport- en 
evenementenambities vermeld, waaraan een aantal acties gekoppeld is. De mate 
waarin deze acties gerealiseerd kunnen worden is afhankelijk van een drietal 	Pagina 2 van 5 



randvoorwaarden: (1) het totale financiële kader, (2) mandaat vanuit de 
sportsector voor NOC*NSF om de top 10 ambitie leidend te laten zijn bij 
beleidsbeslissingen en (3) de totstandkoming van een strategische 
topsportevenementenkalender onder leiding van de sportsector. 

Voorstel 
Het voorstel is om een focus in de topsport door te voeren door de VWS-
topsportprogramma's te koppelen aan de top 10-ambitie. Daarnaast stellen we 
voor om te investeren in het invoeren van een variabel stipendium voor 
topsporters en te investeren in intensivering van topsportmedische begeleiding op 
CTO's. Deze maatregelen vormen de basis onder de uiteindelijke Olympische top 
10-ambitie. 

Invoering van dit beleid kan echter politiek gevoelig zijn. Hieronder geven we 
korte toelichting per onderwerp zodat u een besluit kunt nemen op basis van een 
ingecalculeerd risico: 

Doorvoering focus top 10 -ambitie: het kabinet ondersteunt de top 10 ambitie van 
de sport. Om bij toenemende internationale concurrentie deze ambitie te halen is 
een verdere focus en bundeling van krachten binnen de topsport noodzakelijk. In 
overleg met de sportsector zal hier de komende twee jaar, voortbouwend op de 
huidige programma's, verdere invulling aan gegeven worden. Voor een aantal 
topsportonderdelen zal dit betekenen dat er van directe steun geen sprake meer 
zal zijn. Om een open en competitief systeem te waarborgen is het van belang dat 
kennis en ervaring die opgedaan wordt met behulp van overheidssubsidie gedeeld 
wordt die topsportonderdelen die niet in aanmerking komen voor een subsidie en 
de breedtesport. Door een kennisintensief topsportbeleid te voeren kan Nederland 
op meer topsportonderdelen succesvol worden waardoor een top 10 positie in de 
toekomst minder afhankelijk wordt van het succes op een beperkt aantal 
topsportonderdelen. 

Invoering van een variabel stipendium: de huidige stipendiumuitkering is 
voldoende voor een sporter die nog studeert, maar lang niet toereikend voor een 
sporter die afgestudeerd is en een gezin heeft. Gevolg is dat oudere topsporters 
vroegtijdig stoppen met hun topsportcarrière; terwijl de sporters in de leeftijd van 
eind twintig vaak juist de meeste medailles leveren. 

Voorstel is om de bestaande standaard inkomensvoorziening voor (gehandicapte) 
topsporters en high potentials (stipendium) variabel te maken. Dat betekent dat 
topsporters die ouder zijn en meer jaren topsportervaring hebben een hogere 
stipendiumuitkering krijgen dan bijvoorbeeld sporters van 18 jaar. Hiermee wordt 
de stipendiumuitkering van topsporters gerelateerd aan de levensfase waarin 
topsporters zich bevinden. Daarnaast wordt er bij het variabel stipendium een 
keuze gemaakt voor die topsporters die behoren tot de topsportprogramma's die 
op Olympische en Paralympische Spelen grote kans hebben om medailles te halen 
Dit draagt bij aan de verbetering van de positie van de topsporter en levert een 
positieve bijdrage voor de Olympische top-10 ambitie. 

Discussiepunt: topsporters krijgen een hogere bijdrage in hun inkomen van het 
Rijk terwijl andere groepen in de samenleving gekort worden. In totaal gaat het 
om een extra investering van €2 - €3 miljoen per jaar extra ten opzichte van de 
huidige situatie (is nu €4,8 min). 	 Pagina 3 van 5 



Intensivering topsportmedische begeleiding op CTO's: de topsportmedische 
begeleiding in Nederland loopt achter in vergelijking tot andere landen. Voorstel is 
meer aandacht voor drempelloze en snelle topsportmedische zorg voor alle 
topsporters die onderdeel uitmaken van een topsportprogramma op een CTO. Het 
gaat hier enerzijds om het aantal uren zorg die een topsporter per week krijgt 
zodat blessures voorkomen kunnen worden en diagnoses sneller gesteld kunnen 
worden. Anderzijds kan de kwaliteit van de zorg verbeterd worden door meer 
gebruik te maken van artsen en fysiotherapeuten met topsportspecifieke kennis 
en vaardigheden. 

Discussiepunt: het betekent tegelijkertijd dat geïnvesteerd wordt in menskracht & 
salarissen van sportartsen en -fysiotherapeuten van 'gezonde mensen' terwijl op 
andere fronten in de zorg bezuinigd wordt. Totale kosten voor een extra 
intensivering: € 1.5 min 

Topsportaccommodaties: indien financiële middelen beschikbaar komen uit de 
lotto opbrengsten kan een gedeelte hiervan beschikbaar worden gesteld aan de 
bouw van enkele grote wedstrijd topsportaccommodaties. Denk hierbij aan een 
bijdrage voor de bouw van Thialf. Momenteel bestaat er geen beleidstitel om een 
bijdrage te leveren aan de hardware terwijl daar soms wel de behoefte toe bestaat 
(bijv Papendalhal). 

Advies 
U wordt geadviseerd om in te stemmen met de bovengenoemde beslispunten. 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Fonds voor de Topsporter  Doorkiesnr. 	 Kenmerk 	 Datum 

10.2.e 
	 FáC4203WMR 	 Arnhem, 29 juni 2011 

Betreft: Bijdrage Gedifferentieerd Stipendium 2011 
Objectnummer 1124375 

Liv7:1401,0 In  ei 
- 

De Stichting Fonds voor de Topsporter dient bij het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aanvraag in voor het jaar 2011 
betreffende de financiering voor de uitvoering van de gedifferentieerde 
stipendiumregeling voor Topsporters met een A- of HP-status. 

Het verzoek tot bijdrage aan het 'Gedifferentieerd Stipendium' betreft een 
aanvullende bijdrage bovenop uw reguliere bijdrage aan de 
stipendiumregeling. Met uw brief van 2 	ruari 2011, met kenmerk 
SP/40239/2011 en subsidienummer 3 	 , heeft u voor de reguliere 
stipendiumregeling een bijdrage van € 4.628.831 voor 2011 toegekend. 

