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Doc. 101 StlchIJn9 Fonds voor da Topsportor

1. JAARVERSLAG
1.1 Profiel

Stichting Fonds voor de Topsporter (hierna Fonds) biedt financiële voorzieningen aan Nederlandse topsporters met een
door NOC*NSF toegewezen status. Sporters die in eigen levensonderhoud kunnen voorzien, vallen buiten deze
regelingen.

Het Fonds stelt zich ten doel het beheren van in het Fonds voor de Topsporter ondergebrachte gelden, het uitkeren van
de opbrengsten van in het Fonds ondergebrachte gelden ten behoeve van topsporters met een A- en HP-status, het
uitkeren van de opbrengsten van in het Fonds ondergebrachte gelden ten behoeve van dein de reglementen genoemde
overige doelgroepen en het uitvoeren van overige regelingen en werkzaamheden op basis van de reglementen van het
Fonds. Wijzigingen in deze reglementen worden voorbereid en opgesteld door NOCNSF. in afstemming met VWS,
waarbij uiteindelijke vaststelling plaatsvindt door het bestuur van het Fonds,

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

De arbeidsverhouding tussen het Fonds en de topsporter die gebruik maakt van het stipendium wordt aangemerkt als
een fictieve dienstbetrekking, hetgeen betekent dat het Fonds premieplichtig is voor de werknemersverzekeringen en
loonheffing dient af te dragen.
Maar het Fonds wil meer zijn. Het Fonds voelt zich verantwoordelijk voor het scheppen van een zo gunstig mogelijk
financieel en fiscaal klimaat voor de sporters. Het Fonds wil graag de sporters helpen topprestaties in de sport en op
financieel en administratief niveau te bereiken. Het laatste blijkt voor veel sporters niet eenvoudig omdat de wet- en
regelgeving, zeker voor jonge beginnende sporters, vaak complex blijkt te zijn. Binnen de mogelijkheden van het Fonds
zet het Fonds zich in om de topsporter wegwijs te maken in de geldende voorwaarden en regelingen. Via de collectieve
mail, sms en website worden de topsporters door het Fonds gewezen op veranderingen in reglementen,
declaratiemornenteri, data waarop ze verantwoording van inkomen moeten indienen. Uitgangspunt is echter dat iedere
topsporter zelf verantwoordelijk is om zich in de geldende voorwaarden, regelgeving en persoonlijke situatie te
verdiepen en zorg te dragen voor een eigen deugdelijke financiële administratie en belastingaangifte.
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Doc. 1 01 SüchtIng Fonds voor de Topsporter

1.2 2016

In 2016 heeft het Fonds grotendeels de resterende inkomenstoetsen over kalenderjaar 2014 uitgevoerd en is de
procedure ten behoeve van de inkomenstoets 2015 opgestart. De tnkomenstoets is uitgevoerd voor zowel de
stipendium- als de kostenvergoedingsregeling.

In 2016 heeft NOC*NSF ook het statusbeleid herzien, hetgeen heeft geleid tot een nieuw Statusreglement Topsporters
dat met ingang van 1 januari 2017 van kracht is. Vanaf 2017 wordt de Selectie-status ingevoerd en komt de 8-status te
vervallen. Daarnaast is de mogelijkheid om sporters via een maatwerkbesluit te ondersteunen in het Statusreglement
opgenomen en niet meer in het Stipendiurn- en Kostenvergoedingsreglement.
Met ingang van 2017 zullen ook de indelingen topsportprogramma’s 1 tlm 3, 4.a en 4.b verdwijnen en bestaat geen
onderscheid meer in de beschikbare voorzieningen per indeling topsportprogramma. Vanaf 2017 is enkel het al dan
niet hebben van een status bepalend voor de aanspraak op financiële voorzieningen.

Daarnaast is in 2016 gewerkt aan de verdere professionalisering van de Stipendium- en Kostenvergoedingsregeling. Zo
is het doel van de regelingen nadrukkelijker opgenomen in beide reglementen en is de doelgroep In het
Kostenvergoedingsreglement aangepast conform het nieuwe Statusreglement Topsporters dat met ingang van 1 januari
2017 van kracht is. Verder worden cle volgende wijzigingen doorgevoerd:

- De inzet van top5porters voor maatschappelijke activiteiten is opgenomen in de preanibule van beide
reglementen, evenals een passage over het inkomen van topsporters bij commerciële ploegen;

- De mogelijkheid van opschorten van betaling van het Stipendium en de Kostenvergoeding als voorschot is
opgenomen in geval een topsporter niet voldoet aan de voorwaarden van de reglementen;

- De mogelijkheid om incidentele piekinkomsten (Prijzengeld en Medaillebonus) van het Inkomen af te trekken is
ingevoerd bij de Kostenvergoedingsregeling;

- Het ongewenst voordeel dat topsporters kunnen benutten na terugbetaling van stipendia is rechtgetrokken
(zgn. opvoeren van negatief inkomen);

- De addendum coulance mogelijkheid is in beide reglementen geïntegreerd;
- De artikelen over bezwaar en beroep zijn in beide reglementen herschreven.

In 2015 is met het ministerie van VWS gesproken over de financiering van de stipendium-, kostenvergoedingsregeling
en uitvoeiingskosten van de Fondswerkzaamheden. Door de toename van het aantal sporters dat gebruik maakt van
het stipendium is de financiering van het Fonds onderdruk komen te staan. Daarnaast heeft het Fonds bij VWS aandacht
gevraagd voor de organisatiekosten, vanwege de toename in tijd en complexiteit van de gevraagde
Foridswerkzaamheden. Aan de hand van gemaakte prognoses van cle verwachte status in- en uitstroom van topsporters
en het hiermee samenhangende stipendiumgebruik en cijfermatige onderbouwing van de organisatiekosten is VWS
bereid gevonden een aanvullende bijdrage voor de stipendiumregeling over het jaar 2015 en 2016 te verlenen.
Als gevolg van een reductie in het beschikbare budget bij NOCNSF/Topsport is cle bijdrage van NOC*NSF aan de
kostenvergoedingsregeling voor 2016 op een lager niveau dan voorgaande jaren geweest. Aan de hand van gemaakte
prognoses en de verwachte status in- en uitstroom van topsporters is VWS voor 2016 bereid gevonden een aanvullende
bijdrage voor de Kostenvergoedingsregeling te verlenen. Hierdoor is het Fonds in staat geweest om het maandelijks
kostenvergoedingstarief voor op topsporters op €200 te handhaven. Ook voor 2017 is VWS bereid gevonden om een
bijdrage voor de Kostenvergoedingsregeling te verlenen.
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1,3 Bestuur

Het bestuur is op 13 mei, 30september en 16december bijeen geweest.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Namens Functie
Dhr. J,H.A. Bolhuis NOCN5F Voorzitter
Dhr. 1W. Hoogendoorn NOCNSF Penningmeester
Dhr. 0. de Vreeze NOC*NSF Lid
Dhr. MJ.W.M. Martens NOC*NSF lid, vanaf 23 mei
Mw. C. Thate VWS Lid
Dhr. Ch. Warners Atletencommissie Lid
Mevr. E.M. Mulder NOC*NSF Lid, vanaf 5 september

In 2016 zijn de bestuursleden dhr. Martens (ex Paralympiër met ruime bestuurlijke ervaring) en mevr. Mulder (recent
gestopte topsporter met een juridische achtergrond) toegetreden tot het Bestuur.

1.4 Bureauorganisatie

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

Bezoldiging functionarissen / Wet Normering Topinkomens
1-let Fonds voor de Topsporter moet voldoen aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector. De bestuursleden van het Fonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De kosten
van de medewerkers, die doorbelast worden vanuit NOCNSF, ontvangen een bezoldiging die ruim onder het WNT
maximum ligt.

1.5 Uitvoering regelingen
In 2016 heeft het Fonds de volgende regelingen uitgevoerd:
het uitbetalen van stipendia aan sporters met een A- of HP-status en sporters aan wie op voordracht van NOCNSF een
Stipendium is toegekend;
het uitvoeren van de controle en uitbetaling van de declaraties kostenvergoedingen sporters met een A-, B, of HP-status
en sporters aan wie op voordracht van NOC*NSF een kostenvergoeding is uitbetaald.

Ter identificatie
Ernst & Young
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1.5.1 Stipendiumregeling

De stipendiurnregeflng is een regeling voor topsporters op basis waarvan een topsporter een Stipendiurn kan ontvangen
als aanvulling op het eigen inkomen. Doel van de regeling is Topsporters tegemoet te komen in de kosten van het
levensonderhoud en in staat te stellen zijn/haar topsportdiscipline fulltime te beoefenen. Jaarlijks wordt door VWS een
bijdrage verstrekt ten behoeve van het Stipendium voor topsporters. Stipendia worden slechts toegekend voor zover de
daartoe bestemde middelen van het Fonds toereikend zijn.

De volgende topsporters komen in aanmerking voor een Stipendium:
a. Topsporters in de groepen 1 t/m 3 topsportprogramma’s aan wie een A- en HP-status is toegekend;
b. Topsporters in de groepen 4.a en 4.b topsportprogramma’s aan wie een A-status is toegekend en die bij de top-3

zijn geëindigd tijdens een vastgesteld meetmoment en tevens deelnemen aan een fulltime programma onder regie
van de Bond.

c. Topsporters die zich uitsluitend op voordracht van NOC*NSF voor een Stipendium kunnen aanmelden bij het Fonds:
1. Topsporters in groepen 1 tJm 3 topsportprogramma’s die (nog) geen A- of lIP-status hebben, maar naar

het oordeel van NOC*NSF een reëel perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een vastgesteld
meetmoment

II. Topsporters in groepen 4.a en 4.b topsportprogramma’s aan wie een A-status is toegekend en die naar het
oordeel van NOC*NSF een reëel perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een vastgesteld

meetmoment en deelnemen aan een fulltime programma onder regie van de bond.

Uitgegaan wordt van de vol ende leeftijd sstaffel:
LrrftJd 15 19 2 21 22 23 24 25 25 Z 27*

StipendiLi
Fn t.v.v.
mlnlmuml
oor 23- 4550% 52.50% 51,50% 72,50% 85% 100% 110% 120% 130% 140% 140%
ariga (mci.
vakantIto

Topsporters die een inkomen ontvangen die de leeftijdsafhankelijke inkomensgrens overschnjdt komen niet in
aanmerking voor een Stipendium. De Inkomensgrens wordt bepaald door de maximale jaarstipendium waarop een
topsporter aanspraak zou kunnen maken op basis van zijn/haar leeftijd, vermeerderd met 10.000 euro bruto.

Om de rechtmatigheid te beoordelen van de uitbetaling van het stipendium moeten de sporters na afloop van het
kalenderjaar een opgaaf doen van het bijverdiende inkomen, de zogenaamde inkomenstoets. Uiterlijk 31 maart dienen
de sporters een kopie van de aangifte inkomstenbelasting in te dienen bij het Fonds en bewijsstukken voor eventueel
buitenlands inkomen. Ook de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting dienen de topsporter bij het Fonds in te leveren.
De inkomenstoets wordt over een geheel kalenderjaar uitgevoerd, waarbij ook het inkomen van de sporter meetelt in
de periode(n) dat de sporter geen stipendium ontving.

Financiering stlpendiumregeling

De kosten voor de stipendiumregeling zijn vergoed door het Ministerie van VWS.

Vaststelling bijdrage VWS

De bijdrage van VWS in de financiering van de stipendiumregeling is tot en met 2013 (per 28 juni 2014) definitief

vastgesteld. Voor de periode 2014-2016 heeft door VWS een meerjarige toekenning plaatsgevonden. In de jaarrekening

is hiertoe in paragraaf 2.4.7 een meerjarenoverzicht VWS opgenomen. In 2017 wordt hiervoor bij VWS de aanvraag tot

vaststelling ingediend.

De aanvraag tot vaststelling bestaat Uit het Financieel Jaarverslag, de controleverklaring van de accountant en het

rapport van feitelijke bevindingen.

Bfldraqe VWS aan de stipendlwnreqling
12.000.000

U000.000

10.000.000

9.000.000

Fln.nd..I )urvarilag 2010

2012

Bijdrage VWS
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Sporters in FTE met Stpendium per band (mecrjarenoverzicht)
Bond

Arrericart Foo:bal
Atletiek tirrie
Badminton Bond
Base & Saitbali Bond
Basketbali Bond

8iart Bond

Bobslee Bond
Boks Bond

Bowling Fed
Bridge Bond

Dam Bond

Darts Bond
Fed Oolterse Vechtpocten
Gehandicaptensport
Golt Federatie
Gymnastiek Unie
Handbal Vmbond

Handboog Bond
Hippische Sport Bond
Hockey Bond
Judo Bond

Kanobond

icerate Do Band

klim- en Bergsport Vereniging
Karfbal Verband
Krachsport Bond

Lawn Tennis Bond

Motorrijders Verenging
Reddngsbrigades
Roei Bond

Rugbybond

Schaak Bond
Sch.atseniijdemsbond
Schennbond

Schutters P,ssociaie
Ski Verenging

Squash Bond

Teekwondo Bond
Tafeltennis Bond
Triathlon Band
Voetbal Bond

Volleybal Bond
Waersport Verbond
Wielrenunie

Zwembond

rotaal

Spc Iers Tn Fit met Stioendium tmeeriarenoverzkht)
300

450

400

350
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200 H:
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1.5.2 Topsportspaarregeling
De Topsportspaarregeling is per 1 januari 2016 komen te vervallen. Slechts voor de incidentele piekinkomsten
‘Prijzengeld’ en ‘Medaillebonus’ geldt dat deze inkomsten niet meetellen voor het toetsinkomen. Met ingang van 1
januari 2016 is ook de voorwaarde komen te vervallen dat de incidentele piekinkomsten moeten worden gestort op een
geblokkeerde spaarrekening. De ontvangen piekinkomsten zijn voor de sporters vrij beschikbaar.

1.5.3 Kostenvergoedingsregeling

De Kostenvergoedingsregeling is een regeling voor topsporters op basis waarvan de topsporter aanspraak kan maken
op vergoeding van kosten gemaakt in de uitoefening van zijn topsportdisciplirie. Doel van de regeling is topsporters
tegemoet te komen in de gemaakte kosten voor het beoefenen van zijn/haar topsportdiscipline. De financiering van de
regeling wordt verzorgd door VWS en NOCNSF. Kostenvergoedingeri worden slechts toegekend voor zover de daartoe
bestemde middelen van het Fonds toereikend zijn.

De volgende topsporters komen in aanmerking voor een Kostenvergoeding:
a. Topsporters in de groepen 1 t/m 3 topsportprogramma’s aan wie een A-, 8- en HP-status is toegekend;
b. Topsporters in de groepen 4.a en 4.b topsportprogramma’s aan wie een A-status is toegekend en die bij de top-3

zijn geëindigd tijdens een vastgesteld meetmoment en tevens deelnemen aan een fulltime programma onder regie
van de Bond.

c. Topsporters die zich uitsluitend op voordracht van NOC’NSF voor een Stipendium kunnen aanmelden bij het Fonds
l. Topsporters in groepen 1 tJm 3 topsportprogramma’s die (nog> geen A- of HP-status hebben, maar naar

het oordeel van NOC*NSF een reëel perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een vastgesteld
meetmoment

II. Topsporters in groepen 4.a en 4.b topsportprogramma’s aan wie een A-status is toegekend en die naar het
oordeel van NOC*NSF een reëel perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een vastgesteld
meetmoment en deelnemen aan een fulltime programma onder regie van de bond.