Gedifferentieerd Stipendium 2011 
Uitgangspunt bij deze aanvraag is de beleidsbrief Sport "Sport en bewegen in 
Olympisch perspectief" van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport van 19 mei jongstleden. 
In deze beleidsbrief wordt gesproken over het variabel maken van het 
Stipendium voor topsporters die een fulltime topsportprogramma draaien en 
tot de top van de wereld behoren, waarbij sporters een hogere 
stipendiumuitkering krijgen naarmate ze ouder zijn en meer jaren 
topsportervaring hebben". 

Geachte heer Zijlstra, 
	 V ot 

-.. .-, Door NOC*NSF is in overleg met uw ministerie een regeling ten behoeve van 
N:\N 

 \ 
het gedifferentieerde stipendium uitgewerkt. Bijgevoegd treft u de uitwerking 

'\. Papendalfaan 60 van deze regeling 'Gedifferentieerd Stipendium'. 

	

6816 VD Arnhem 	 \ . Hierbij wordt uitgegaan van de volgende leeftijdsgroepen: 

	

Postbus 302 	\ \ 
\ 
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Papendollaan 60 
6816 VO Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfonds@noc-nsf.n1 

Fonds voor de 

Topsporter 
• < 18 jaar; 
• 18-21 jaar; 
• 22-26 jaar; 
• 27+. 

Feitelijk zijn de leeftijdsgroepen 23-27 jaar en 27+ de groepen die in 
aanmerking komen voor het 'Gedifferentieerd Stipendium'. 
Als gevolg van deze regeling dient het uitkeringsreglement te worden 
aangepast. Een vooristel tot wijziging van het uitkeringsreglement zal hiervoor 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 

Na overleg met NOC*NSF vraagt het bestuur van Stichting Fonds voor de 
Topsporter een bijdrage ten behoeve van de financiering van de 
gedifferentieerde stipendiumregeling van in totaal 252 stipendia. Dit aantal is 
per leeftijdsgroep als volgt verdeeld: 

• 22-26 jaar: 	147 sporters; 
• 27+: 	105 sporters. 

Genoemde aantallen per leeftijdsgroep zijn gebaseerd op jaargemiddelden. 
De voorbije jaren heeft zich echter de trend voorgedaan dat in het tweede 
halfjaar een groter aantal sporters in aanmerking komen en gebruik maken 
van het Stipendium. Derhalve is in de aanvraag tot bijdrage 'Gedifferentieerd 
Stipendium' voor 2011 rekening gehouden met 10 extra sporters per 
leeftijdsgroep. 

Aangezien het niet mogelijk is het aantal A- en HP-sporters vooraf exact vast 
te stellen, verzoekt het Fonds om enige flexibiliteit ten aanzien van de 
genoemde aantallen. 

Aanvraag bijdrage voor Gedifferentieerd Stipendium 
Het Fonds vraagt voor uitvoering van de gedifferentieerde stipendiumregeling 
in 2011 de volgende bedragen aan: 
Gedifferentieerd Stipendium 22-26: 	147 x € 623,71 = 	€ 91.685 
Gedifferentieerd Stipendium 27+: 	105 x € 1.261,58 = 	€ 132.466 
Totaal kosten per maand: 	 € 224.151 

Totaal juli-december 2011: 	€ 1.344.908 
Uitvoeringskosten 6%: 	 € 	80.694 
Totaal aanvraag: 	 € 1.425.602 

In verband met de benodigde liquiditeit verzoekt het bestuur van Stichting 
/Fonds voor de Topsporter om het bedrag ten behoeve van het 

gedifferentieerd  Stipendium' in zes maandelijkse termijnen ter beschikking te 
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Differentiatie Stipendium, naar uitvoering 

Inleiding 
Eind 2010 is bij NOC*NSF een notitie "Naar een gedifferentieerd en hoger Stipendium"opgesteld met 
betrekking tot de invoering van een gedifferentieerd Stipendium en deze is vervolgens bij VWS 
aangeboden. 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) topsporters en high potentials. 

Samenvatting Beleidsbrief VWS 
Ten aanzien van de invoering van een variabel stipendium heeft VWS het volgende verwoord in haar 
beleidsbrief: 
"Vooruitlopend op het topsportbeleid voor een nieuwe Olympische cyclus is geconstateerd dat de huidige 
basisinkomenvoorziening (stipendium) aan herziening toe is. Dit betekent dat alleen nog die topsporters in 
aanmerking komen voor een stipendiumuitkering die fulltime topsportprogramma's volgen en tot de top 
van de wereld behoren. Daarnaast wordt het stipendium variabel gemaakt en gerelateerd abn de 
levensfase van de topsporter" (pag.11) 
In aanvulling op bovenstaande schrijft VWS: 
"Voor topsporters die fulltime topsportprogramma's draaien en tot de top van de wereld behoren, wordt het 
stipendium variabel gemaakt. Deze sporters krijgen een hogere stipendiumuitkering naarmate ze ouder zijn 
en meerjaren topsportervaring hebben". 

Opbouw document 
Het document is'als volgt opgebouwd: 
1) Uitwerking regeling 
2) Financiële berekening 
3) Overig 
Bijlage 1: Overzicht van Topsportprogramma's - Topsportstatussen 
Bijlage 2: Omvang van de verschillende groepen Topsportprogramma's waarin sporters een 
gedifferentieerd Stipendium kunnen krijgen 
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1. Uitwerking regeling 

Leeftijd en topsportervaring 
NOC*NSF wil bij de invoering van het gedifferentieerd Stipendium uitgaan van de volgende 
leeftijdsgroepen: 

• < 18 jaar (geen stipendium) 
• 18 t/m 21 jaar 
• 22 t/m 26 jaar 
• 27 jaar en ouder 

Topsportervaring zit hier in feite ook al in. Er zijn nauwelijks topsporters met een A-status die geen 
ruime topsportervaring hebben en de HP-sporters zitten vrijwel allemaal in de onderste leeftijdsgroep. 
De sporters die gaan profiteren van een hoger stipendium zijn nagenoeg allemaal-topsporters die er 
meer dan 5 jaar topsport op hebben zitten, soms als A- of B-sporter, soms ook zonder status en 
bijbehorende voorzieningen. 