Bovenstaande sporters kunnen over de periode januari t/m december € 200 per maand declareren. Uitbetaling vindt
plaats na integrale controle.

De Topsporter die over het gehele kalenderjaar een inkomen ontvangt van meer dan 140% van het minimumloon
vermeerderd met € 10.000 bruto komt niet in aanmerking voor een Kosterivergoeding. Om de rechtmatigheid te
beoordelen van de uitbetaling van de Kostenvergoeding moeten de sporters na afloop van het kalenderjaar een opgaaf
doen van het bijverdiende inkomen, de zogenaamde inkomenstoets. Uiterlijk 31 maart dienen de sporters een kopie van
de aangifte inkomstenbelasting in te dienen bij het Fonds en bewijsstukken voor eventueel buitenlands inkomen. Ook
de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting dienen de topsporter bij het Fonds in te leveren. De inkomenstoets wordt
over een geheel kalenderjaar uitgevoerd, waarbij ook het inkomen van de sporter meetelt in de periode(n) dat de sporter
geen Kostenvergoeding ontving.

Financiering kostenvergoeding A-, B-, HP-status en sporters aan wie op voordracht van NOC*NSF een
kostenvergoeding is uitbetaald
De (rente) opbrengst van het kapitaal van het Fonds voor de Topsporter was in 2016 — evenals in voorgaande jaren
niet toereikend om in het benodigde totaalbedrag aan declaraties van de A-, 8- en HP-sporters (maximaal € 2.400 p.p.
per jaar) te kunnen uitbetalen. NOCNSF en VWS hebben voor een aanvulling gezorgd.
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Vaststelling bijdrage VWS
Voor het jaar 2016 heeft door VWS een toekenning plaatsgevonden in het kader van de kostenvergoedingsregeling. In2017 wordt hiervoor bij VWS de aanvraag tot vaststelling ingediend.
De aanvraag tot vaststelling bestaat uit het Financieel Jaarverslag, de controleverklaring van de accountant en hetrapport van feitelijke bevindingen.

1.200.000 -

L000 000 -1 Bijdrage VWS
800.000

600.000 —

400.000 —

200.000 — J
-.

2011 2013 2014 2015 203.6

1.5.4 Coulance mogelijkheid

De coulance mogelijkheid is bedoeld voor sporters van met een verzamelinkomen Box 1 hoger dan de inkomensgrensbehorend bij de stiperidium- en/of kostenvergoedingsregeling en geldt voor twee situaties:
1. de aanspraak van de sporter op financiële voorzieningen eindigt gedurende het kalenderjaar vanwege het

vervallen van de status in verband met de beëindiging van cle topsportcarrière;

2. de sporter maakt gedurende het kalenderjaar voor het eerst aanspraak op financiële voorzieningen vanwege de
toekenning van een status en instroom in het trainings- en wedstrjdprogramma van cle bond.

Op basis van de coulance mogelijkheid kan de topsporter gebruik maken van een verhoogde inkomensgrens.

Deze verhoogde inkomensgrens is voor de stipendiumregeling de inkomensgrens behorend bij de leeftijd van cle sportervermeerderd met € 15.000 (leeftijdsafhankeljk). Voor de kosterivergoedingsregeling is dat de inkomensgrensvermeerderd met € 15.000 (leeftijdsonafhankelijk).

Van de coulance mogelijkheid kunnen stipendiumgebruikers één keer gebruik maken bij beëindiging van de
topsportcarrière en één keer wanneer de sporter voor het eerst gebruik maakt van het Stipendium en/of dekostenvergoeding. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient een topsporter een bevestigingsbrief van NOCNSF te
kunnen overleggen.

Sporters die in 2014 en 2015 gebruik maakten van de stipendium- en/of kostenvergoedingsregeling konden over
desbetreffende kalenderjaren voor het eerst beroep doen op de coulance mogelijkheid. In 2016 hebben 6 sporters met
betrekking tot de inkomenstoets 2014 en 1 sporter met betrekking tot de inkomenstoets 2015 beroep gedaan op decoulance mogelijkheid.

1.6 Bezwaarschriften en beroepsprocedures
In 2016 zijn drieëntwintig bezwaarschriften ingediend en zijn er twee beroepsprocedures gevoerd.

Ter identific tie
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1.7 Meerjarenoverzicht
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Een meerjarenoverzicht, inclusief de begroting 2016. luidt als volgt:

Realisatie
2013

€

Realisatie
2014

€

Realisatie ReÏj Begroting
2015 20j 2017

6 € 6

AANTALLEN SPORTERS
NHP-sporters
Stipendia
Kostenvergoedingen NHP-sporters
Kostenvergoedingen 8-sporters
Kostenvergoedingen S-sporters

EXPLOITATIE-OVERZICHT? REGEUNG
Stipendiumregeling
Kostenvergoedingsregeling
BROV-regeling
Koersresultaat effecten
RESULTAAT

541 537 516 562
404 433 410 453 J 425
315 393 359 36.4
158 79 55 L 132

430.036 113.782 429.111 31.744-
-

- 253,026

315j 717.166 282.699- 544.477
745.429 1 830.948 146.412 765.759

BAlANS
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

- 41.705 r 20.853
11.084,534 j 15.263.189 15.027.168

381.947 J 300.089 313.809
12.685836 9.509.257 9.968.508

24.152.3ij 25.114.240 25330.338

18.491.938
407.834

6.733.135
25.632.957

Kapitaol
Egotisotiereserve
Reserve Koers.resultoten Effecten
Vermogen
Kortlopende schulden

23.142391
1.620.803
1279.770-

23.483.824
789.094

24.272.918

23.142.791
1.734.585

562.604-

24314.772
799.468

25.114.240

23.142.791
2.163.697

845.301-

24.461.187
869.151

25.330.338

23.142.791
2384.979

300,824-

25.226.946
406.011

25.632.957

KENG STAL STIPENDIUMREGELING
Bijdrage V’NS
Uitvoeringskosten
% Uitvoeringskosten (max 6%)

11.493225
357.787

EXPLOITATIE-OVERZICHT
Bijdragen VWS
Bijdragen NOCNSF

BATEN

Stipendia (mci. sociale lasten)
Kostenvergoedingen
Financiële voorzieningen
Afschrijvingskosterr
Organisatiekosten

lASTEN

SALDO BATEN EN LASTEN

Rentebaten en -lasten
Koersnesultaten effecten

FINANCIELE RESULTATEN

RESULTAAT

10.148.195
971.610

11.119.805

9.258.004
1.486.468

10.744.472

340.641

11.085.113

34.692

395.344
315.393

710.737

745.429

11.283.816
787.107

12.070.917

10.778.545
1.112.061

11.890.607
20.852

420204

12.331.663

260.745-

374.528
717,166

1.091.694

830.948

11.024.803
672645

11.697.448

10.224.518
961.871

11.186.389
20.852

393.475

11.600.716

96.732

332.379
282.699-

49.680

146.412

11.867.225
500.000

12.367.225

11.167.182
850.825

12.018.007
20.852

373.934

12.412.793

45.568-

266.850
544.477

811.327

765.759

12.243.234
500.000

12.743.234

11.381.352
1.287.800

12.668.952

419.282

13.088.234

345.000-

45.000
300.000

345.000

1 9.908.295 11.283.810 11.024.803
288.641 404.056 377328

2,9% 3,6% 3,4%

11.763.634
382.282
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2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2016
(na resutaatbesteriming)

______________________________________ ______________________________________

1 31 december 20161 1 31 december2ol5j

ACTIVA

VASTE ACTIVA
immatedle vaste activa

Software
20.853

- 20.853Financiële vaate activa (2)

Effecten 18.491.988 15.027.168
18.451.988 1 5.027.168

18.497.988 15.048. 021

VLOTTEN DE ACflVA
Vordesin9en en overlc)pende actlva (3)

Debiteuren 215.702 82.065
Overige vorderingen 192.132 231.744

407.834 313.809

Liqulde middelen (4)

Depositos en spaarrekeningen 4.399.336 8.357.093
Effectenrekeningen 762.733 419.343
Betaalreken!ngen 1.571.066 1.192.072

6.733.135 9.968.5GB
7.740.969 10.282.317

25.632.957 25.330.338

PA 55 IVA

VP.MOGEN (5)

___________________ ___________________

Kapitaal 23.142.791 23.142.791
Egalisatiereserve 2.384.979 2.163.697
Reserve Koersresultaten Effecten 300.824- 645.301-

25.226.9.46 24.461.187

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en sociale verzekeringen 255.462 306.555
Crediteuren 127.631 138.702
Verbonden partijen

- 406.107
Overige schulden 22.918 17.787

406.011 869.151

25.632.957 25330.338

Ter identificatie
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2.2 Staat van baten en lasten over 2016

2.21 Staat van baten en lasten over 2016 - Functionele indeling

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

€ €

Baten

___________ ___________ ___________

Bijdragen VWS 11.867.225 11.867.225 11.024.803
Bijdragen NOC*NSF 500.000 500.000 672.645

12.367.225 12.367.225 11.697.448

lasten
Salarissen/sodale lasten 11.167.182 11.078.112 10.224.518
Kostenvergoedingen 850.825 1188.000 961.871
Organisatiekosten 373.934 421.263 393.475
Afschrijvingskosten 20.852 30850 20.852

11412.793 12.718.225 11.600.716

SALDO BATEN EN LASTEN 45.568- 351,000- 96.732

Financiële resultaten
Rentebaten en -lasten 266.850 351.000 331379
Koersresultaten effecten 544.477

- 282.699
811.327 351.000 49.680

RESULTAAT 765.759
- 146A

RESULTAATBESTEMMING (5)

_________ _________ _________

Egalisatiereserve r 221282 J 429.111
Reserve lCoersresultaten Effecten 544.477 - 282699-

765.759 - 146.412

Ter identific ie
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2.2.2 Staat van baten en lasten over 2016 - Categoriale indeling

Realisati Begroting Realisatie
20161 2016 2015

€ € €

Stiperidiumregeling

___________
___________

__________

Baten: BijdragenVWS 11.493.225 11.493.225 11.024.803
Bijdragen NOC*NSF

-

m 11.493.225 11.493.225 11.024.803

Lasten: Salarissen/sociale lasten 11.167.182 11.078.112 10.218.365
Organisatiekosten 336.935 384.263 356.475
Afschrijvingskosten 20.852 30.850 20.852

cai 11.524.969 11.493.225 10.595.692

37•744..
. 429.117

Kostenvergoedingsregeling

____________ ____________ ___________

Baten: Bijdragen VWS 374.000 374.000
-

Bijdragen NOC*NSF 500.000 500.000 666.492
m 874.000 874.000 666.492

Lasten: Kostenvergoedingen 850.825 1.188.000 961.871
Organisatiekosten

— 37.000 37.000 37.000
887.825 1.225.000 998.871

kentebaten en -lasten (91 266.850 351.000 332.379

253.026 . -

BROV-regeling

____________
____________ ____________

Baten: Bijdrage NOCNSF m
- - 6.153

Lasten: Salarissen/sociale lasten
-

- 6.153

Koersresultaten effecten

___________
___________ ___________

Koersresultaten effecten 1 544.477 1 - 1 1 282.699I

RESULTAAT 765.759 1 - 1 146.412

RESULTAATBESTEMMING

_________ _________ ________

Egalisatiereserve 221.282
-

429.111
Reserve Kaersresultateri Effecten 544.477

- j 282.699-
765.759

. J 146.412

Ter identificati
Ernst & Younq1’tants LLP

Flnancleil javsr(eg 2015 EVISI29



10.2e. tenzij anders wordt genoemd
Doc. 101 Stichting Fonda voor de Topeportor

2.3 Kasstroomoverzicht over 2016
(indirecte methode)

Realisai Realisatie
20161 2015

€ €

Saldo baten er, lasten:
* Stipendiumregeting 31744- 429.111
* Kostenvergoedinysregeling 253.026

-

• BROV-regeling
-

-

221.282 429.111
Afschrijvings kosten 20.852 20.852
Gerealiseerde koersres. effecten 681.989- 152.413-
Mutatie vorderingen (3) 94.025- 13.720-
Mutatie kortiopende schulden (6 462.890- 69.686

Kasstrooni uit operationele activiteiten 996.770- 353376

Kasstroom uit financieringsactiviteiten I
-

Investeringen imm. vaste activa (1)
-

-Aankoop effecten 6.090.079- 4.180.745-1Verkoop/aflossing effecten 3.841.476 4.286.480J
Kasstroom uit )nvestedngsactiviteiten 2.23&603- 105.735 1

Kassttoom 1 3.23537j 459251

Saldo liquide middelen 31-12 6.733.135 9.968508
Saldo liquide middelen 1-1 (4) 9.968.508 9.509.257

Kasstroom 3235373- 459251
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2.4 Toelichting

2.4.1 Algemeen

Toegepaste standaarden voor verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld In overeenstemming met de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de Richtlijnenvoor de Jaarerslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’, de nadere vereisten zoals vastgelegd in de beschikkingSP/64743/2014 d.d. 18 maart 2014 van de Minister van Volgsgeiondheid, Welzijn en Sport en de bepalingen van en krachtens deWet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Ter wille van het inzicht is de staat van baten en lasten zowel op functionele als op categoriale basis weergegeven.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, uitgezonderdde beleggingen die tegen reële waarde worden gewaardeerd.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hunoorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekeningbekend zijn geworden.

Schattingen
Bij de totstandkoming van de jaarrekening maakt het bestuur bepaalde schattingen en aanriames. Deze schattingen eenaannames kunnen van invloed zijn op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van niet uit de balans blijkende rechtenen verplichtingen op balansdatum en/of op de baten en lasten in de periode waarover wordt gerapporteerd.
De belangrijkste schattingen zijn met name die vereist zijn voor de debiteuren/vorderingen.

Financiële Irtstwmenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, als vorderingen en schulden, als financiële derivatenverstaan.
De Stichting houdt geen financiële instrumenten voor handelsdoeleinden en geeft deze ook niet uit. De in de balans opgenomenopgenomen financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, die overeenkomt met de nominalewaarde. De waardering van de effecten vindt daarentegen plaats tegen beurswaarde Er is geen sprake van afgeleide financiëleinstrumenten (derivaten).

Waar van toepassing, wordt de reële waarde van het betreffende instrument vermeld in de toelichting op de onderscheiden postenvan de balans als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt deinformatie over de reële waarde gegeven in cle toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.

Ter identificatie
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2.4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de bestede kosten, verminderd met da cumulatieve aschrjvingen en -indien van toepassing - met bijzondere waardeverminderirrgen.
De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans isgespecifrceerd. De economische levensduur en de afschrjvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuwbeoordeeld.

Financiële vaste activa / effecten
De waardering van de effecten vindt plaats tegen de beurswaarde ultimo boekjaar.
Zowel de gerealiseerde als de ongerealiseerde waardeveranderingen worden direct in de staat van baten en lasten verantwoord.

i Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

(4) Liqulde middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordthiermee bij de waardering rekening gehouden.

(6) Kertlopende schulden
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen degeamortiseerde kostprijs.

2.4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle daarmee verband houdende en aan het jaar toe te rekenenlasten.

Bijdragen
Bijdragen worden als bate verantwoord zodra er redelijke zekerheid bestaat dat aan alle voorwaarden voor deze bijdragen zalworden voldaan.

Tenigvordeiingen
Op basis van inkomenstoetsen worden stipendia en kostenvergoedingen waar nodig teruggevorderd. Deze terugvorderingenworden verantwoord in het jaar van besluit tot terugvorderirig.