In welke topsportprogramma's kunnen topsporters in aanmerking komen voor een 
gedifferentieerd Stipendium? 
NOC*NSF wil het gedifferentieerd Stipendium mogelijk maken binnen de volgende 
topsportprogramma's: 

1. Olympische of Paralympische topsportprogramma's met als voorwaarde dat het 
topsportprogramma behoort tot Groep 1.1 uit de LOTTO Verdeelsystematiek Top 10 en het 
wedstrijd- en trainingsprogramma voldoende omvang heeft. Voor teamsport 
topsportprogramma's ligt die omvang op minimaal 90 dagen en voor de overige 
topsportprogramma's op minimaal 200 dagen (zoals vastgesteld in de LOTTO 
Verdeelsystematiek Top 10, subsidiejaar 2011). 

2. Alle andere Olympische of Paralympische topsportprogramma's, maar alleen in geval van een 
nominatie (op naam) of kwalificatie voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische 
Spelen. 

3. Niet-Olympische of Paralympische Programma's met als voorwaarde dat het 
topsportprogramma behoort tot Groep 1.1. uit de LOTTO Verdeelsystematiek en het 
wedstrijd- en trainingsprogramma voldoende omvang heeft. Voor teamsport 
topsportprogramma's ligt die omvang op minimaal 90 dagen en voor de overige 
topsportprogramma's op minimaal 200 dagen (zoals vastgesteld in de LOTTO 
Verdeelsystematiek Top 10, subsidiejaar 2011). 

4. Maatwerk door de Technisch Directeur NOC*NSF voor topsportprogramma's / topsporters die 
niet vallen onder 1. en 2, maar waar naar oordeel van de Technisch Directeur een 
gedifferentieerd Stipendium wel een bijdrage kan leveren richting nominatie / kwalificatie voor 
de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen. Binnen Paralympisch heeft de Chef de 
Mission Paralympisch hier een belangrijke stem in. 

Voor alle topsporters geldt hierbij wel dat in alle gevallen moet worden voldaan aan de eisen om in 
aanmerking te komen voor het normale Stipendium, nl.: 

• het hebben van een A- of HP-status en 
• het kunnen overleggen van een goedgekeurde Verklaring Voltijd Programma. 

Uitwerking punt 4. Maatwerk 
Olympisch  
Maatwerk door de Technisch Directeur van NOC*NSF voor programma's / topsporters die niet vallen 
onder 1. en 2., maar waar naar oordeel van de Technisch Directeur een gedifferentieerd Stipendium 
wel een bijdrage kan leveren richting nominatie / kwalificatie voor de eerstvolgende Olympische 
Spelen. 
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Topsportprogramma 
Olympisch (1.1 + Programma OK) 
Paralympisch (1.1 + Programma OK) 
Niet Olympisch (1.1 + Omvang OK) 
Overige 
Totaal 

18 t/m 21 22 t/m 26 	27+ 	Totaal 

Paralympisch  
Máatwerk door de Chef de Mission voor programma's / topsporters die niet vallen onder 1. en 2., maar 
waar naar oordeel van de Chef de Mission een gedifferentieerd Stipendium wel een bijdrage kan 
leveren richting nominatie / kwalificatie voor de eerstvolgende Paralympische Spelen. 

Procedure 
1. Na overleg tussen de Prestatiemanager en de betreffende bond, doet de Prestatiemanager 

een voorstel voor een maatwerkondersteuning. 
2. Dit wordt ingebracht in de Technische Staf 
3. Daar wordt collectief een beslissing genomen 

De periode van dit maatwerk loopt nooit langer dan de periode van het hebben van een A- of 
HP-status (incl. een goedgekeurde Verklaring Voltijd Programma) en loopt in ieder geval af op de 
datum van de laatste mogelijkheid van Kwalificatie voor de eerstvolgende Olympische (of 
Paralympisch) Spelen. In geval van nominatie op naam of kwalificatie wordt het maatwerk omgezet in 
een regulier gedifferentieerd stipendium. 

Totaal overzicht omvang 

Totaal zijn er nu 365 A- of HP-sporters die momenteel gebruik maken van het Stipendium. Dit zijn de 
cijfers van april 2011, t.o.v. eind 2010 wel hogere aantallen. De cijfers van mei 2011 zijn qua aantallen 
vrijwel gelijk aan die van april (nieuwe a.g.v. nominaties, afvallers bij de wintersporten waar de status 

'liep tot 1-5-2011). 
In bijlage 1: "Overzicht van Topsportprogramma's — Topsportstatussen" en bijlage 2: "Omvang van de 
verschillende groepen Topsportprogramma's waarin sporters een gedifferentieerd Stipendium kunnen 
krijgen" is een specificatie bijgevoegd van het totaal overzicht. 

NOCiNSF 
	 Pagina 3 	 29-6-2011 



Netto Bruto+WL Bruto Omschrijving 
€ 	932,52 € 1.076,85 € 1.230,52 Stipendium nu 
€ 1.322,36 
€ 1.617,28 

€ 1.854,23 
€ 2.492,10 

Stipendium * 1.5 
Stipendium * 2.0 

1.615,27 
€ 2.153,69 

2. Financiële Berekening 

Kostenberekening 
In de berekening hanteren we de volgende bedragen, waarbij de kolom bruto bepalend is voor de 
verschillende verhogingen naar 150%, en 200%. Het Stipendium nu bedraagt € 1.076,85 en dat is 70% 
van het wettelijk minimumloon van een 23-jarige, incl. 8% vakantietoeslag. 

Kosten nu (dus de nu bekende aantallen en het huidige stipendiumbedra ). 
18 t/m 21 1 
	

1 22 t/m 26 
	

27+1 
	

iTotaal kosten 1 
10.2.e Olympisch 1.1 

-Omvang OK  
Paralympisch 1.1 
-Omvang OK  
Niet Olympisch. 1.1 
-Omvang OK  
Overige 
(incl. Paralympisch) 

Differentiatie, 100%-150%-200% 
1. Normaal Stipendium voor iedereen tot 22 jaar 
2. Normaal Stipendium voor alle sporters in de groep Overige (niet vallend onder 2 en 3) 
3. 150% voor sporters in de leeftijd 22-27 jaar in groep 1.1. van de LOTTO Verdeelsystematiek 

Top 10 en omvang topsportprogramma op niveau (minimaal 90 dagen voor teamsporten en 
minimaal 200 dagen voor de overige sporten). Dit geldt voor Olympisch, Paralympisch en niet-
Olympisch. 

4. 200% voor sporters in de leeftijd vanaf 27 jaar in groep 1.1. van de LOTTO Verdeelsystematiek 
Top 10 en omvang topsportprogramma op niveau (minimaal 90 dagen voor teamsporten en 
minimaal 200 dagen voor overige sporten). Dit geldt voor Olympisch, Paralympisch en niet-
Olympisch. 

5. Voor Maatwerk (Olympisch en Paralympisch) en voor nominaties/kwalificaties zijn in de 
rekenmodellen 20 sporters in de leeftijd 22-27 opgenoMen en ook 20 voor de oudste groep 
en deze vallen dan dus in de 150% resp. 200% groep. 
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18 t/m 21 1 
	

1 22 t/m 26 1 
	

127+1 
	

1 Totaal kosten 1 
Olympisch 1.1 
-Omvang OK  
Paralympisch 1.1 
-Omvang OK  
Niet Olympisch. 1.1 
-Omvang OK  
Nominatie+Maatwerk 

Overige 

10.2.e 

Voor het stuk Nominatie+maatwerk zijn 20 sporters genomen voor de middelste leeftijdsgroep en ook 
20 voor de oudste leeftijdsgroep. Dit bestaat uit de volgende sporters: 

• Sporters in Olympische of Paralympische Programma's die genomineerd zijn op naam of 
gekwalificeerd zijn voor de eerstvolgende Olympische Spelen, maar die een 
topsportprogramma beoefenen dat niet hoort tot (1.1 en Omvang OK), zoals nu bijv. slalom 
vlakwater, degenschermen en triatlon. Aantallen zijn bij Olympisch gering, kunnen bij 
Paralympisch hoger uitvallen. 

• Sporters in de Olympische en Paralympische Programma's die niet horen tot de groep (1.1 en 
Omvang OK), die ook nog niet op naam genomineerd/gekwalificeerd zijn, maar die een stap in 
hun ontwikkeling kunnen maken door gebruik te kunnen maken van het gedifferentieerd 
stipendium. 

Voorwaarde blijft te allen tijden het hebben van een A- of HP-status en het kunnen overleggen van 
een goedgekeurde Verklaring Voltijd Programma. 

Financiële consequenties / Risico inschatting 
Het bedrag voor het huidige stipendium was in mei € 449.139,80. 

Hieronder de bedra en die er extra nodig zijn t.o.v. de huidige situatie: 
Maand 	 Jaar 	 Anderhalf jaar 

€ 205.298,37 	€ 2.463.580,44 	€ 3.695.370,66 

Dit is een raming van de kosten voor de periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. 

Bij het Gewone Stipendium leert de ervaring dat in de tweede helft de aantallen oplopen en dat die 
per 1 februari en 1 mei van het volgend jaar dan weer sterk teruglopen. Dit heeft te maken met het feit 
dat de topsportstatussen veelal lopen tot 1 februari of 1 mei. 

Het meeste financiële risico lopen we als Olympische teamsporten ineens de stap maken naar de A-
status. Denk aan rugby dames, ijshockey, handbal dames en heren, basketbal dames en heren, voetbal 
dames, curling. Reëel lijkt hierbij rugby dames te zijn met ook een kleinere mogelijkheid voor handbal 
dames. 

Qua aantallen A- en HP-sporters bij de individuele sporten kan er een kleine verhoging komen a.g.v. 
nominaties. Voor een deel zijn die ook meegenomen in het deel nominatie+ maatwerk. 
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Ook kun je sturen op het stuk maatwerk en daar vooralsnog heel terughoudend mee zijn. Wel blijven 
de extra aantallen op basis van nominatie-op-naam of kwalificatie lastig in te schatten. 

Voor het deel nominatie-maatwerk zijn in de berekeningen nu voor de tweede oudste groepen beide 
20 sporters meegenomen. Die worden in de berekening meegenomen voor de volle periode van 18 
maanden, maar dat aantal zal in de eerste maanden'nog veel lager zijn en mogelijk pas later oplopen. 
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3. Overig 

Bijverdienregeling 
VWS geeft aan dat er geen belemmering is om de bijverdienregeling te blijven toepassen bij het 
Gedifferentieerd Stipendium. Dit moet wel goed worden vastgelegd in het uitkeringsreglement. Het 
bedrag dat mag worden bijverdienend wordt voor iedereen hetzelfde: 

Minimum loon voor een 23-jarige (incl. Vakantiegeld) voor een 23-jarige: 	 € 1.538,85. 

Het Stipendium is 70% daarvan, nl: 
Je mag bijverdienen tot 125% van het minimum loon voor een 23-jarige, dus: 
Het verschil tussen 70% en 125%: 

€ 1.077,85 
1.922,94 

846,09 

Fiscaal gezien moet een sporter bij het bijverdienen wel rekening houden met het feit dat het 
bijverdiendeel nu in een hogere belastingschaal kan vallen als het stipendium hoger is. 

Vaststellen definitieve lijst van Topsportprogramma's 
In juli zal de definitieve lijst van Topsportprogramma's waarin een gedifferentieerd Stipendium kan 
worden behaald, worden gepubliceerd. T.o.v. de informatie in dit document zullen er een aantal 

• wijzigingen zijn, maar die zullen nauwelijks invloed hebben op de aantallen. Deze lijst zal geldig zijn 
voor de volledige periode van 1-7-2011 t/m 31-12-2012. 
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Bijlage 1: Overzicht van Topsportprogramma's Topsportstatussen 

Hieronder een overzicht van alle topsportprogramma's waar topsporters in zitten met een 
Topsportstatus. Daarnaast zijn er nog ongeveer 100 programma's waar, op dit moment, geen sporter 
een topsportstatus in heeft. Deze programma's worden in dit stuk verder niet vermeld. 

Badminton dames en heren 
Baseball heren 
Beachvolleybal dames 
Beachvolleybal heren 

Boksen dames 

Bridge open 
CP voetbal heren 

Degen dames en heren 

1-mans zwaardboot dames (laser radial) 

2-mans zwaardboot dames en heren (470) 

10.2.e 
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Aangepast baanwielrennen dames en heren 
Aangepast bankdrukken 
Aangepast recurve en compound 

Topsportprogramma 

Aangepast alpine skiën Techniek 
Aangepast baan dames en heren 

Aangepast wegwielrennen dames en heren 
Aangepast Zeilen 2.4mR 
Aangepast Zeilen Sonar 
Aangepast zwemmen 
Aangepaste dressuur 

1-mans zwaardboot heren (laser) 

Baanwielrennen dames en heren 

BMX dames en heren 
Bobslee dames en heren 

Cricket heren 
Curling dames en heren 
Dammen dames en heren 
Darts dames en heren 