Ter identificatie
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2.4.4 Toelichting op de balans

R”f.

(1) Immateriële vaste activa
Mutatie-ove’zicht

Saldo 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties boekjaar
Saldo 31 december

Cuniulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercerrtage

121 Financiële vaste activa
Effecten

Mutatie-overziçht
Saldo 1januari
Aankopen (aanschafwaarde)
Verkopen (aanschafwaarde)
Her-/afwaardering naar beurswaarde
Mutaties boekjaar
Saldo 31 december

(31december) 2016! [

20.853

20.853-

20.853-

r 62577

[ 62.577-

33%

15.027.168
6.080.079
3.841,476-
1226217

3.464.820
18.491.988

(31 december) 20151

41.7 OS

20.852-

20.852-
20.853

62.557
41.705-

20.853

33%

15.263.189
4.180.745
4.286.480-

130.286-

236.021-
15.027.1 68

SpecificatIe
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve herwaardering

Specificatie naar vermopenssubcatectoji
Obligaties
Alternative fied income
Geldmarktfondsen

17.730.741
761247

18.491.988

72% 1 3.33g244
19% 3.584.452

1,568.292

100% 18.491.988

15.492.354
465.186-

15.027.168

85% 12.730.830
3% 402.642

1.893.696

100% 15.027.168

Toelichting
De middelen van het Fonds voor de Topsporter zijn niet vrij besteedbaar, maar slechts aan te wenden voor doelen en onder
voorwaarden zoals die zijn vastgesteld in het uitkeningsreglement Kostenvergoeding.
De beleggingen in effecten zijn ondergebracht bij een vermogensbeheerder. Deze vermogensbeheerder voert het behèer op
grond van een door het bestuur contractueel vastgelegd mandaat. Het uitgangspunt bij het beheer is gericht op het behalen
van direct rendement met behoud van het kapitaal. Het beleid is primair gericht op belegging voor de langere termijn. De
strategische assetmix is hierop afgestemd.
Beleggingen dienen plaats te vinden binnen de kaders van het Treasurystatut. Het niet risicovol beleggen van het kapitaal
ligt ten grondslag aan dit Treasurystatuut De beleggingen die voor ingangsdatum van het huidige Treasurystatuut zijn
gekocht, zullen te zijner tijd worden verkocht.
De obligaties hebben een hoofdsomgarantie. Het beleid is gericht de obligaties te houden tot uitloting of indien eerder de
nominale waarde kan worden gerealiseerd de obligaties te verkopen.
Alternative fixed income zijn niet-traditioneel financiële instrumenten met karakteristieken van vastrentende waarden, zoals
een hedge fund of een private eguity beleggingsvorrrs.
Geldmarktfondsen zijn beleggingsfondsec die (hoofdzakelijk) beleggen in (kortiopenide) deposito’s en schuidpapier.

(3) Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren

Vorderingen nominaal
Voorziening voor oninbaarheid

Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente effecten
Nog te ontvangen rente liquide middelen
Vooruit betaalde kosten

_____________

Totaal

255.702
40000-

21&702

168.889

20.065

3.178

192.132

407.834

122.065
40.000-

82.065

184.751
46.993

Tër identi
Ernst & TOUF ants LLP
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(31 december) 20161 1 (31 december) 20151.8L
6 €

ti> Liquide middelen
Deposito’s en spaarrekeningen

_____________________________
_____________________________

RABOBANK
ING-BANK
ABNAMRO BANK

__________

Effectenrekenin gen
TI-IE0000R GILISSEN

___________

Betaalrekeningen
RABOBANK
ABNAMRO BANK
ING- BANK

__________

Specificatie naar bonk
RABOBANK
ING-BANK
ABNAMRO BANK
THEODOOR GILISSEN

__________

De liquide middelen staan, met uiondering van de depos(to’s, ter vrije beschikking van de stichting.

{S) Vermogen

______________ ______________ ______________ ______________

1 Reserve i 31 decemberKap,tasl 1
reserve

Effecten 2016

€ € € 6

Saldo 1januari 2.163.697 8.45.301- 24.461.187
Saldo Stipendiumregeling 31.74.4-

- 1 31.744-J
Saldo Kostenvergoedingsregeflng 1 253.026

- 253.026
Bestemming koersmesultaten L - 1Saldo 31 december 2.384.979 300.824- L 25226.946]

Storting Ministerie VWS [ 18.151.209
Storting NOCNSF 4.991.582

Saldo 31 december 1 23.142.79J

Het beleid voor beleggingen van het kapitaal is vastgelegd in het treasurystatuut. Laatseijjk up 6 november 2015 heeft het
bestuur een gewijzigd treasurystetuut vastgesteld en ter kennisgeving aangeboden aan het Ministerie van VWS.
Voor het gestorte kapitaal door het Ministerie van VINS t/m 1999 geldt dat bij een eventueel opheffen van de stichting het
gestorte kapitaal naar rato geretourneerd moet worden aan VWS.
Door NOC*NSF It € 5,0 miljoen kapitaal gestort in de Stichting Fonds voor de Topsporter ter financiering van de lopende
activiteiten. Indien de Stichting wordt opgeheven, vloeit dit kapitaal terug naar NOCNSF. De kapitaalstorting door VWS ad €
18,2 miljoen vloeit terug naar VWS als de Stichting wordt opgeheven.
In opdracht van VWS s het koersresultaat betreffende de effecterrportefeuille van de middelen van het kosten
vergoedingsfonds, als separate post opgenomen. Deze Reserve Koersresultaten Effecten bevat zowel de gerealiseerde als
ongerealiseerde koertresultaten van de effecten,

1.841.644

2.557.692

4.399.336

762.733

762.733

444.34.4

1.126.042

680

1.571.066
6.733.135

3.823.845

2.533.248
2.000.000

8.357.093

419.343

419.343

1.071.187

120.046

839

1.192.072

9.988.508

34% 2.285.988
38% 2.558.372
17% 1.126.042
112k 762,733
100% 6.733.135

49% 4.895.032
25% 2.534.087
21% 2.120.046

___4
700% 9968.508

23.142,791

23.142.791

Ter identificatie
Ernst 8 Young A7artts LLP
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(31 december) 2016! (31 december) 20151
€ €

is Kortlopende schulden
Belastingen en sociale ver2ekeringen

______________________________ ______________________________

Schuld loonheffing 255.462 - 305.555
255.462 306.555

Crediteuren
Crediteuren 15.240 211
Nog te betalen kostenvergoedingesi AJB-sporters 112.391 138.489

127.631 138700

Verbonden partijen
Schuld NOC*NSF

406.107

Overige schulden
Nog te betalen accountant5kosten 7.865 5.748
Nog te betalen overige kosten 15.053 12.039

22.918 17.787

406.011 869.149

Ter dentiticati
Ernst & Vuung Ants LLP
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2.4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten___________
Realisatie Begroting Realisatiel

2016 2016 20151
gfj

€

BATEN

Bijdragen VWS
Kostenvergoedingsregeling 374.000 374.000
Stipendiumregelirig 11.493.225 11.493.225 11.024.803

11.867.2a5 L11.B67225 11.024.81Bijdragen NOC*NSF

Kostenvergoedingsregelirig

_____________ _____________ _____________

BijdrageA/HP-sporters 485.000 485.000 411.492
Bijdrage 8-sporters ed.

- - 240.000
Bjdrage sporter5 485.000 485.000 651.492
Bijdrage adm. verwerking 15,000 15.000 15.000

500.000 500.000 666.492
BROV-regeling

-
- 6.153

500.000 500.000 672.645

isi LASTEN

Salanssen/sociale lasten
Stipendiumregeling

_____________ _____________ ______________

Salarissen 9.599.141 9.434.101 8.823.070
Sociale lasten 1.751.637 1.644.011 1.568.526

11.350.778 11.078.112 10.391.696
Teru9vordering o.b.v. inkomenstoetsen 183.596-

- 173.33 1-
11.167.182 11.078112 10.213.365

BROV-regeling
Salarissen/sociale lasten - - 6.153
Sociale lasten

-
-

- 6.153

11.167.182 11.078.112 10.224.518
Kostenvergoedlngen

_______________ _______________ _______________

Kostenvergoedingen A-sporters 823.867 972.000 j 843.046
Kostenvergoedingen 8-sporters 92.277 216.000 135.745

916.145 1.188.000 978.791
Terugvordering o.b.v. inkomenstoetsen 65.320-

-
1 6.920.J

850.825 1.188.000 [961.8J

Inkornenstoetsen
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening, waren de volgende inkornenstoetsen nog onderhanden:

anderhanden nog te ontvangen
totenmet2014: 4 -

totenmet2øl5; 37 60
41 60

Het Ministerie van VWS heeft aangegeven dat de jaarrekening waarin in elk geval de uitvoering van de stipendiumregeling en de
uitgekeerde bedragen zijn opgenomen, binnen 22 weken na afloop van het boekjaar dient te worden overlegd. -

Vanaf 2014 worden de inkomenstoetsen voor het gehele jaar beoordeeld op basis van de (voorlopige) aanslag
inkomstenbelasting.

Gezien de termijn waarin sporters de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over 2016 kunnen indienen en de tijd die nodig is
om de inkomenstoet5 uit te voeren, ken op dit onderdeel niet voldaan worden aan de termijn van 22 weken.
Op basis van inkcrmertstoetsen, is in 2017 besloten tot terugvorderirg van stipendia en kostenvergoedingen ad € 224.164. Deze
posten zullen in de jaarrekening 2017 worden verwerkt.

Ter identificati
Ernst & Young Aants LLP
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Realisatie Begrotinyl Realisatie
2016 2j 2015

é € €

Organisatiekosten

______________ ______________
_____________

Kostenvergoedingsregeling 37.000 37.000 37.000Stipendiurtiregeling
kosten administratie en beheer 241.876 276.5S0 242.420
Huurkosten 12.136 26.000 12.057Accountantskosten 16.940 15.500 16.611
Kosten website 51.603 50.213 75.380Overige organisatiekosten 14.380 16,000 10.007

373.935 421.263 393.475
Afschrljvingskosten Imm. vaste activa

Stipendiumregeling

______________
______________ ______________

Afschrijvingskosten softwarelwebsite/portal 20.852 30.850 20.852

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en 4asten
Rentebateri

Rentebaten liquide middelen 21.618 76.000 56.685
Rentebaten effecten 300.700 324.000 324.325

322.318 400.000 381.010
Rente- en soortgelijke tasten

Beheervergoecling effecten 55.468- 49.000- 48.631-

— 266.850 351.000 332.379

Koersresultaten effecten
Ongerealiseerde koersresultaten effecten:

* herwaardering portefeuille 371.180 248.409-* herwaardering verkopen 855.286 - 118.123
1.226.466 = 130.286-Gerealiseerde koersresultaten effecten:

* verkoopprijs 3.159.487 - 4.134.067-* aankoopprijs 3.841.476- - 4.286.480-
681.989- - 152.413-

544.471
- 282.699-

Toelichting

Jaarlijks wordt de waardestijging van de portefeuille opgenomen als ongerealiseerd koersresultaat. Wanneer de effecten wordenvekocht dan wordt het ongerealiseerd koersresultaat omgezet in gerealiseerd koersresultaat.
Ongereoiiseerde koersresulfaten:
De herwaardering portefeuille is de waarde waarmee de effecten in het huidige boekjaar in waarde zijn gestegen.De herwaardering verkopen is de aanschafwaarde van de verkochte effecten - de waarde van de verkochte effecten op 1 januarivan het huidige boekjaar.

2.4.6 Transacties met verbonden partijen

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

Baten 1 Lasten /
Deblturen Crediteuren Toelichting

£

NOCNSF 500.000 - bjdragsn
NOC*NSF

- 241.876 dienstverlerJinflSt & Young Accouj(tants LLP
SCP (Sportcentrum Papendal ev)

- 12.136 huur mcl. svicekosten

flnande,I jwver.iag 2016
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2.4.7 Wet Normering Topinkomens

10.2e. tenzij anders wordt genoemd
Stichting Fonde voor de ‘ropaporter

WNT-verantwoordlng 2016 Fonds voor de Topsparter

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en ernipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het Fonds voor de Topsportervan toepassing zjnde
regelgeving:

Controleprotocol voor de accountantscontrole van het Fonds voor de Topsporter.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Fonds voor de Topsporter Is € 179000,-. Dit geldt naar veto van de duur en /
of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

De bezoldiging van de funcorwrisaen dle over 2016 in het kader van d WNT verantwoord wordert is als volgt

Leidinggevende ropftjnctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zondediensibetrekking vanaf de 13e maand von de functievereulling

_______

179.000(

1
(
c
1

179.0001

1

1
1

1

179.0001

1
1
1

1

Fundieg egeVenS

lomvana dienstverband (in ftel
lGevezen toofijnctionaris
Fi 0ienstbeekldncj?

Individueel WNT-maacimum i.g.v. fulltime
dienstverband

Beloning
Belasdsara Onkosterwergoedingen

‘-‘—-— termijn
Subtotaal

lMnvano en einde functievervullinc in 2016
Voorzitter
1)1 -31/12

0 fte
nee

nee

1 179.000

1
1
1

1

Penning -

meester

1)1 - 31/12
0 fte

nee
nee

Beatuurlld
1/1 31/12

0 (te
nee
nee

179.0001

t

1
t
t

— 1

Bestuurslid

23/5 - 31/12

Ofte
nee
nee

t 179.000

t

t
t
t

Btstuuretid

1/1 - 31/12

0 (te
nee
nee

Beatuurslid

1/1 - 31/12

Ofta

nee
nee

t

t

t
t

t

INaam [I.H.A. Bolhuli’
J•W

IHoooendoom
0. da Vr,ez,

MJ.W.M.
C. Thete Ch. Wameve E.M. MulderMartens 1

Bestuurslid

5,9 - 31/12

Ofte
nee
nee

179.000

lOrwerschuldigd betaald bedrag -/- 1 € - € — t
- 1 €

- 1 €
- 1 € - €

-

[Totaal bezoldiging 1 t
- 1 €

—

- L - £
- 1 € 1

-

Verplichte motivering indien overschrjdingi flvt 1 flvt 1 1 1 rM 1 flVt 1

Ter identificatie
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De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt

Leidinggevende tapfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een dienstbe!rekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder

Naam J3LA. Bçlhuls
J.W.

D. de Vreeze G.A.M. Verwij C. Thate Ch. WarnersHoogendoom

Penning
meester

Individueel WNr-maxirnum i.g.v. fulltime
dienstverband

Beloning
BeIastbare Onkostenvegoedingers
Beloninoen betaalbaar 00 termijn
SubtotaI

t

t
t
t

1 t 178.000

t
t

t

t

t 178.000

t

t
t
t

t 178.000

t
t
t

t

€ 178.000

€
t
t

t

Functiegegevens
anvano en einde functievervulling in 2015
Dmvarig dienstverband (in ftet
Gewezen tofunctîonaris
1 Fictieve) Dienstbetrekldna?