Dressuur 

Driebanden dames en heren 
Enduro 

Eventing 

Golf dames 

Bowling dames en heren 
Bridge dames 
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10.2.e Golf heren 

Handbal dames 

Hockey dames 

Hockey heren 

IJsrace 

Judo dames 

Judo heren 

Kano slalom dames en heren 

Kano vlakwater dames en heren 

Kielboot dames matchracing (Elliot 6m) 

Korfbal 

Kumite dames en heren 

Langebaan dames en heren 

Lifesaving Pool dames en heren 

Meerkamp dames en heren 

Mila dames en heren 

Motocross 

Mountainbike dames en heren 

Petanque dames en heren 

Poolbiljart dames en heren 

Recurve en compound dames en heren 

Roeien dames 

Roeien heren 

Rolhockey heren 

Rolstoelbasketbal dames 

Rolstoeltennis dames en heren 

Rolstoeltennis Quads 

Schaken heren 

Schoonspringen dames en heren 

Shorttrack dames en heren 
Skeeleren dames en heren 

Skispringen dames en heren 

Snooker dames en heren 

Snowboard alpine dames 

Snowboard freestyle big air heren 

Snowboard freestyle, halfpipe dames en heren  

Snowboardcross dames en heren 

Softball dames 

Sportklimmen dames en heren 

Springen 

Sprint/horden dames en heren 



10.2.e 
Squash dames 
Squash heren 
Sumo dames en heren 
Synchroonzwemmen 
Taekwondo sparring dames en heren 
Taekwondo stijl dames en heren 
Tafeltennis aangepast 

Tafeltennis dames 
Trampolinespringen dames en heren 
Triathlon Olympic Distance dames en heren 

Turnen dames 
Turnen heren 
Veldrijden dames en heren 

Voetbal dames 
Volleybal dames 
Volleybal heren 
Waterpolo dames 
Wegrace 
Wegwielrennen dames 
Weqwielrennen heren 
Werpnummers dames en heren 
Windsurfen dames en heren (RS:X) 
Worstelen dames 
Wushu Sanda dames en heren 
Wushu Taolu dames en heren 
Zitvolleybal dames 
Zwemmen dames en heren 
Eindtotaal 
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~1`8t/m21 X22 4.1412V 
1. aap 	aar 	ouden s 

2-mans zwaardboot dames en heren (470 
Baanwielrennen dames en heren 
Badminton dames en heren 
Beachvolle bal heren 
BMX dames en heren 
Dressuur 
Judo dames 
Judo heren 
Kielboot dames matchracin• (Elliot 6m) 
Lan•ebaan dames en heren 
Mila dames en heren 
Recurve en com•ound dames en heren 
Roeien dames 
Roeien heren 
Snowboard al•ine dames 
S•rin. en 
S•rint/horden dames en heren 
Taekwondo soarrin• dames en heren 
Tafeltennis dames 
Turnen heren 
We•wielrennen dames 
Wer•nummers dames en heren 
Zwemmen dames en heren 
Hocke dames 
Hocke heren 

Volle bal dames 
Water.olo dames 

33 92 45 

Bijlage 2: Omvang van de verschillende groepen 
Topsportprogramma's waarin sporters een gedifferentieerd 
Stipendium kunnen krijgen 

In onderstaande tabellen staat weergegeven hoeveel sporters er in de betreffende programma's een 
Stipendium uitkering ontvangen. Daar waar alle drie de leeftijdskolommen leeg zijn, zijn er wel 
topsporters, maar de sporters in het programma hebben dan geen Stipendium (bijv. wel B-sporters, 
maar ook bijv. dressuur waar wel A-sporters zijn maar waar geen enkele A-sporter een Stipendium 
heeft). 

Ia. Olympisch (LOTTO 1.1 en Programma op niveau) 
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ib. Paralympisch (LOTTO 1.1 en Programma op nivo) 

raijigaarem nt-'-.,trwkwa 

Aan•e•ast baan (atletiek) dames en heren 
Aan* e •ast we. wielrennen dames en heren 
Aan•e gast baanwielrennen dames en heren 

Volgens de LOTTO-verdeelsystematiek voldoen de bovenste vier nog niet aan de programma-eis. 
Inmiddels is dat al wel het geval en worden deze hier dus meegenomen. 

NOC*NSF Pagina 12 	 29-6-2011 



Voetbal da mes 

12 	1 	18 

1)$ 0 6  Td ti PrA 	 1* 4.   

Wegwielrennen heren 
Bobslee dames en heren 
Eventing 
Golf dames 
Golf heren 
Snowboard freestyle big air heren 
1-mans zwaardboot dames (laser radial) 
1-mans zwaardboot heren (laser) 
Beachvolleybal dames 
Degen dames en heren 
Kano slalom dames en heren 
Meerkamp dames en heren 
Mountainbike dames en heren 
Shorttrack dames en heren 
Snowboard freestyle, halfpipe dames en heren 
Synchroonzwemmen 
Trampolinespringen dames en heren 
Turnen dames 
Curling dames en heren 
Kano vlakwater dames en heren 
Skispringen dames en heren 
Snowboardcross dames en heren 
Worstelen dames 
Handbal dames 
Boksen dames 
Triathlon Olympic Distante dames en heren 
Volleybal heren 
Schoonspringen dames en heren  

Windsurfen dames en heren (RS:X) 

12 

2. Sporters in Olympische of Paralympische Programma's die niet behoren tot de groep (LOTTO 
1.1 en Programma op nivo) op basis van nominatie of kwalificatie voor de eerstvolgende 
Olympische -of Paralympische Spelen 

Nu (juni 2011) is dit concreet reeds het geval bij Kano Vlakwater en Degen dames en heren. Dit kan 
zich binnen meerdere van de onderstaande programma's gaan voordoen. Hieronder is de totale groep 
weergegeven die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. 

2a) Olympische Topsportprogramma's 
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3 7 

3. Niet Olympische Topsportprogramma's, maar wel behorende tot de LOTTO 1.1 groep 
en het programma op voldoende niveau 

Poolbiljart dames en heren 
Baseball heren 
Korfbal 

Aan.e•ast Zeilen 2.4mR 
Aan. e • este dressuur 
Rolstoeltennis Quads 
Tafeltennis aan•e.ast 
Aan.e•ast recurve en com.ound 
CP voetbal heren 
Aan•e•ast al•ine skiën Techniek 
Aan.e.ast bankdrukken 
Aan.e•ast Zeilen Sonar 
Rolstoelbasketbal dames 

2b. Paralympische Topsportprogramma's 

4. Maatwerk door de Technisch Directeur binnen programma's niet onder 1. en 2. genoemd. 

Dit zijn dezelfde programma's als genoemd bij 2a en 2b. Maatwerk is dan bedoeld om meer kans te 
hebben om nominatie / kwalificatie voro de eerstvolgende Olympische of Paralympisch Spelen af te 
dwingen. Basis blijft dat de betreffende sporter een A- of HP-status heeft en een goedgekeurde 
Verklaring Voltijd Programma. 
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691730 11 

Bijlagen 

Uw brief 
29-6-2011 

Doc. 23 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

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

Datum 11-10-2011 
Betreft Subsidieverlening herziening Bijdrage Stipendiumregeling en 
Kostenvergoeding 2011 

Geacht bestuur, 

Met uw brief van 29 juni 2011, met kenmerk F&C4203WMR en uw email van 
7 september 2011, verzoekt u om een aanvullende bijdrage voor het uitkeren 
in 2011 van het 'gedifferentieerd stipendium' voor topsporters met een A-status 
en voor sporters met een HP-status. 

Stipendium 
In de beleidsbrief "Sport en bewegen in Olympisch perspectief" is aangegeven 
dat de stipendia voor oudere topsporters variabel gemaakt zal worden. 
Dit zal gebeuren door aanpassing van het uitkeringsreglement en gaat, met 
terugwerkende kracht, in op 1 juli 2011. Concreet betekent dit dat topsporters in 
de leeftijd van 22 t/m 26 jaar vanaf 1 juli 2011 per maand 1,5 keer het reguliere 
stipendium-bedrag kunnen ontvangen en topsporters van 27 jaar en ouder vanaf 
1 juli 2011 per maand 2 keer het reguliere stipendium-bedrag kunnen ontvangen. 
Ik ben bereid een gedifferentieerd stipendium voor 2011 beschikbaar te stellen 
voor 147 fte topsporters van 22 t/m 26 jaar en 105 fte topsporters van 27 jaar en 
ouder. 

In uw oorspronkelijke aanvraag, van 21 december 2010, heeft u mij verzocht een 
bijdrage beschikbaar te stellen voor 311 fte stipendia. Op dat moment zag ik mij 
genoodzaakt, vanwege budgettaire redenen, om een bijdrage beschikbaar te 
stellen voor 289 fte stipenia. U heeft mij verzocht om alsnog een bijdrage voor 
311 fte stipendia beschikbaar te stellen. Ik ben bereid om dat verzoek te 
honoreren en derhalve een bijdrage beschikbaar te stellen voor 311 fte reguliere 
stipendia. 

Indien het aantal reguliere stipendia en/of gedifferentieerde stipendia in 2011 de 
geraamde aantallen te boven gaan, dan kunt u het daardoor ontstane tekort ten 
laste brengen van de opgebouwde egalisatiereserve voor het Stipendium. 
Indien het aantal reguliere stipendia en/of gedifferentieerde stipendia in 2011 de 
geraamde aantallen niet te boven gaan, dan kunt u het daardoor ontstane 
overschot toevoegen aan de opgebouwde egalisatiereserve voor het Stipendium. 
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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. 

Voor 2011 ken ik u een totale bijdrage toe van € 6.341.140 voor het uitkeren 
van 311 (volledige) stipendia, voor 147 gedifferentieerde stipendia voor de 
leeftijdscategorie 22 t/m 26 jaar, 105 gedifferentieerde stipendia voor de 
leeftijdscategorie van 27 jaar en ouder en voor de additionele kosten 
samenhangend met WALVIS. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende elementen: 

• kosten stipendia 311 x € 1.230,52 p.m. x 12 maanden 	= € 4.592.301 
• kosten gedifferentieerde stipendia 22 t/m 26 jaar 

147 x € 623,71 x 6 maanden 	 = € 550.112 
• kosten gedifferentieerde stipendia 27 jaar en ouder 

105 x € 1.261,58 x 6 maanden 	 = € 794.795 +  
• subtotaal 	 = € 5.937.208 
• uitvoeringskosten 6% van € 5.937.208 	 = € 	356.232 
• kosten WALVIS 150 x € 25 p.m. x 12 maanden 	= € 	45.000 
• uitvoeringskosten 6% van € 45 000 	 = € 	2.700 + 
• Totaalbijdrage voor Stipendium 2011 	 = € 6.341.140 

Kostenvergoeding 
De eerder voor 2011 toegekende bijdrage van € 1.010.467 voor de 
kostenvergoeding blijft ongewijzigd gehandhaafd. En ook de opmerkingen en 
voorwaarden uit mijn brief van 22 februari 2011, met kenmerk SP/40239/2011, 
blijven van kracht. 

Wettelijke basis 
De bijdragen voor het Stipendium 2011 en voor de Kostenvergoeding 2011 
worden toegekend op basis van de Begrotingswet. Deze bijdragen worden 
gemeld in de le  en 2e  Suppletore Wet 2011 van VWS. 

Bevoorschotting 
De bijdragen worden in maandelijkse termijnen op uw rekening overgemaakt, 
in de eerste week van elke maand. 

Bevoorschotting voor de Kostenvergoeding vindt plaats onder vermelding van 
VWS-31-7078-1124375-691731-11. 

Bevoorschotting voor het Stipendium vindt plaats onder vermelding van 
VWS-31-7078-1124375-691730.11. 

Ons kenmerk 
SP/46279/2011 
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Verantwoording 
Binnen vier maanden na afloop van het jaar dient u te overleggen: 
• een jaarverslag, waarin u zich inhoudelijk verantwoord over de uitvoering van 

de stipendiumregeling en van de kostenvergoeding en waarin in ieder geval 
opgenomen zijn het totaal aantal uitgekeerde stipendia, het aantal per tak van 
sport uitgekeerde stipendia en het aantal uitgekeerde kostenvergoedingen; 

• een jaarrekening, waarin u zich financieel verantwoord over de uitvoering van 
de stipendiumregeling en van de kostenvergoeding en waarin in ieder geval 
opgenomen zijn de uitgekeerde bedragen aan stipendia, de ontvangen rente-
opbrengsten van het kapitaal, de uitgekeerde bedragen aan kosten-
vergoedingen en de daadwerkelijke uitvoeringskosten; 

• een accountantsverklaring waarin de accountant onder meer vast stelt dat het 
Fonds uitsluitend stipendia heeft verstrekt conform de voorwaarden 
opgenomen in het goedgekeurde stipe'ridiumreglement en dat het Fonds de 
kostenvergoeding heeft uitgekeerd conform de daarvoor geldende 
voorwaarden. 