Voorzitter

1/1 -31/12
0 fte
nee
nee

178.000

t

1/1 31/12
0 ho

nee
nee

Bestuurslid
1/1 - 31/12

0 fte

nee
nee

Bestuurslid
1/1 - 18/9

0 fte

nee
nee

Bestuurslid
1/1 - 31/12

0 fte

nee
nee

Bestuurslid
1/1 -31/12

Ofte
nee
nee

t 178.000

t
t
t
t

lonverschuldigd betaald bedrag -1- 1 € €
- 1 t

- 1 €
- t €

- t €
-

Itotaal bezatdlalna t t - t t - £ - t t
-

j € - t € -

jverplicIte motivering indien overschrijdingi nvt nvt nvt nvt 1 nvt 1 nvt

Gegevens 2014

lAanvang en einde functievervulling in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31(12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12jOmvang dienstverband 2014 (in ho) 0 fte 0 fte 0 fte 0 fte 0 fte 0 fte

Beloning € -e -e -€ -t -€Belastbare Onkostenvergoedingen € - € - € - € - € - tBeloningen betaalbaar op termijn t - € - t - € - t - €Totaal bezoldiging 2014 € - € - € - € - t - €

toelichting WNT2O1S
Het overzicht met de bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT moeten worden verantwoord
Is opgenomen in het Financieel Jaarverslag 2016. Deze had in het Financieel Jaarverslag 2015 moeten zijn opgenomen.
Deze fout is geconstateerd bij het opstellen van het Financieel Jaarverslag 2016. Het betreft hier een fout waarbij uitsluitend
gegevens ontbreken van functionarissen die onbezoldigd zijn. De WNT is van toepassing op het Fonds doordat op
voordracht van het ministerie van VWS een van de bestuursleden wordt benoemd als bestuurslid van het Fonds.

Dit was over het kalenderjaar 2015 reeds van toepassing, echter destijds is niet onderkend dat bovenstaande benoeming op
voordracht ertoe leid dat het Fonds onder de WNT valt en dat als gevolg hiervan bovenstaand verantwoordingsrnodel diende
te worden opgenomen. De hertc,etsing van de gecorngeerde cijfers aan de destijds toepasselijke normen leidt niet tot
(wijzigingen in) onverschuldigde betalingen.

Ter identificatie
Ernst & Young AcCO77tsLLP
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2.4.8 Meerjarenoverzicht VWS
Een meerarerioverzicht, inclusief de begroting 2016, luidt als volgt:

Begroting Begroting Begroting Begroting Realisatie
2014 2015 2016 Totaal Tolaal

€ € € € €

Aantallen sporters

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

5tipendiaA/1-IP-sporters 429 1 4181 418 F 1265 1.295Kerniergoeduigen NHP-sporters 405 405 364Kostenvergoedingen S-sporters 90 90 43

Stipendlumregeling

_____________
____________

____________ ____________
____________

Bijdragen VW5 11.283810 11.024,803 11.493225 33.881.838 33.801.838Sijdragen NOCNSF
- - - - -

Baten Sipendlumregeling 11.283.610 11.024.803 11.493.22S 33.801.838 33.801.638

Salarissen ‘ sociale lasten 10.935.609 10.609.690 11.078.112 32.823.411 32.214.076Organisatiekosten 348201 415.113 415.113 1.178.427 1.076.613
Lasters Stlpendiumregellng 11.283.810 11.024.803 11.493.225 33.801.838 33.290.689

Saldo Stipendiumregeling

____________

- - . 511.149

KostenuergoedingsegeIlng

____________ ____________
____________

Bijdtag. VWS 374.000 374.000 374.000
Bijdrage NOCNSF 500.000 500.000 500.000
Baten KostenveTgoedlngsregellng 874.000 874.000 874.000

Kostenvergoedingen 1.188.000 1.168.000 850.825
Organisatiekosten 37.000 37.000 37.000
Lasten Kosenvergoedlngsregeflng 1225.000 1225.000 887.825

Rentebaten- en lasten 351.000 351.000 266.850

Saldo Kostenvprooedlnaçrpoallnn
. - 253.025

Bestemming exploItatIeresultaat per regellng
Kosten- Saldo 31

Egailsatferesenie Saldo 1 januarI S!pendIum vergoeding december
2014 1.620.804 113.782

- ( 1.734.586
2015 1,734.586 429.111

.
2.163.697

2016 2.163.697 31.744- 253.026 [........ 2.384.980
Saldo resultaat 511.149 253.0261

Ter identificatie
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3 OVERIGE GEGEVENS
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:i- —__._

Onderwerp: FW: Overleg KNSB/NN over stipendia lange baan schaatsen
Datum: vrijdag 15januari 2016 18:46:39

FYI, grtjs

Van:

Verzonden: vrijdag 15 januari 2016 18:46
Aan j1

-

-

_______

@hotmail.com)
cc -

. .

Onderwerp: RE: Overleg KNSB/NN over stipendia lange baan schaatsen

Van: 1O.2.e

1O.2.g
Beste allen,

____________

Vandaag viamail ontvangen van Team , geeft aan zelf
arbeidsovereenkomsten met lange baan schaatsers te hebben. Metverder vandaag
afgesproken dat KNSB begin volgende week de andere 3 teams telefonisch gaat benaderen.
KNSB streeft ernaar voor woensdag — dan overleg VWS — NN — deze teams gesproken te hebben.
Fijn weekeinde. GrtI

Verzonden: woensdag 6 januari 2016 08:33
Aan

(hotmail Lom)
cc i”J Zqr ---

Onderwerp: RE: Overleg KNSB/NN over stipendia lange baan schaatsen

Beste allen,

In het verlengde van de mail van 6 december:

TeamI[Ij en Team (2 van de 6 Erkende Topteams) hebben voor de deadline geantwoord dat zij
zelf arbeidsovereenkomsten met lange baan schaatsers hebben
KNSB stuurt een reminder aan de andere Topteams, met het verzoek alsnog de brief van KNSB en NOC*NSF
binnen een week te beantwoorden.

In de reminder wordt opgenomen dat indien antwoord uitblijft, KNSB en NN de conclusie trekken dat de teams
geen arbeidsovereenkomsten met sporters hebben en zal opnieuw het appel gedaan worden op de Erkende
Topteams om zelf (en alsnog) arbeidsovereenkomsten aan te gaan met de lange baan schaatsers. Ook zal
gemeld worden dat VWS geïnformeerd wordt over het uitblijven van de reacties.
VWS is al telefonisch op de hoogte gesteld van de stand van zaken & ik heb VWS toegezegd hen half januari een
update te sturen. Op dat moment zouden ook de reacties van de sporters richting het Fonds voor de
Topsporter binnen moeten zijn (deadline 14jan). Planning KNSB inzake afronding nieuwe SOL is gesteld op eind
maart.
Vraag die naar verwachting op tafel gaat komen is in hoeverre KNSB en/of NOC*NSF en/of VWS het accepteren
als er dit seizoen geen actie wordt ondernomen door de Erkende Topteams en veranderingen (pas) ingaan per
het volgend seizoen. Juridisch heeft NOC*NSF niet de positie om in te grijpen in de situatie. Hier kom ik
uiteraard bij jullie op terug.
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Tot zover, grtz

Van:PF
Verzonden: zondag 6 december 2015 17:59
Aan: nocnsf.nl>;il*P4_

- thnocnsf.nl>;

_____

(nocnsf ni> - nocnsf ni>

hotmail.com)
-

(hhotmaH.cpm>
CC: - - @nocnsf.nl>;

_______

• ‘l(nocnsf.nl>;IW4
j1mnocnsfnl> °

— mnocnsf nI> 1

Jnocnsf ni> nocnsf nI> •

1 :](hnocnsf.nl>
Onderwerp: Overleg KNSB/NN over stipendia lange baan schaatsen

10.2.e (nocnsf.nl>; 1 0.2.e

Beste allen,

Zie onderstaand de afspraken die vrijdag jl gemaakt zijn met de KNSB. De brief aan de Erkende
Topteams stemmen we voor verzending af met j.
Hart groet

Afspraken KNSB-NN 4december ii: AanweziaiEIW (KNSBLjIIW4

1. KNSB en NN sturen een gezamenlijke brief aan de Erkende Topteams, met verzoek om te handelen in
de geest van de Samenwerkings Overeenkomst Langebaan schaatsen (SOL) en als Erkend Toptearn dit
seizoen nog te zorgen voor eigen arbeidsovereenkomsten met de langebaan schaatsers. NN maakt
co nce ptb rief.

2. Fonds voor de Topsporter stuurt op verzoek KNSB een mailbericht aan alle langebaan schaatsers die
een beroep doen op de Stipendiumregeling en/of de Kostenvergoeding. Doel is deze topsporters
nogmaals voor te lichten (Fonds vraagt in dezelfde mail de contracten van de sporters op). KNSB heeft
conceptbrief gelezen en staat achter de inhoud.

De brief van KNSB/NN (hienn wordt verwijzing naar ma//bericht Fonds aan sporters opgenomen) en het
mai!bericht van het Fonds worden tegelijkertijd verzonden op 14 december as

3. KNSB vindt het akkoord als het Fonds voor de Topsporter formeel de SOL ontvangt. NN zal het Fonds
hierover berichten.

4. KNSB heeft voor zichzelf 1 maart als deadline gesteld voor de nieuwe SOL (welke geldt miv het
schaatsseizoen 2016/2017). In deze nieuwe SOL worden de artikelen mbt arbeidsovereenkomsten
scherper en eenduidiger geformuleerd, zodat helder is dat Erkende Topteams zelf arbeidscontracten
met hun langebaan schaatsers aangaan. NN is bereid KNSB te adviseren over inhoud SOL en over
juridische verankering Licentiecommissie.

5. KNSB heeft advies gevraagd tav betrekken atletenvereniging, NN komt hier asap op terug.

6. NN informeert VWS over de op 4 decjl gemaakte afspraken en zal VWS op de hoogte houden van het
vervolg.
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1O2.eM

WWW.flOCnSt.ni

nocnsf. ni

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport
van NOC*NSF: Lotto, EY, Rabobank, Randstad, Volkswagen, Zilveren Kruis NOC*NSF
http://www.nocnsf.nl, info@nocnsf.nl Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr.
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended
to be exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to
any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under
no. 09059703.
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Van:
Aan
Cc
Onderwerp: Fwd: E-mailen - 2016 01 13 St Windkrs8._stipendiumreqeling.pdf
Datum: dinsdag 19 januari 2016 16:00:20
Bijlagen: 2016 0113 St Windkr88 sinendiumrenehnn.odf

AU00001.htm

Ha Bij deze vertrouwelijk als input voor morgen, grijs

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

-.

Datum: 19 januari 2d’l 6 15:5

_______

Aan:

_______

L uuiLui
Kopie: jnociisfjil.;l

____

jjii1 ul
onderwerp: Doorst.: E-mailen - 2016 01 13 St
Windkr88stipendiumregeling.pdf

Ha samen,
Zie onder & vertrouwelijk.
Ik heb even naviaag gedaan bij maar deze brief is bij het
duectiesecietanaat en met bmnengekomen
Vraag: Heeft een van jullie deze brief ontvangen?

heb jij ook de contracten gelegen waarnaar verwezen woidt?
Ik moet de brief nog even goed bekijken, en kom er er bij jullie op terug,
Grt2

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: KBNL>
Datum: 19 jmuari 2016 10:16:20 (‘ET
Aan:

_________

Kopie: t’ \SWNL>jPF
r

Onderwerp: E-mailen - 2016 01 13 St
Windkr88_stipeadiumregeling.pdf

Beste allen,

Vorige mail stuurde ik verkeerde bestand, met excuus.
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Hierbij brfvan

MVG

Voorbehoud KNSB:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden
ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Indien het wordt ontvangen door
iemand anders, wordt verzocht het te retourneren aan de afzender.
Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen door Sophos Anti-Virus
software.
The information transmitted is intended only for the person or entity to
whom or which it is addressed. Unauthorised use, disclosure or copying
is strictly prohibited. The sender accepts no liability for the proper
transmission of this communication nor for any delay in its receipt.
This footnote also confirms that this e-mail message has been checked
by Sophos Anti-Virus software for the presence of computer viruses.

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

FW: Concept mail an VWS
donderdag 21januari 2016 18:42:46

H a

Kijkje alvast even mee naar dit Concept?
Is dit uitgebreid genoeg enz?
Hoor graag!

Grtj

Van: 10.2.e
Verzonden: donderdag 21januari 2016 18:41
Aan: @KNSB.NL) @KNSB.NL>;11

- @KNSB.NL>; r1@KNSB.NL>
CC: @nocnsf.nl>;J @nocnsf.nl>
Onderwerp: Concept mail aan VWS

Ha samen,

Zie onder de aangekondigde concept mail voor VWS, met daarin zo goed mogelijk het overleg
me’van vandaag verwerkt. Graag asap jullie feedback, ik zal uiterlijk morgen rond 12 uur
versturen. Voor de goede orde,jziet deze mail, gezien de tijdsdruk die erop zit
tegelijkertijd met jullie, dus mogelijk dat hij opmerkingen heeft. Mn de eerste actie van NN
inzake doelgroep stipendium moet ik nog goed met hem afstemmen. Morgen check ik met onze
juristen of het aantal lange baan schaatsers dat in het algemeen stipendium ontvangt in de mail
gevoegd kan worden, staan nu nog .... In de tekst.
Ook Ieest (zie cc) nog een keer heel goed mee.
G rtj

coNcEpil

Beste1

BIJ deze en zoals toegezegd Informatie voor de Minister over en naar aanleiding van
Stipendiumgebruik door langebaan schaatsers uit Erkende Topteams, die wij in overleg met de
KNSB hebben opgesteld.
Hart groet enj

1O.2.g

Stand van zaken is dat 3 van de 6 Erkende Topteams inmiddels aan de KNSB teruggekoppeld hebben dat zij zelf
contracten van[iWh... van 36 uur per week zijn aangegaan met hun langebaan schaatsers

—svp checkl). De andere 3 teams
— svp

check!) hebben wel gereageerd op het verzoek van de KNSB om aan te geven of zij zelf contracten zijn
aangegaan voor °t”Ç3 maar geven onvolledig antwoord op de vraag

Noc*NSF en KNSB gaan nu een aantal stappen ondernemen.

Noc*NSF zal het op zich nemen de doelgroep van het Stipendium scherp tegen het licht te houden.
Achterliggende gedachte daarbij is “lid van een commercieel team” te definiëren, waarbij breder gekeken
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wordt dan het langebaan schaatsen. Een “lid van een commercieel team” kan in de toekomst geen of zeer
beperkt aanspraak maken op de Stipendiumregeling. Invoering per januari 2017 (Sportagenda 2017+). Ook zal
NOC*NSF zsm en in overleg met de KNSB in gesprek gaan met de 3 Erkende Topteams die geen antwoord
hebben gegeven op de vraag van de KNSB.

De KNSB vervolgt haar initiatief om het langebaan schaatsen te professionaliseren en zal een nieuwe
Samenwerkingsovereenkomst Langebaan Schaatsen (SOL) opstellen, waarin onverkort de eigen
verantwoordelijkheid van Erkende Topteams voor minimumsalarissen van minimaal een jaar voor minimaal 36
uur per week wordt opgenomen. NOC*NSF zal op verzoek van de KNSB ondersteunen bij de uitwerking.
Betreffend artikel is gereed per ultimo 1 april 2016. Invoering nieuwe SOL volgt na een onderhandelingstraject
per juni 2016.

Gedetailleerde informatie over de aantallen langebaan schaatsers uit Erkende Topteams die een beroep doen
op de Stipendiumregeling en de hoogte van het gezamenlijk beroep dat zij op de Stipendiumregeling doen is
niet beschikbaar bij NOC*NSF. Het Fonds voor de Topsporter heeft informatie opgevraagd bij langebaan
schaatsers die gebruik maken van de stipendiumregeling. Enerzijds is deze informatie nog niet compleet.
Anderzijds dient privacy betracht te worden en kan het Fonds niet meer dan kengetallen beschikbaar stellen. De
feiten liggen als volgt:

• Er zijn 28 langebaan schaatsers met een A-status en 1 langebaan schaatser met een HP-status. Van
deze 29 langebaan schaatsers met een A-status, schaatsen 22 bij een Erkend Topteam. De overige 7
schaatsers maken geen deel uit van een Erkend Topteam.