Ons kenmerk 
SP/46279/2011 

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsbescheiden uiterlijk 1 mei 2012 
in mijn bezit moeten zijn. 

U ontvangt tijdig nadere informatie over de manier waarop de aanvraag tot 
subsidievaststelling moet worden ingediend van de directie Bedrijfsvoering, 
afdeling Subsidies. 

Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contact 
opnemen met deze directie, telefonisch onder nummer 070 3405555 of via E-mail 
dp_5555-s@minvws.nl. Het postadres is: 

Ministerie van VWS 
T.a.v. de directie Bedrijfsvoering afdeling Subsidies 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

AWB-procedure 
Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te 
dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie 
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ DEN HAAG. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. 
De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het 
besluit is gedagtekend. 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat: 
de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, 
een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding 
van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een 
kopie van het besluit, 
de gronden van het bezwaar. 
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Ons kenmerk 
SP/46279/2011 

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidieverlening uw 
objectnummer 1124375 en de subsidienummers 318741 en 319223 te vermelden. 

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

10 .e 

drs. B.C. Zijlstra 
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Overdeht benodigde gelden VWS Inzake SE pendlurn 2012 

laar 	 beginsado 	rente 	subtoteal 	kosten 	 Maximum 
Inkomsten 	 mitmedngekorden 

Asporten 	 2012 	E 	 E 	 E 	- E 	0040.560 
0.1»lers (itamulling 22-26 jaar) 	 2012 	 E 	998.104 
Arspoders (ervan"; ouder 27 jaar) 	 2012 	 E 	1.707.829 

Unvoloringskomen• 2012 	 E 	315 003 	 E 	524.793 

• uinordin2skoslen zijnde 6% ven de totale kosten 
•• minimaal bedrag: geen rente opgenomen. 

7oferdliggearidaliE5.1timiatignu~ 

)aa, 	 aantal 	70% Int 
mirirmarioon•• 

A-sporten 	 2012 	 490 	E 1 258,45 
Kip:eters (aarertiling 22.26 jaar) 	 2012 	 130 E 	639,81 
Kspolete Jearmiling ouder 27 Jaar) 	 2012 	 110 f 	1293.8' 

• uiNoaringskosten Gijn mas. 6% van de totale kotten 
• • e belMt de maandelijkse loonkosten inclusief vakantiegeld (onder aldrechtvermindering), 

gebaseerd op her bon van 1 oktober 2010 (rekening is gehouden met aan indexering van 2% voor 2011), 

Oveldent benodigde gelden VWS Inzake Stipendlurn 2012 in verband met PON-auto 

jaar 	 begirsaldo 	rente 	subtotaal 	kosten 
inkomsten 

2012 	E 	 E 	 E 	- E 	 45030 
t NoerIngslmslen. 
	

71:1:1 
Subtotaal toeten 
	 47.700 
forehr kosten PON Wo Na sdileriq 

par 	 aantal 	gemiddelde 
sporten met auto..• extra kosten— 

Pon-autds 	 2012 	 150 	E25.00 

• urtvoeringskosten zijnde 6% van de tete. kosten. 
•• drt beken de maandelijkse arkfitionete loonkosten 

gebaseerd op een bieetting van ongeveer E250; pet maand. 
••• gebaseerd op teling per 1 oktober 2011 incl.:el volmacht., sajgng 2012 

Totaal overzicht benodigde gelden VWO 2012 

RegerIng 	beginsatdo • 	lont* 	subtotaal 	koelen 	utvoeringskosten 	subtotaal 
inkomsten 150 soorten met auto 	 kosten 

Kapottere 	 Stipendium 	 6 040 560 E 	217.547 E 	8.258.107 
Kapottere (aanvulling 22.28 jaar) 	 Stipendium 	 998 104 E 	35.946 E 	1,034.050 
Kddonen1  (aanrook%) omdat 27 jaar) 	 StiEerdliurn 	 r e 	-  f LIDLIIII g 	61 507  f.---.12111224 

Totaal stipendium 	 E 	13 746 493 E 	315000 E 	0.0E1.493 

PON auto 	 - E 	 45(00 E 	2700 E 	47.700 

Totaal 4.791 493 E 	317 799 E 	9.109.193 

• Herbil is geen rekenng gehouden met de dubt e/onttrekking in 2012 aan de 524 15005teserve 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Begroting 2012 Fonds voor de Topsporter 
en vooruitkijk naar 2013 (indexatie salarissen 2%, rest conform 2012) 

begroting 	 begroting 
2013 	 2012 

C 	 C 
Pater onkostenreaeling 
Dekking kosten 	 22.000 	 22.000 
Dekking onkostenvergoedingen A-sporters NOC-NSF 	 400.000 	 400.000 
Rente ontvangsten t.b.v. A-sporten 	 452.000 	 452.000 
Dekking onkostenvergoedingen A-sporters / bijdrage VWS 	 0 	 1.038.000 
Dekking NOC-NSF B-sporters en HP 	 540.000 	 540.000 
Vergoeding onkosten B-sporters/Acnmea (N-N) 	 30.000 	 30.000 

1.444.000 	 2.482.000 
Lasten onkostenreaeling 
Begeleidingskoslen 	 20.000 	 20.000 
Accountant 	 2.000 	 2.000 
Onkostenvergoedingen A-sporters 	 1.590.000 	 1.890.000 
Onkostenvergoeding B Sporters 	 540.000 	 540.000 
Administratiekosten B-sporters/Achmea 	 30.000 	 30.000 

2.482.000 	 2.482.000 

Saldo onkostentegefing 	 -1.038.000 	 0 

Balen slipendiumregeling 
Rente uit kapitaal 	 22.000 	 22.000 
Bijdrage NOC-1,45F BROV 	 50.000 	 50.000 
Bijdrage VWS 	 5.600.000 	 6.305.807 
Bijdrage VWS aanvulling stipendium 	 2.000.000 	 2.803.388 
Terugvordering sporters 	 0 

7.672.000 	 9.181.194 

Lasten stipendiumregeling 
. .181371 Salarissen en sociale lasten 	 6 	 6.040.560 