• Uit cijfers van het Fonds blijkt dat van deze 28 langebaan schaatsers met een A-status, in totaal .... een
beroep doen op de Stipendiumregeling. Aangetekend moet worden dat het Fonds geen informatie kan
verstrekken over de namen van deze schaatsers. Het is daarom bij NOC*NSF niet bekend in welke
teams zij schaatsen. Ook kan het Fonds geen informatie verstrekken over de hoogte van de
uitgekeerde stipendia. Het kan zo zijn dat langebaan schaatsers ouder dan 23 jaar die een

van hun Erkende Topteam ontvangen, geheel volgens de regels een beroep doen op de
Stipendiumregeling.

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport
van NOC*NSF: Lotto, EY, Rabobank, Randstad, Volkswagen. Zilveren Kruis NOCNSF
http://www.nocnsf.nl, info@nocnsf.nl Deze email en alle daarbij meegestuurde bij lagen
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr.
09059703. This email and any attachment sent witb it may be confidential and are intended
to be exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to
any electronic transmission. NOCNSF is a legal entity (association), duly incorporated
under the Iaws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under
no. 09059703.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Besproker punten voortgangsoverieg NOC*NSF/VWS 20 jan. 2016
Datum: zondag 24januari 2016 11:20:56

H a •-,

Net verslag, complimenten voor het tempo, thnx! Zie onder paar aanvullingen.
FE staccato paar praktische punten:

• Terugkoppeling OCW stuur ik snel.
• heeft beloofd data AV en Fondsvergadering in mei door te geven.
• Zal ik je even bellen over de WG en het reglement Kostenvergoeding irt aanscherping

definities? Wat betreft dat tweede punt is ons voorstel om het reglement KV op dezelfde
wijze aan te passen als het uitkeringsreglement(, formuleer ik t zo goed?)

Hart groet PS heb mijn reactie niet afgestemd mel @Fals jij nog dingen ziet laat
asap even weten!

1. Stipendium binnen erkende topteams langebaanschaatsen

Kort de brief van besproken, deze is ter info ook rechtreeks aan VWS
verstuurd VWS is niét van plan om hier een reactie op te geven richting
Vraag is welke acties we nog kunnen ondernemen richting de teams die niet
voorzien in de minimumlonen van langebaanschaatsers.F verstuurt op korte
termijn (uiterlijk dinsdag 26 januari) een mail met een laatste stand van zaken
naar . Op basis hiervan nemen contact met elkaar op om de
acties op de korte termijn te bespreken.
Voor VWS van belang om de blijven drukken op de deadline van 1 april voor de
nieuwe SOL. Daarnaast verkennen hoe we de stipendiumregeling kunnen
aanpassen om de gebruikte constructies door de merkenteams in de toekomst te
voorkomen. Mogelijke opties moeten aan de minister worden voorgelegd.

2. Aanvraag bijdrage VWS voor financiering Kostenvergoeding 2016

Kan oppakken na zijn verlof. Aanvraag kan middels brief aan VWS met het
verzbk om een incidentele bijdrage (conform verzoek uit 2013, zie ook bijlage)

3. Oriëntatie mogelijkheden vastleggen plichten topsporters

Uitgangspunten kort besproken, dit onderwerp komt ook aan bod tijdens de
Adviesgroep topsport op 2 aanwezig vanuit VWS).
Het is nog een zoektocht wat je van een sporter terugkunt verlangen en wat bij
het niet navolgen de eventuele consequenties kunnen zijn. Eerste ideeën hierover
worden ook met de Atletencommissie besproken. VWS vraagt hierbij nog
aandacht om eventuele rechten/plichten nog niet te specifiek alleen in het licht
van het stipendium te bezien. Prima om dit breder aan te vliegen vanuit het
complete pakket aan Athlete services en TeamNL. Reden hiervoor is om de
minister ook nog voldoende ruimte te geven om eventueel iets extra’s van
sporters te verlangen vanuit het stipendium. Adviesgroep is hierbij ook weer
belangrijk input voor VWS. NOC*NSF heeft als ideaalbeeld om met sporters
afspraken te maken die zowel voor VWS, NOC*NSF als bonden bruikbaar zijn, dit
uitgangspunt zal in de Topsportadviesgroep worden getoetst. Verzoek aan VWS is
om in ieder geval tot na de Topsportadviesgroep te wachten met vervoigstappen.
Afgesproken wordt dat we elkaar goed op de hoogte houden van de
ontwikkelingen zodat we niet tot dubbele of tegenstrijdige voorstellen komen.
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4. Overbruggingsregeling topsporters en financiering Stipendium/Kostenvergoedina
per 2017

Qua tijdpad koerst NOC*NSF op medio 2016 om naar buiten te communiceren
over een overbruggingsregeling, hierbij ook rekening houdend met de data van
de ALV en vergadering Fondsbestuur.
Wat betreft de eventuele VWS inzet bij de voorzieningen voor topsporters die hun
topsportcarrière willen beëindigen; verzoek van VWS om voorlopige
uitgangspunten nog niet op te nemen in het kerndocument (wanneer dit
kerndocument bijv. al met andere partijen besproken wordt, bijv. de
Atletencommissie). Tenzij NOC*NSF mogelijkheden ziet om dit zonder
aanvullende bijdrage vanuit VWS uit te voeren. Momenteel ligt het advies voor bij
de minister om deze optie verder te verkennen, zodra hier een ‘go’ op is dan
krijgt NOC*NSF hierover bericht. Dit moeten we afwachten voordat we ideeën
hierover verder kunnen uitwerken en op hoofdlijnen kunnen toetsen bij andere
partijen.

Een verhoogde VWS bijdrage voor het Stipendium is tegelijkertijd bij Minister
voorgelegd (zie ook onder 5)

5. Beleid Athiete Services 2017+

• Zodra NOC*NSF een indicatie kan geven van aantallen sporters per
pakket dan ontvangt VWS dit graag en is het zaak dat we snel weer om
tafel gaan vanwege de mogelijke impact op de betaalbaarheid van de
kostenvergoeding.
De door NOC*NSF voorgestelde benamingen (A-status, Basis-status en
HP-status) lijken VWS logisch. Benamingen komen terug in
Topsportadviesgroep 2 februari.

• Fondskapitaal; inmiddels akkoord om te kijken naar een andere
beleggingsmix op korte termijn. Op langere termijn ligt nog de vraag op
tafel of het Fondskapitaal op andere manieren kan worden ingezet.
Daarnaast ligt nu het voorstel bij de minister om extra budget
beschikbaar te stellen voor nieuwe de stipendiumregeling/verlengd
stipendium.

Uitkeringsreglementen:
i. Definitie Prijzengeld: geen voorkeur bij VWS om de definitie verder op
te rekken, van belang om definitie scherp te houden zodat er geen
startgeld oid onder geschoven kan worden.
ii. Prijzengeld en Medaillebonus i.r.t inkomenstoets Kostenvergoeding: niet
besproken
iii. Sporters met A-status jonger dan 18 jaar: mogelijkheden binnen
reglement kostenvergoeding? Suggestie VWS om misschien niet expliciet
op te nemen als aparte groep maar om ruimte te laten aan Fondsbestuur
om hierover een besluit te nemen.

6. W.v.t.t.k.
World Games: niet besproken

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geenaansprakeljkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden vanberichten.
This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or if this message was sent to youby mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kindresulting 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, EY, Rabobank, Randstad, Volkswagen, Zilveren Kruis NOC*NSF
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http://www.nocnsf.nl, info@nocnsf.nl Deze emai 1 en alle daarbij meegestuurde bij lagen
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. indien u deze ernail onterecht hebt
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de ernail te retourneren
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr.
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended
to be exclusivelv for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to
any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under
no. 09059703.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

lOZe
10 2.e
FW: stand van zaken nav stipendia langebaan schaatsen
dinsdag 26 januari 2016 20:04:12

Bij deze de beloofde aanvulling. Onze juristen formuleren het als volgt:
Het Fonds dient vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van de topsporters en er kon niet in
detail op bevindingen worden in gegaan door het Fonds. Het Fonds verwerkt persoonsgegevens
von topsporters. Deze persoonsgegevens mag het Fonds wettelijk gezien niet (zomaar) delen met
derden. Onder derden worden ook NOC*NSF en VWS verstaan.
Omdat de aantallen zo klein zijn in het geval van de langebaan schaatsers die gebruik maken van
de stipendiumregeling hebben onze juristen aangegeven dat het noemen een percentage de
voorkeur heeft boven het vrijgeven van een aantal.
Heb je hier voldoende aan? Grt

Van: 1O.2.e

________________

@minvws.nl]
Verzonden: dinsdag 26januari 2016 11:33
Aan: @nocnsf.nl>
Onderwerp: RE: Stand van zaken nav stipendia langebaan schaatsen

1O2e

H4,

Is deze mail nog niet naar gegaan dan?

Zo niet, dan zou ik nog kort aangeven waarom de privacyregels in het geding komen bij
het noemen van de aantallen sporters die gebruik maken van stipendium. Lukt dat nog?
Verder ok.
Dank!

Groet,I

Van nQ0Lflh]
Verzöndèn: maan a2SjarïLarl2u1b2U:1Y
Aan:

__________

Onderwerp: Stana vfl zaken nav stipendia langebaan schaatsen

Best4,

Bij deze en zoals toegezegd vertrouwelijke informatie over en naar aanleiding van
Stipendiumgebruik door langebaan schaatsers uit Erkende Topteams, die wij in overleg met de
KNSB en mede op basis van input van het Fonds voor de Topsporter hebben opgesteld. Laatje
me weten of jullie hiermee uit de voeten kunnen? Hart groet,

Stand van zaken en vervolgacties KNSB en NOC*NSF nav Stipendia langebaan schaatsen

Stand van zaken is dat 3 van de 6 Erkende Topteams inmiddels aan de KNSB teruggekoppeld hebben dat zij zelf
contracten van van 36 uur per week zijn aangegaan met hun langebaan schaatsers
De andere 3 teams hebben wel gereageerd op de vraag van KNSB en NOC*NSF om aan te geven of zij zelf
arbeidscontracten zijn aangegaan voor minimaal 36 uur per week voor maar geven
onvolledig antwoord op de vraag.

10.2.g
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NOC*NSF en KNSB gaan een aantal stappen andernemen:
NOC*NSF zal het op zich nemen de doelgroep van het Stipendium scherp tegen het licht te houden, waarbij
breder gekeken wordt dan het langebaan schaatsen. Overwogen wordt “leden van commerciële teams” in de
toekomst geen of zeer beperkt toegang te geven tot de Stipendiumregeling, de Kostenvergoeding en de
voorzieningen van NOC*NSF. Met effectuering per januari 2017 (Sportagenda 2017+).
Ook zal NOC*NSF zsm en in overleg met de KNSB in gesprek gaan met de 3 Erkende Topteams die geen
antwoord hebben gegeven op de vraag van KNSB en NOC*NSF.

De KNSB vervolgt haar initiatief om het langebaan schaatsen te professionaliseren en zal een nieuwe
Samenwerkingsovereenkomst Langebaan Schaatsen (SOL) opstellen, waarin onverkort de eigen
verantwoordelijkheid van Erkende Topteams voor minimumsalarissen van minimaal een jaar voor minimaal 36
uur per week wordt opgenomen. NOC*NSF zal op verzoek van de KNSB ondersteunen bij de uitwerking. Het
SOL-artikel betreffende de arbeidsovereenkomsten is gereed per ultimo 1 april 2016. Invoering nieuwe SOL
volgt na een onderhandelingstraject, waarbïj gestreefd wordt naar invoering per juni 2016.

Aantallen:

Medio december 2015 hadden 28 langebaan schaatsers een A-status en 1 langebaan schaatser een HP-status.
Van deze langebaan schaatsers, schaatsen 22 bij een Erkend Topteam. De overige 7 schaatsers maken geen
deel uit van een Erkend Tapteam.
Informatie over de aantallen langebaan schaatsers uit Erkende Topteams die een beroep doen op
Stipendium- en/of kostenvergoedingsregeling en de hoogte van het gezamenlijk beroep dat zij
hiermee op deze voorzieningen doen is niet beschikbaar bij NOC*NSF en KNSB.
Op verzoek van NOC*NSF heeft het Fonds voor de Topsporter, met inachtneming van de vigerende privacy
regels, de volgende informatie beschikbaar gesteld:
Ongeveervan de 29 langebaan schaatsers maakt(e) gebruik van de stipendium- en/of
kostenvergoedings regeling.
Het Fonds voor de Topsporter heeft informatie opgevraagd bij langebaan schaatsers die gebruik maken van de
stipendium- en/of de kostenvergoedingsregeling. Ruim de helft van de groep heeft op dit moment aan dit
verzoek voldaan. De reglementen van het Fonds geven geen mogelijkheid om de sporters, die nog niet hebben
gereageerd, hiertoe te dwingen eerder dan bij de termijn voor de inkomenstoets, die na afloop van het
kalenderjaar plaatsvindt (de Fonds reglementen zullen daarop worden aangepast).
De ontvangen overeenkomsten van de langebaan schaatsers met hun sponsor/werkgever (in bepaalde gevallen
een Erkend Topteam) worden op dit moment getoetst aan de reglementen. Er wordt gekeken of de
overeenkomsten bij voorbaat al een overschrijding van het norminkomen tot gevolg zullen hebben. Indien bij
voorbaat overschrijding van het norminkomen geconstateerd zal worden dan zullen de maandelijkse betalingen
aangepast worden.
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Van:

_______

Aan:
Onderwerp: Re: Stand van zaken nâv stipendia langebaan schaatsen
Datum: dinsdag 26 januari 2016 14:29:51

Ha Dat kan nog wel even, dit is precies de reden dat ik de mail alleen naar jou
heb gestuurd als je nog andere punten hebt, hoor ik t graag hoor’ Je krijg m uitel lijk
morgen opnieuw. Grtj

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 26jan 2016 om 11 33 heeft @mln\ws ni> het
volgende geschreven:

Vanaf hier + 2 verwijderdé hetzelfde als dcc 107

1.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Stand van zaken nav stipendia langebaan schaatsen
Datum: woensdag 27januari 2016 08:32:01

Beste
Bij deze en zoals toegezegd vertrouwelijke informatie over en naar aanleiding van
Stipendiumgebruik door langebaan schaatsers uit Erkende Topteams, die wij in overleg met de
KNSB en mede op basis van input van het Fonds voor de Topsporter hebben opgesteld. Mede
namens:, hart groet,
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Van:
Aan: 1
Cc:
Onderwerp: Plahning aanpassing stipendiumregeling irt commerciële ploegen
Datum: maandag 8 februari 2016 15:44:01
Bijlagen: imacieopl.onci

Ha

Ik heb een conceptplanning gemaakt tav de aanpassing van de stipendiumregeling irt gebruik
stipendium binnen commerciële ploegen (zoals merkenteams langebaanschaatsen). Uiteindelijk
zullen we mogelijke opties moeten voorleggen aan de minister.

Heb jij aanvullingen?

9 februari Eerste bespreking “W

Februari Input ophalen intern

_____

— VWS en extern
Februari Opstellen eerste uitwerking
3 / 4 maart High Performance Team
8 maart Werkgroep Athlete Services (Atletencommissie, NL Sporter, TD’s)
Maart Opstellen tweede uitwerking + bespreken met VWS
4 april Atleten commissie vergadering
12 april Voorbespreking Fondsvergadering -. P

18 april Voorbespreking Fondsvergadering:’
13 mei Toets eerste uitwerking in Fondsvergadering
Mei —juni Opstellen derde (finale?) uitwerking + bespreken VWS
Juli Start communicatie richting sporters en bonden

Met vriendelijke groet,

ooçç

Mobiel:
E-mail: nocnsf.nl
Website: www.nocnsf.nl

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport
van NOC*NSF: Lotto, EY, Rabobank, Randstad, Volkswagen, Zilveren Kruis NOC*NSF
http://www.nocnsf.nI, info@nocnsf.nl Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen



Doc.11O

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



Doc. 111

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: input gesprek
Datum; zondag 14 februari 2016 14:20:41

1O.2.g

Concept Agendapunten:

1. Kennismaking

2. Uitwisselen standpunten:

a Toelichting op brief dd .23 januari jI
b. Visie VW5, KNSB, NOC*NSF ap voorzieningen Tapsparters, mede in relatie met SOL lange

baan schaatsen “Atleten en caaches hebben recht op een arbeidsrelatie van ten minste het
wettelijk minimumsalaris voor minimaal 36 uur per week voor minimaal 1 jaar”.

3 Gevolgen aanpak voor Stipendiumregeling & voorzieningen Tapsparters

Met vriendelijke groet,

1O.2.e
10.1e

iC)Q9
NO(*NSF_J

M
@hocnsf ni

www.npcnsf.nl

‘

Bij deze de input die ik naar KNSB wil sturen als agenda voor het gesprek van vrijdag as. Gesprek
gaat op verzoek plaatsvinden bij de KNSB in Utrecht (16 17 uur) Stelt deen kort
vooroverleg, bv telefonisch of bv door om half 4 af te spreken in Utrecht nog op prijs?
Hoor graag je feedback op onderstaande concept agenda, dan stuur ik daarna door aan
‘ï/KN5B

_______________

Mogelijk dat het gesprek met niet door hoeft te gaan aangezien zij
aangeven zelf arbeidsovereenkomsten aan te bieden aan lange baan schaatsers. Omdat het
antwoord vanL ruimte voor interpretatie biedt heeft KNSB een additionele vraag gesteld
aanfiTl Antwoord wachten we nog op.
Ik zal overigens zeker in het gesprek benoemen dat het NOC*NSF heeft gestoord datlE!’bij de
NOS heeft aangegeven dat NOC*NSF hun aanpak ondersteunt, want dat is apert onjuist.
Hart groet

J in de cc aanvullingen welkomi
kun jij zien of & welke andere voorzieningen sporters uit team gebruiken (auto

topsportpolis?)
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Aan: 1O.2.e

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE:Gesprkken KNSB/NN & Erkende Topteams vrijdag ji
Datum: dinsdag 23 februari 2016 22:22:02

VanTTkreeg ik als aanvulling op onderstaande dat de KNSB in een vergevorderd stadium zit
van voorbereiding van nieuwe afspraken.
Terecht merkt:verder op dat ik vrijdag heb aangegeven dat NN waardering heeft voor de
financiële bijdragen van bedrijven/Erkende Topteams aan de schaatssport. Ook vraagt hij
aandacht voor het belang voor de schaatssport van het gebruik van voorzieningen. Leek me goed
jullie dat te berichten. Hartelijke groet,j

Van:

Verzonden: dinsdag 23 februari 2016 08:08

@mlnvws ni) 2 ‘1 @minvws nI
CC:j1W4c

Onderwerp: Gesprekken KNSB/NN & Erkende Topteams vrijdagjl

Beste

Bij deze de terugkoppeling van de gesprekken met , die ik gemaakt heb voor de
NN collega’s
Ik stuur deze ook naar, mogelijk hebben zij nog aanvullingen of opmerkingen, maar
dan hebben jullie vast mijn perceptie.
Laten jullie het weten als je nog vragen hebt?
Hart groe1$

Beste allen,

Vrijdagjl hebbenEIW — en ik 2 gesprekken gevoerd iL!FiLfi!1ZZ3ïZ1):

• 1heeft verklaard alle langebaan schaatsers met een A-status in de Erkende Topteams Beslist en
zelf contracten aan te bieden vanL van minimaal 36 uur per week

voor minimaal een jaar. gaf aan achter het betreffende artikel in de SOLte staan en dit ook in de
toekomst te onderschrijven.

• heeft aangegeven Flange baan schaatsers met een A status een contract te bieden van J
per jaar Hiermee onttrekt zich bewust aan de SOL die wel door’Ç ondertekend is

- 4 KNSB kiest ervoor (zie eerdere mails) dit
niet nu aan te pakken, maar miv volgend seizoen.
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;.- ;_1O.2.g

heeft aangegeven dit te begrijpen en voor heldere regels te zijn.

Uit de gesprekken bleek mij dat de KNSB er nog niet is met het maken van nieuwe afspraken met de
erkende Topteams.
Er is wantrouwen over en weer en beide teams maakten de KNSB verwijten.
Teams uitten zorgen over de financiële toekomst van het schaatsen.
Team wil een aparte entiteit (dwz naast de KNSB) oprichten voor Topsport en_

waar

op dit moment (voor zover ik
begrijp) in vertegenwoordigd zijn, andere teams maken er geen onderdeel meer van
uit.

W]is verbolgen over het TeamNL concept van NN (ivm de wijzigingen in rule 40 heb ik aangeboden
dat NN/CZ contact met . opneemt om verder uitleg te geven en naar de mogelijkheden te kijken,
dit heb ik inmiddels gang gezet).

. heeft zelf contact gelegd met heeft een gesprek toegezegd zodat
kan toelichten waarom zij doen wat zij doen.

Conclusies:

1. Obv de input van de 6 Erkende Topteams:
o Er zijn :lange baan schaatsers uit Erkende Topteams die — gemeten aan de afspraken in de

SOL - onterecht een beroep (lijken te) doen op de Stipendiumregeling, doordat zij mogelijk
een volledig Stipendium ontvangen.

o Gemeten aan regelgeving mbt het Stipendium is het beroep terecht en hier kan — muv de
inkomenstoets door het Fonds — niets aan gedaan worden door het Fonds en/of NN.

2. Aanpassen van het beleid van VWS en NN (zie eerdere mails) dient doorgang te vinden. Het overleg
hierover tussen VWS en NN loopt al en het onderwerp komt terug in TS Adviesgroep & werkgroep AS:

o Aanpassing gericht op Erkende Topteams in het lange baan schaatsen zsm in laten gaan
(immers de contracten met de lange baan schaatsers worden binnenkort verlengd).

o Bezien of het haalbaar is (een eventuele) aanpassing gericht op andere sporten waar
commerciële entiteiten actief zijn, tegelijkertijd op te pakken en zo niet kiezen voor
gefaseerde aanpassing.

Hopelijk helder zo.1en ik zullen VWS & Fondsbestuur informeren en jullie op de hoogte houden van de
aanpassingen van het beleid. Ook houden we hierover nauw contact met de KNSB. Hart groet

Met vriendelijke groet,

r6cnsf.nl
www. nocnsf. ni

10.2.e
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Van: -

Aan: S -

Cc: S
Onderwerp: art 2.5 n[&jw model schaatsteams KNSB
Datum: donderdag 17 maart 2016 09:31:24

Ha

Bij deze vertrouwelijk ter info, zoals zojuist afgesproken.
Hart

De KNSB heeft aan het Ministerie van VWS en NOC*NSF het volgende voorgesteld:
Langebaanschaatsers uit een Erkend Topteam met een A-, HP- of B (selectie) status, kunnen een beroep doen op de
Stipendiumregeling. de Regeling Kostenvergoeding en de Voorzieningen van NOC*NSF, volgens de vigerende regels
(oa de inkomenstoets die van toepassing is op de Stipendiumregeling en de Regeling Kostenvergoeding). Het Fonds van
de Topsporter zal bij lange baan schaatsers uit Erkende Topteams uitgaan van een verdienste van de sporter van
tenminste het wettelijk minimumloon obv een full time aanstelling gerekend over een kalenderjaar. Het management van
de Topteams stelt de sporters hiervan op de hoogte.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bljagen:

îE*

Concept notitie
vrijdag 1 april 2016 18:14: 19
imageû0l.onci
Athlete Services 2017+.dpcx

1O.2.e 1 besproken.

iO.2.e

ÇE5o51
1 ---‘

L
Mobiel:

E-mail: knOCflsf.fll
Website: www.nocnsf.nl
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Bijgaand vertrouwelijk de concept notitie. Ik heb deze nog niet met
heeft er al wel naar gekeken.

Maandag contact?

Met vriendelijke groet,
1O.2.e •
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1 NederLandse

L N0(*NSF J Sport Federatie

Athiete Services 2017 + — Stipendium, Kostenvergoeding, overbruggingsregeling

1. CONTEXT

Ontwikkelingen
Sinds medio 2013 werkt NOC*NSF met o.a. VWS en andere stakeholders aan de professionalisering
van de voorzieningen voor sporters met een topsportstatus. Concrete resultaten:

Nieuwe voorzieningen passend bij beroep topsporter: Topsportpolis, AOV,juridische bijstand (NL
Sporter), sportersbijeenkomsten gericht op het vak topsporter en persoonlijke ontwikkeling
(TeamNL Excellence Program), TeamNL Alumni, 24/7 noodnummer i.s.m. Buza.

- Herziening stipendiumregeling: leeftijdsstappen, jaarinkomenstoets, coulance-mogeljkheid zijn
ingevoerd.

- Activeren en voorlichten over bestaande (wettelijke) voorzieningen: fiscale regelingen, UWV
uitkeringen.

Daarnaast laat onderzoek zien dat meer dan de helft van de topsporters moeite heeft met de
overbrugging van topsport- naar een nieuwe carrière. Samen met de ministeries SZW, OCW en
Financiën is overleg gevoerd over een overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters. Dit heeft
tot nu toe geleid tot:

Afspraken met UWV over het recht op een WW- en/of ZW-uitkering bij verlies van het stipendium;
Overzicht van bestaande fiscale regelingen die topsporters voordelen kunnen opleveren
(ontwikkeld samen met Belastingdienst en Financiën).

- Opzetten van een landelijk overleg topsport & onderwijs in samenwerking met OCW.

Uitdagingen
Tegelijkertijd constateren we de volgende uitdagingen.
- Toenemende druk op financiering stipendiumregeling m.n. vanwege toename aantal A-statussen.
- Druk op Lotto-opbrengsten zorgt voor druk op budget voorzieningen topsporters.
- Voorzieningenpakket sterk afhankelijk van in natura bijdragen van sponsoren.

Deze notitie gaat in op de financiering van de stipendiumregeling, de regeling kostenvergoeding en
een gewenste overbruggingsregeling.

2. SPORTAGENDA 2017+
In 201 7÷ zal het focusbeleid worden voortgezet. Eind 2016 worden de investeringsbeslissingen in de
topsportprogramma’s verwacht. De indeling van de topsportprogramma’s heeft direct effect op de
toegang tot voorzieningen en het stipendium. Momenteel is het nog onduidelijk welke programma’s
in de focus terecht komen.

Los hiervan richt het NOC*NSFbeleid zich op sporters vanaf 8 jaar voor het podium t/m de transitie
naar een nieuwe carrière. Vanuit Athlete Services worden in de Sportagenda 2017+ de volgende
accenten gelegd:
- Sterkere aansluiting tussen programma-investeringen en ondersteuning topsporters;

Verbetering van voorzieningenpakket:
o aanbieden van basisvoorzieningen;

L0110 EY r randstad + Zilveren
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o samen met VWS professionaliseren van de stipendiumregeling;
- Meer ondersteuning ex-topsporters in transitie naar nieuwe carrière, o.a. via een

overbruggingsregeling.
- Vastleggen van gedragsregels en inspanningen voor topsporters.

Uitwerking Ath(ete Services
- Per focusprogramma spreken bond en NOC*NSF af hoeveel en welke topsporters in aanmerking

komen voor Selectie-status. Selectie-status is niet gekoppeld aan prestatie-eis en komt in plaats
van huidige B-status. Selectie-status geeft recht op basispakket voorzieningen.

- Na behalen prestatienorm kunnen topsporters de A-status verkrijgen. A-status geeft aanspraak op
stipendium.

- Aan jonge topsporters met uitzonderlijk prestatieperspectief kan NOC*NSF een HP-status
toekennen. HP-status geeft aanspraak op stipendium.

- Topsporters met perspectief op mondiale top-8 in niet-focusprogramma’s, kunnen door de bond
worden erkend als ‘mondiale topsporter’ (werktitel) t.b.v. onderwijsfaciliteiten;

Eerste inschattingen leveren de volgende min/max aantallen op:

Selectie (mci. maatwerk) A (mcl. maatwerk) lIP Totaal
Min 250 550 15 815
Max 350 650 30 1.030

Bovenstaande inschattingen zijn afhankelijk van de programma-investeringen cq. focusbesluiten. De
formele besluiten worden eind dit jaar verwacht.

Beoogde voorzieningen voor topsporters in focus- en niet-focusprogramma’s:

FOCUS NIET FOCUS
Selectie-status A-status HP-status ‘Mondiale topsporter’

profiel
Onderwijsfaciliteiten Onderwijsfaciliteiten Onderwijsfaciliteiten Onderwijsfaciliteiten
Topsportpolis Topsportpolis Topsportpolis Goud op de Werkvloer
Kostenvergoeding Kostenvergoeding Kostenvergoeding Juridisch advies
Vervoer Vervoer Vervoer Financieel advies
Goud op de Werkvloer Goud op de Werkvloer Goud op de Werkvloer
Fiscaal advies Fiscaal advies Fiscaal advies
Financieel advies Financieel advies Financieel advies
Juridisch advies NL Sporter NL Sporter
- Stipendium Stipendium -

ZW/AOV ZW/AOV
WW / Overbruggingsregeling (?) WW / Overbruggingsregeling (?)

3. STIPENDIUMREGELING

Financiering stipendium
Fulltime beschikbaarheid van topsporters is essentieel voor de top-lO ambitie. Onverkort geldt dat
stipendium een aanvulling op het inkomen van de topsporter is en niet/beperkt bedoeld voor
topsporters die zelf in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Aantal stipendiumgebruikers is afgelopen jaar gestegen van 385 (februari 2015) naar 447 (februari
2016). De toename is onder meer veroorzaakt door instroom van enkele teams en ploegen in A-status
en behalen kwalificatienormen voor Olympische/Paralympische Spelen 2016. Percentage
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stipendiumgebruik februari 2016 ligt op 76% (447 van de 592 A/HP-sporters). Ca. 84% van de
stipendiumgebruikers is 22 jaar en ouder, ca. 42% van de stipendiumgebruikers is 27 jaar en ouder.
Prognose 2016 o.b.v, realisatie Q1 2016 is € 11.648.735, excl. uitvoeringskosten en leeftijdseffect.

Op basis van meest recente min/max inschattingen verwachte prestaties ligt het in lijn der
verwachtingen dat in 2017 e.v. het stipendiumgebruik rond de 450 sporters ligt. Zonder rekening te
houden met jaarlijkse indexatie (ca. 1-1,5% per jaar), leeftijdseffect (ca. € 300.000 meerkosten bij
gelijkblijvende populatie) en uitvoeringskosten (minimaal € 415.000) is een stipendiumbijdrage van €
12.000.000 noodzakelijk om het stipendium op niveau te houden. Dit komt overeen met het resultaat
van de quickscan die in 2014 is uitgevoerd.