Salarissen en sociale lasten aanvulling stipendium 	 2.780.051 	 2.705.933 
Walvis-regeling (Pon-auto's) 	 47.700 47.700 
Administratie en Management 	 230.000 	 230.000 
Huur 	 24.000 	 24.000  
Advisering 	 20.000 	 30.000 
Accountant / fiscaal advies 	 25.000 	 25.000 
Dotatie dubieuze debiteuren 0 
Automatisering (ontwikkeling en vernieuwing website) 	 15.000 	 50.000 
BROV-regeling 	 50.000 	 50.000 
Dekking onkostenvergoeding 	 -22.000 	 -22.000 

9.311.123 	 9.181.194 

Saldo stipondiumregeling 	 -1.839.123 	 0 

ontrexiiing Egalisatiereserve (onder voorbehoud) 	 0 	 0 

Overschot aanwillend stipendium 2011 	 0 	 0 

Saldo stipendiumregeling 	 -1E39.123 	 0 

Saldo totaal regelingen 	 -2E77.123 	 0 
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Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

heffonds@noc-nsf.nl  

Doorkiesnr. 

10.2.e 

Fonds voor de 
Topsporter 

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

1 	

een' , 

/ 

Betreft: 

Bijdrage Stipendium 2012 

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 2012 
betreffende de financiering voor de uitvoering van de stipendiumregeling 
voor Topsporters met een A- of HP-status. 
Het betreft hier het objectnummer 1124375. 

Stipendium 20122012 
Uitgangspunt bij deze aanvraag is het beleid van VWS inzake de 
stipendiumregeling. Per heden worden ca. 420 volledige stipendia betaald. 
Het gemiddeld aantal voor 2011 betreft ongeveer 385 volledige stipendia. 
NOC*NSF Topsport verwacht in 2011 gemiddeld gezien een stabilisatie, dan 
wel geringe toename van het aantal A- of HP-sporters, en daarmee het aantal 
volledige 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 400 
stipendia; 375 voor sporters met een A-status en 25 voor sporters met een 
HP-status. 
Aangezien het niet mogelijk is het aantal A- en HP-sporters vooraf exact vast 
te stellen, verzoekt het Fonds om enige flexibiliteit in de genoemde aantallen 
onderling toe te kunnen passen. 

Kostenvergoeding A-/HP-sporters/Rente-inkomsten 2012 
De kostenvergoeding voor A-/HP-sporters wordt met name gefinancierd uit 
deposito's groot € 20.000.000. De rente beloopt thans 2,4%. Gelet op de 

/ 	 . huidige rentestand zal naar verwachting geen hoger rendement hierop 
kunnen worden behaald. Ook de overige rente-inkomsten zullen wederom 
Iági-  uitkomen. De verwachte opbrengst van beleggingen is naar verwachting 
eNVerials in 2010 en 2011 circa € 1.010.000 lager dan in 2009. 
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Met uw ministerie is overeenstemming bereikt om dit tekort te financieren uit 
de egalisatiereserve stipendium. Praktisch gezien betekende dit in 2010 en 
2011 dat het Fonds een lagere aanvraag bijdrage stipendiumuitkering heeft 
gedaan. 
Echter gezien de toename van het aantal sporters dat gebruik maakt van (de 
aanvulling op) het Stipendium, ziet het Fonds deze ruimte niet in haar 
begroting en verzoekt het Fonds zowel om een bijdrage in de 
kostenvergoeding als in het stipendium. 

Begeleidingskosten  
In het kader van het controleprotocol mogen de begeleidingskosten 
maximaal 5% van de rente-inkomsten van het Fonds bedragen. Gelet op de 
forse teruggang van de rente-inkomsten vanaf 2010 verzoeken wij u evenals 
voor 2010 en 2011 om deze bepaling aan te passen in die zin dat uitgegaan 
mag worden van 5% van de rente-inkomsten en de bijdrage van VWS in de 
kostenvergoeding ter compensatie van de lagere rente-inkomsten. 

Organisatiekosten  
In de begroting 2012 van het Fonds voor de Topsporter (bijlage 2) is naast het 
bedrag voor de feitelijke betaling van stipendia een bedrag opgenomen voor 
de organisatiekosten rondom de betaling van stipendia. 

Wettelijk minimumloon  
In de begroting is voor de loonkosten uitgegaan van het wettelijk 
minimumloon per 1 juli 2011 (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 
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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 € 47.700. 

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 2012 voor Stipendium en Kostenvergoeding 
Het Fonds voor de Topsporter vraagt voor uitvoering van de 
stipendiumregeling voor sporters met A- of HP-status de volgende bedragen 
aan (zie bijlage 1): 

- stipendiumregeling voor 400 sporters (incl. Walvis) € 6.305.807 
aanvulling op de stipendiumregeling 	 € 2.803.386 

€ 9.109.193 

Daarnaast vraagt het Fonds voor de Topsporter voor de uitvoering van de 
kostenvergoeding het volgende bedrag aan (zie bijlage 2): 

- bijdrage in de kostenvergoeding/compensatie 
lagere rente-inkomsten 	 € 1.038.000 

Totale aanvraag 2012 	 € 10.147.193 

Op basis van de prognose 2011 is de verwachting dat per 1 januari 2012 de 
omvang van de egalisatiereserve zo'n € 900.000 bedraagt en dat in het kader 
van de aanvulling op het Stipendium 2011 zo'n € 210.000 aan overschot 
beschikbaar is uit 2011. Met deze reserve en overschot is begrotingstechnisch 
geen rekening gehouden en deze dienen 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 2012 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. 
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Begroting 2013 
Deze aanvraag tot bijdrage voor 2012 omvat tevens een begroting van 2013 
waarin het structurele financieringstekort inzichtelijk is gemaakt. Hierbij is 
begrotingstechnisch als uitgangspunt genomen een bijdrage van VWS van € 
7.600.000 op jaarbasis. Op basis van de huidige gegevens en het huidige 
beleid wordt een structureel tekort onderkend van zo'n € 2.500.000. 
In deze verzoeken wij u om de komende periode de mogelijkheden te bezien 
in welke mate VWS vanaf 2013 en verder het Fonds voor de Topsporter 
firiancieel kan ondersteunen (incl. Kostenvergoeding) additioneel op de € 
7.600.000 op jaarbasis. 

Hoogachtend, 

J.H.A. Bolhuis 
Voorzitter Stichting 
Fonds voor de Topsporter 

Bijlage(n): 	1) Overzicht benodigde gelden W inza e Stipendium 2012; 
2) Begroting 2012 Fonds voor de Topsporter. 
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