Een stipendiumbijdrage van € 10 mln, zal leiden tot aanpassing van de stipendiumregeling en/of
inperking van de doelgroep, hetgeen op basis van de top-lO ambitie zeer onwenselijk is.

Egalisatiereserve
De egalisatiereserve bedraagt ultimo 2015 ca. € 1.880.000.

Uitvoeringskosten
In 2014 en 2015 is reeds aandacht gevraagd voor de uitvoeringskosten. Afgelopen jaren heeft er veel
verandering plaatsgevonden: jaa rinkomenstoets is ingevoerd, communicatie naar sporters toe is
steeds belangrijker, dig italisering steeds omvangrijker en stelt hogere eisen, vermogensbeheerder
complexer, aantal bezwaar- en beroepszaken neemt toe. Hiertoe wordt meer gevraagd van de
bureauorganisatie:
- Bestuurssecretaris ter coördinatie van de uitvoering en personele ondersteuning.
- controller teneinde het bestuur objectief te kunnen informeren over financiële voortgang.
- functioneel beheerder om de digitalisering binnen het Fonds te professionaliseren en eerste lijn

ICT ondersteuning te waarborgen.
- juridisch medewerker ter afhandeling van de bezwaar- en beroepszaken.

Organisatiekosten 2016 bedragen ca. 415.000 euro (ca. 3,9% van het totaal subsidiebedrag). Komende
jaren zal rekening gehouden moeten worden met verhoging van de uitvoeringskosten.

Jaarlijkse indexatie
De stipendiumuitkeringen worden jaarlijks geïndexeerd conform de jaarlijkse indexatie van het
wettelijk minimumloon. Uitgaande van gelijkblijvende populatie geeft de indexatie meerkosten op van
ca. € 300.000 per jaar.

vraag aanH!r’ hoeveel bedroegen de indexeringskosten de afgelopen jaren gemiddeld?
Actie .: navraag of jaarlijkse indexatie binnen 10 - 12 mln. subsidie bekostigd moet
worden, of dat indexatie erbovenop komt

Gebruik stipendium commerciële teams
NOC*NSF stelt zich op standpunt dat van commerciële organisaties mag worden verwacht dat zij zelf
een minimumsalaris o.b.v. fulltime tijdsbesteding garanderen. Voorstel NOC*NSF is om jaarlijks vast te
stellen in welke sporttakken sprake is van commercieel betaalde sport, waarbij voornamelijk maar niet
uitsluitend wordt gekeken of:
- er in betreffende sporttak commerciële organisaties met winstoogmerk/zichtbare commerciële

associaties actief zijn waarmee topsporters een contract hebben en/of waarbij de topsporters in
dienst zijn, en;

- licenties aan commerciële organisaties worden verstrekt voor deelname aan het
wedstrjdprogramma, en;
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- er collectief gemaakte salarisafspraken gelden.
In 2016 zijn dat: wegwielrennen heren, langebaanschaatsen en betaald voetbal. Voor deze sporttakken
zal voordat de bond een voordracht voor een status doet bij NOC*NSF, een toets door de bond
plaatsvinden. Voordat de bond een statusvoordracht bij NOC*NSF doet, vraagt de bond het contract
van de sporter op en toetst of wordt voldaan aan de geldende minimum salarisafspraken. Indien dat
contract er niet is of niet voldoet aan de geldende minimum salarisafspraken, doet de bond de
voordracht — nog — niet. Binnen het Iangebaanschaatsen heeft de KNSB 1 mei als deadline om
voorgaande geregeld te hebben.

Ondanks NOC*NSF sportclubs niet als commerciële organisaties ziet, zal NOC*NSF de bonden waar
sprake is van beroepssport/betaalde sport (bv. hockey, volleybal, dames voetbal, handbal), stimuleren
om salarisafspraken te maken op basis van het minimumloon. Dit neemt NOC*NSF mee in de
gesprekken ten aanzien van de investeringsplannen van betreffende bonden.

Evaluatie jaarinkomenstoets
Tweede helft van 2016 volgt de evaluatie van het eerste jaar dat dejaarinkomenstoets heeft
plaatsgevonden. Stand van zaken is dat:
- ca. 25 sporters geen aangifte en/of aanslag heeft ingediend bij het Fonds. Deze sporters hebben

het ontvangen stipendium en/of kostenvergoeding terug moeten betalen;
- het Fonds in afwachting is van ca. 300 belastingaanslagen. Deze sporters hebben wel hun aangifte

ingediend bij het Fonds. Derhalve kan worden verondersteld dat het Fonds t.z.t. ook de aanslag
zal ontvangen. Desalniettemin is deze situatie zorgelijk.

Specifieke aandacht dient de doelgroep topsporters te zijn die in het buitenland staan ingeschreven.
Zij hebben niet de plicht om in Nederland aangifte te doen van hun inkomsten. Dit maakt het toetsen
door het Fonds van het daadwerkelijke jaarinkomen complex.

Momenteel kan er nog niks gemeld worden over het totaalbedrag aan terugvorderingen.

4. OVERBRUGGINGSREGELING
Logische stap in de professionalisering van de voorzieningen voor topsporters is de ontwikkeling van
een overbruggingsregeling. Binnen het topsportcarrièremodel vormt de overbruggingsregeling het
sluitstuk voor de ex-topsporters die niet direct doorstromen in een andere baan. De ambitie van de
voorgestelde overbruggingsregeling is om ex-topsporters binnen een jaar na einde topsportcarrière
te helpen aan een passende baan.

Uitkering tijdens (deel) transitieperiode
Belangrijk onderdeel is het creëren van een uitkering om tijdens (een deel van) de transitieperiode in
levensonderhoud te voorzien. Deze voorziening is gericht op sporters die stipendium hebben
gebruikt.

WW-uitkering
Recentelijk zijn met UWV afspraken gemaakt over het recht op een uitkering na verlies van
stipendium. Daarmee is het beroep topsporter door UWV formeel erkend als beroep. Onderzoek laat
zien dat de gemiddelde stipendiumduur van een sporter met A-status tussen de 50-60 maanden ligt,
hetgeen een opgebouwde WW-duur van 5 tot 6 maanden betekent. Hoogte WW-uitkering is eerste
twee maand 75% laatstverdiende loon. Vanaf de derde maand 70% laatstverdiende loon.

Overbruggingsregeling topsporters
De WW-periode zal voor niet iedere ex-topsporter toereikend zijn om een succesvolle transitie te
maken. Daarom is een verlengde uitkering gewenst, waarbij NOC*NSF denkt aan het volgend model:
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Voorwaarden Aantallen
Eerst opgebouwde WW aanspreken Gemiddelde uitstroom per jaar: 85-100
Min. 2jaar premieafdracht via stipendium Verwacht gebruik per jaar: 50
Looptijd afhankelijk van stipendiumverleden Gemiddelde leeftijd uitstroom: 29 jaar
Max. duur uitkering is 9 maanden bij 5 jaar of langer Gemiddelde stipendiumduur: 50-60 maanden
stipendium
Hoogte 70% laatstverdiende stipendium
Inkomenstoets
Kosten: € 1 mln.

Bijdrage topsporters
Uitgangspunt is dat sporters die gebruik maken van het stipendium een eigen financiële bijdrage
leveren. Acceptabel lijkt een afdracht van bijv. 2,5% van het stipendium, hetgeen op basis van een
totaal stipendiumsubsidie van € 10-12 mln, een collectieve bijdrage van €250.000 - € 300.000 per jaar
betekent.

Studiebijdrage
Veel ex-topsporters moeten na hun topsportcarrière in wezen om- of bijgeschoold worden. Om deze

ex-topsporters een impuls te geven om de opleidingsachterstand in te lopen en de afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen, is een studiebijdrage wenselijk. Deze voorziening zou wat NOC*NSF
betreft niet enkel gericht moeten zijn op de stipendiumgebruikers, maar op de bredere groep sporters
met een A-status.

Voorwaarden Aantallen
Eerst andere bronnen aanspreken (bv. Gemiddelde uitstroom A-status per jaar 85-100
profileringsfondsen) Verwacht gebruik per jaar:
Overleggen van studieplan Gemiddelde duur A-status:
Min. 3 jaar A-statusverleden
Studiebijdrage afhankelijk van statusverleden
Eénmalige studiebijdrage tussen 1.000-2.500
Nooit meer dan daadwerkelijke kosten
Kosten: € 250.000 mln.

Combinaties van uitkeringen voor levensonderhoud en studiebijdrage zijn mogelijk. De regelingen
voor de orofessionele dansers en de recente regeling voor de Duitse topsrorters zijn gecombineerde
regelingen.

5. KOSTENVERGOEDINGSREGELING

Financiering kostenvergoeding
Hoewel de kostenvergoedingsregeling in 2014 is gereduceerd tot enkel vervoers- en (buitenlandse)
hotel- en verbljfskosten, is de vergoeding van kosten een belangrijke voorziening. De
kostenvergoeding kan onbelast uitgekeerd worden, waardoor deze voorziening een hoog rendement
oplevert. Idealiter wil NOC*NSF de kostenvergoeding onderdeel uit laten maken van het basispakket
aan voorzieningen (voor Selectie-, A- en HP-status). Over de hoogte van de kostenvergoeding voor de
verschillende statussen wordt nagedacht.

Kosten per jaar gebruik kostenvergoeding:

Aantal statussen Kostenvergoeding per Kosten per Kosten per jaar o.b.v. 80%
maand jaar gebruik
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800 - Selectie, A, HP 200 € 1.920.000 € 1.536.000
(min scenario) 100 € 960 000 € 768 000
1.000- Selectie, A, HP 200 € 2.400.000 € 1920.000
(max-scenario) 100 € 1.200.000 € 960.000
250 - Selectie minus A en 200 € 600.000 ‘€ 480.000’L
HP 100 €300.000 €240.000
(min-scenario)
350 - Selectie minus A en 200 € 840.000 € 672.000
HP 200 €420.000 € 336.000
(max-scenario)

De kosten van de kostenvergoedingsregeling worden deels gefinancierd door de rentebaten van het
Fondskapitaal. Sinds 2014 bedragen de jaarlijkse rentebaten ca. €400.000 - € 350.000. Een bijdrage
van NOC*NSF zal genoodzaakt zijn om de financiering van de kostenvergoedingsregeling (deels) te
dekken. Op basis van een jaarlijkse NOC*NSF bijdrage van € 500.000 zijn bovenstaande groen
gearceerde scenario’s haalbaar.

Rentebaten en Fondskapitaal
De Fondsconstructie zoals in de jaren ‘90 gecreëerd rendeert niet meer zoals beoogd. Waar de
rentebaten in de beginjaren ca. € 1,5 mln. opleverde, leveren de rentebaten sinds 2014 ca. 400.000 - €
350.000 op. Sinds 2010 hebben NOC*NSF en VWS substantiële financiële bijdragen moeten leveren
om de kostenvergoeding gefinancierd en in stand te houden. Een substantiële bijdrage zoals
voorgaande jaren is voor NOC*NSF (jaarlijks ca. € 1 mln.) niet mogelijk. NOC*NSF zou daarom jn
overleg met VWS, in het verlengde van de eerdere afspraak tussen VWS en NOC*NSF om e,e.a. te
onderzoeken, afspraken maken over het benutten van een deel van het Fondskapitaal voor de
financiering van de kostenvergoeding.

Vraag aan wat zn de verwachte rentebaten komende jaren?

6. GEDRAG, PLICHTEN EN INSPANNINGEN TOPSPORTERS

Gedragsregels en e-Leaming
Van een sporter met een status mag verwacht zich te gedragen op een wijze die in overeenstemming
is met algemeen maatschappelijke normen en waarden en de (in het tweede helft van 2016 te
ontwikkelen) gedragsregels voor topsporters. Dit wordt als verplichting opgenomen in het
statusreglement. Als voorwaarde voor het verkrijgen van een status zal bovendien gelden dat de
topsporter een e-learning voltooit gericht op de context, positie en verantwoordelijkheden topsporter.
De gedragsregels voor topsporters en de e-learning worden na de zomer met VWS, werkgroep
Athlete Services, AC en NL Sporter ontwikkeld.

Maatschappelijke inspanningen en kennisontwikkeling
Voor een sporter die een status krijgt en op basis daarvan allerlei voorzieningen krijgt (vanuit de PINS
en publieke middelen) mogen aanvullend nog een aantal inspanningen verwacht mogen worden.
Voorbeelden zijn het verplicht invullen van enquêtes (bv. Topsportklimaatmeting) en inzet voor
maatschappelijke doelen en/of voor NOC*NSF cq. de betrokken bonden. Na de zomer zal e.e.a.
uitgewerkt worden met VWS, werkgroep Athlete Services, AC en NL Sporter.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

___________

Dag allen,

Bijgaand de voorbereidende notitie voor het overleg as. vrijdag. Overleg vindt van 11.00u-13.00u
plaats in NH Hotel Utrecht (iaarbeursplein 24).

Voorstel is om aan de hand van de voorbereidende notitie de verschillende scenario’s en opties
te bespreken. In de notitie zijn bespreekpunten aangegeven.

Agendavoorstel is:

1. Opening & mededelingen
2. Stipendium binnen commerciële teams
3. Scenario’s & opties financiering Stipendium, Kostenvergoeding, Overbruggingsregeling
4. Vervolgafspraken
5. W.v.t.t.k.

- Jeugdsportfonds

- FLOT

zet jij deze notitie door aan?

Tot vrijdag & voor nu een fijne avond!

Met vriendelijke groet,
1O.2.e

10.2.e

NO(*NSF

Mc

1O.2e:E-mail: @cnocnsf.nl

Website: www.nocnsf.nl

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport. Partners in Sport
van NOC*NSF: Lotto, EY, Rabobank, Randstad, Volkswagen, Zilveren Kruis. NOC*NSF:
http://www.nocnsf.nI, info@nocnsf.nl. Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt

T.b.v. overleg VWS ) Nbc’NSF as. vrijdag
woensdag 6 april 2016 16:32:47
imecceppl.onci
Athlee Services 2017+ 20160406.ijdf



102e. tenzij anders aangegeven Doc. 115

ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de ernail te retourneren
en de ernail niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr.
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended
to be exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to
any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under
no. 09059703.
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Notitie Athiete Services 2017+
aan

betreft Voorbereidende notitie overleg VWS & NOC*NSF 8 april 2016

datum 6 april 2016

1. CONTEXT

Ontwikkelingen
Sinds medio 2013 werkt NOC*NSF met o.a. VWS en andere stakeholders aan de professionalisering
van de voorzieningen voor sporters met een topsportstatus. Concrete resultaten:
- Nieuwe voorzieningen passend bij beroep topsporter: Topsportpolis, AOV,juridische bijstand (NL

Sporter), sportersbijeenkomsten gericht op het vak topsporter en persoonlijke ontwikkeling
(TeamNL Excellence Program), TeamNL Alumni, 24/7 noodnummer i.s.m. Buza.

- Herziening stipendiumregeling: leeftijdsstappen,jaarinkomenstoets, coulance-mogeljkheid zijn
ingevoerd.

- Activeren en voorlichten over bestaande (wettelijke) voorzieningen: fiscale regelingen, UW’J
uitkeringen.

Daarnaast laat onderzoek zien dat meer dan de helft van de topsporters moeite heeft met de
overbrugging van topsport- naar een nieuwe carrière. Samen met de ministeries SZW, OCW en
Financiën is overleg gevoerd over een overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters. Dit heeft
tot nu toe geleid tot:
- Afspraken met UWV over het recht op een WW- en/of ZW-uitkering bij verlies van het stipendium;
- Overzicht van bestaande fiscale regelingen die topsporters voordelen kunnen opleveren

(ontwikkeld samen met Belastingdienst en Financiën).
- Opzetten van een landelijk overleg topsport & onderwijs in samenwerking met OCW.
- Uitwerking op hoofdlijnen van een overbruggingsregeling (mci. benodigde financiering)

Uitdagingen
Tegelijkertijd constateren we de volgende uitdagingen.
- Toenemende druk op financiering stipendiumregeling m.n. vanwege toename aantal A-statussen.
- Druk op Lotto-opbrengsten zorgt voor druk op budget voorzieningen topsporters.
- Voorzieningenpakket sterk afhankelijk van in natura bijdragen van sponsoren.
- Kosten medaillebonus Olympische/Paralympische Spelen lopen de afgelopen cycli sterk op.

Deze notitie gaat in op de financiering van de stipendiumregeling, de regeling kostenvergoeding en
een gewenste overbruggingsregeling en de (vertrouwelijke) denkrichting van NOC*NSF t.a.v. de
medaillebonus.

2. SPORTAGENDA 2017+
In 2017+ zal het focusbeleid worden voortgezet. Eind 2016 worden de investeringsbeslissingen in de
topsportprogramma’s verwacht. De indeling van de topsportprogramma’s heeft direct effect op de

Ey Rabobank -r randstad ÷
PcsTerÇFs 1F, FF:IÜN EMAL INTF.fT

PapendaLtaari 60, Arnhem PQStbUS 302, 6800 AH Arnhem 02648344 00 ino3nacnsf,nL www.nocnsf.nL
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toegang tot voorzieningen en het stipendium. Naar verwachting zullen er per 2017+ geen
substantiële veranderingen plaatsvinden. Nadere mondelinge toelichting volgt ter vergadering.

Het NOC*NSFbeleid richt zich op sporters vanaf 8 jaar voor het podium t/m de transitie naar een
nieuwe carrière. Vanuit Athlete Services worden in de Sportagenda 2017+ de volgende accenten
gelegd:
- Sterkere aansluiting tussen programma-investeringen en ondersteuning topsporters;
- Verbetering van voorzieningenpakket:

o aanbieden van basisvoorzieningen;
o samen met VWS professionaliseren van de stipendiumregeling;

- Meer ondersteuning ex-topsporters in transitie naar nieuwe carrière, o.a. via een
overbruggingsregeling.

- Vastleggen van gedragsregels en inspanningen voor topsporters.

Uitwerking Athiete Services
- Per focusprogramma spreken bond en NOC*NSF af hoeveel en welke topsporters in aanmerking

komen voor Selectie-status. Selectie-status is niet gekoppeld aan prestatie-eis en komt in plaats
van huidige B-status. Selectie-status geeft recht op basispakket voorzieningen.

- Na behalen prestatienorm kunnen topsporters de A-status verkrijgen. A-status geeft aanspraak op
stipendium.

- Aan jonge topsporters met uitzonderlijk prestatieperspectief kan NOC*NSF een HP-status
toekennen. HP-status geeft aanspraak op stipendium.

- Topsporters met perspectief op mondiale top-8 in niet-focusprogramma’s (mcl. de start ups),
kunnen door de bond worden erkend als ‘Mondiale Topsporter’ (werktitel) t.b.v. gebruikmaking
van onderwijsregelingen voor de combinatie topsport en onderwijs.

Eerste inschattingen leveren de volgende min/max aantallen op:

Selectie (mci. maatwerk) A (mci. maatwerk) HP Totaal
Min 250 550 15 815
Max 350 650 30 1.030

Bovenstaande inschattingen zijn afhankelijk van de programma-investeringen cq. focusbesluiten. De
formele besluiten worden eind dit jaar verwacht.

Beoogde voorzieningen voor topsporters in focus- en niet-focusprogramma’s:

FOCUS NIET FOCUS
Selectie-status A-status HP-status Mondiale topsporter’

Proflel
Topsport & onderwijs Topsport & onderwijs Topsport & onderwijs Topsport & onderwijs
Topsportpolis Topsportpolis Topsportpolis Goud op de Werkvloer
Kostenvergoeding Kostenvergoeding Kostenvergoeding Juridisch advies
Vervoer Vervoer Vervoer Financieel advies
Goud op de Werkvloer Goud op de Werkvloer Goud op de Werkvloer
Fiscaal advies Fiscaal advies Fiscaal advies
Financieel advies Financieel advies Financieel advies
Juridisch advies NL Sporter NL Sporter
- Stipendium Stipendium -

ZW/AOV ZW/AOV
WW / Overbruggingsreqeling (?) WW / Overbruggingsregeling (?)
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3. STIPENDIUMREGELING

Fulltime beschikbaarheid van topsporters is essentieel voor de top-lO ambitie. Onverkort geldt dat
stipendium een aanvulling op het inkomen van de topsporter is en niet/beperkt bedoeld voor
topsporters die zelf in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Prognose
Aantal sporters met A-, HP-status en sporters die op voordracht van NOC*NSF in aanmerking komen
voor stipendium (maatwerk) is 592 (peildatum februari 2016). Dit aantal overstijgt de bandbreedte van
de externe analyse (quickscan) die in 2014 is gemaakt. De externe analyse ging uit van 530-580
sporters met aanspraak op stipendium. De groei heeft te maken met instroom van enkele grote teams
en ploegen in de A-status (rolstoelbasketbal, waterpolo dames, volleybal dames, handbal dames) en
het behalen van kwalificatienormen OS/PS in Rio. De groei van het aantal statussen binnen
Paralympische topsportprogramma’s lijkt gestabiliseerd.

Aantal stipendiumgebruikers is afgelopen jaar gestegen van 385 (februari 2015) naar 447 (februari
2016). Toename is logischerwijs veroorzaakt door de toename van aantal sporters met A-, HP-status
en maatwerk.

Percentage stipendiumgebruik februari 2016 ligt op 76% (447 van de 592 A/HP-sporters). Ca. 84% van
de stipendiumgebruikers is 22 jaar en ouder, ca. 42% van de stipendiumgebruikers is 27 jaar en ouder.
Prognose 2016 o.b.v. realisatie Q1 2016 is € 11.648.735, excl. uitvoeringskosten en leeftijdseffect.

Op basis van meest recente min/max inschattingen aantallen sporters met aanspraak op stipendium,
ligt het in lijn der verwachting dat het aantal in 2016 en verder rond de 580 blijft liggen (bovenkant
bandbreedte externe analyse) en het stipendiumgebruik rond de 450 sporters.

Ter vaststelling: een mogelijk tekort in 2016 zal met de egalisatiereserve van het Fonds
worden gedekt.

Uitvoeringskosten
In 2014 en 2015 is aandacht gevraagd voor de uitvoeringskosten. Sinds 2013 hebben er aanzienlijke
veranderingen plaatsgevonden: invoering jaarinkomenstoets, intensivering communicatie naar
sporters toe, digitalisering regelingen, vermogensbeheer, inspelen op complexiteit wet- en
regelgeving, toename bezwaar- en beroepszaken. Hiertoe wordt meer gevraagd van de
bureauorganisatie, bestaande uit 3 FTE bestuurssecretariaat, administratieve en financiële
ondersteuning, salarisadministratie, controller en ICT ondersteuning. Incidentele inhuur van juridische
en fiscale expertise is voor de opvang van piekwerkzaamheden noodzakelijk gebleken.

Organisatiekosten 2016 bedragen ca. 415.000 euro (ca. 3,9% van het totaal subsidiebedrag). Per 2017
wordt rekening gehouden met noodzakelijke verhoging van het aantal FTE i.v.m. uitbreiding en
complexiteit van de (reguliere) Fondswerkzaamheden.

Jaarlijkse indexatie
De stipendiumuitkeringen worden jaarlijks op 1januari van ieder kalenderjaar geïndexeerd conform
de jaarlijkse indexatie van het wettelijk minimumloon. De jaarlijkse indexatie levert meerkosten op van
ca. € 250.000 per jaar. Deze kosten maken onderdeel uit van de stipendiumbijdrage van VWS voor de
financiering van de stipendiumregeling.

Evaluatie jaarinkomenstoets
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Tweede helft van 2016 volgt de evaluatie van inkomenstoets 2014, het eerste jaar dat inkomen sporter
over een geheel kalenderjaar wordt getoetst o.b.v. belastingaanslag. Stand van zaken is dat:
- ca. 25 sporters geen aangifte en/of aanslag heeft ingediend bij het Fonds. Deze sporters hebben

het ontvangen stipendium en/of kostenvergoeding terug moeten betalen;
- het Fonds in afwachting is van ca. 300 belastingaanslagen. Deze sporters hebben hun aangifte

ingediend bij de Belastingdienst en het Fonds, echter onduidelijk is wanneer de aanslagen van de
Belastingdienst worden afgegeven.

‘‘ Ter bespreking: contact tussen VWS en Financiën over belastingaanslagen.

Specifieke aandacht dient de doelgroep topsporters te zijn die in het buitenland staan ingeschreven.
Zij hebben niet de plicht om in Nederland aangifte te doen van hun inkomsten. Dit maakt het toetsen
door het Fonds van het daadwerkelijke jaarinkomen complex.

Momenteel is onduidelijk hoe hoog het totaalbedrag aan terugvorderingen over de inkomenstoetsen
2014 en 2015 zal zijn.

EgaUsatiereserve Fonds voor de Topsporter
De egalisatiereserve bedraagt ultimo 2015 ca. € 1.880.000. Naar verwachting zal een deel van de
egalisatie (volgens prognose o.b.v. Q1: ca. € 400K) nodig zijn voor de financiering van het stipendium
in 2016.

Financiering en opties
Per 2017 zal jaarlijks rekening gehouden moeten worden met:
1. ndexatie: € 250.000
2. Uitvoeringskosten: € 41 5.000 — € 500.000
3. Stipendiumuitkeringen: € 11,5 — € 11,75 mln.

Totaalbedrag van 12-12,5 mln. is noodzakelijk om de stipendiumregeling op niveau te houden. Een
stipendiumbijdrage van € 10 mln. leidt tot substantiële aanpassing van de regeling en doelgroep,
hetgeen beleidsmatig zeer onwenselijk is.

Variabelen Maatregel Effect
Hoogte Hoogte stipendium aftoppen vanaf 24 jaar. Kostenbesparing ca. 1 mln, per jaar.
stipendiumuitkering Bijv. 24jr: 105%, 25jr: 110%, 26jr: 115%, 27jr M.n. medailiewinnaars worden getroffen.

en ouder: 120%
Generieke procentuele korting alle leeftijden. Kostenbesparing ca. 750K per jaar.
Bijv. -10%. Stipendium wordt voor 18-23jr <

minimumjeugdloon.
Bevriezen stipendiumbedragen. Kostenbesparing ca. 300K per jaar.
Bijv. geen indexatie doorvoeren.

Doelgroep Inperken doelgroep. Inperking met ce. 100 stipendiumgebruikers
Bijv. enkel stipendiumaanspraak voor Druist in tegen top-lO ambitie
Olympisch en Paralympisch.
Prestatienorm A-status aanscherpen. Bijv. Top-6 onwenselijk i.v.m. kwartfinales.
aanscherpen tot top-6.
Basisstipendium voor A- en HP-status. voor Kostenbesparing van ca. 1,2 min, per jaar.
top-3 presterende sporters met A-status een
aanvullend stipendium bovenop
basisstipendium.
Stipendiumduur maximeren. Levert weinig op. Gemiddelde
Bijv. maximaal 5 jaar stipendium mogelijk stipendiumgebruik is 55-60 maanden.

Ter bespreking: verschillende scenario’s en opties.
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Gebruik stipendium commerciële teams
Lijn NOC*NSF: sporters in dienst van commerciële organisaties (zoals de Erkende Topteams binnen
langebaanschaatsen) kunnen aanspraak maken op aanvullend stipendium, de kostenvergoeding en
NOC*NSF voorzieningen. Immers, de stipendiumregeling is voor sporters ouder dan 23 jaar meer dan
het minimumloon & er geldt een inkomenstoets

- -

Voorgestelde werkwijze: jaarlijks de sporttakken vaststellen waar sprake is van commercieel betaalde
sport, waarbij voornamelijk maar niet uitsluitend wordt gekeken of:
- in betreffende sporttak commerciële organisaties met winstoog merk/zichtbare commerciële

associaties actief zijn waarmee topsporters een contract hebben en/of waarbij de topsporters in
dienst zijn; en

- licenties aan commerciële organisaties worden verstrekt voor deelname aan het
wedstrjdprogramma; en

- er collectief gemaakte salarisafspraken gelden.
Gaat in 2016 om: wegwielrennen heren, langebaanschaatsen en betaald voetbal.

Voordat een statusvoordracht bij NOC*NSF wordt ingediend, vraagt de bond het contract van de
sporter op en toetst de bond het contract op de geldende minimum salarisafspraken. Indien een
contract ontbreekt, of het contract voldoet niet aan geldende salarisafspraken, dan doet bond de
voordracht — nog — niet.

Streven KNSB is om bovenstaande werkwijze uiterlijk 1juli ingeregeld te hebben. In geval van
doorlopende statussen, vraagt KNSB de contracten tussentijds op. Vanuit wegwielrennen heren en
betaald voetbal zijn er geen sporters die gebruik maken van stipendium.
Streven KNSB is om uiterlijk 1juli bovenstaande werkwijze ingeregeld te hebben.

“ Ter bespreking: akkoord op voorgestelde lijn en werkwijze.

NOC*NSF gaat in gesprek met bonden waar sprake is van betaalde sport (bijv. hockey, volleybal,
dames voetbal, handbal) om tot minimum salarisafspraken te komen. Bijkomend probleem voor de
topsport zijn de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. Enkel bij CAO en toestemming van de
minister van SZW kan er afgeweken worden van de ketenbepaling (na 2 tijdelijke contracten ontstaat
een vast contract). NOC*NSF bekijkt of in overleg met betrokken partijen (WOS, NL Sporter, bonden)
een raam-CAO voor beroepssporters kan worden afgesproken.

Ter bespreking: aanpak ongewenste effecten Wet Werk en Zekerheid voor de topsport.

4. OVERBRUGGINGSREGELING
Per 2017+ zal NOC*NSF nog meer sturen op aandacht, bewustwording en begeleiding binnen de
topsportprogramma’s voor de voorbereiding op een nieuwe carrière. Logische stap in de
professionalisering van de voorzieningen voor topsporters is de ontwikkeling van een
overbruggingsregeling. De overbruggingsregeling dient als sluitstuk voor ex-topsporters die op
NOC*NSF zijn aangewezen voor hulp in de transitie naar een nieuwe carrière. De ambitie is om ex
topsporters binnen een jaar na einde topsportcarrière te helpen aan een passende baan.

Basisgegevens
Gemiddeld verliezen jaarlijks 85-100 sporters hun stipendium. Gemiddelde leeftijd van de uitstroom is
28 jaar. Gemiddelde stipendiumduur ligt tussen 55-60 maanden. Naar verwachting beëindigt ca. de
helft van de 85-100 sporters hun topsportcarrière, waarvan een deel vlot de transitie naar de
arbeidsmarkt maakt.
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Overbruggingsregeling
Voor de ex-topsporter die op NOC*NSF is aangewezen, is extra nazorg noodzakelijk om de ex
topsporter te helpen in de transitie naar een nieuwe carrière. Basis is een gedegen intake, waarbij
NOC*NSF met betrokken bond en aan de hand van persoonlijk ontwikkelplan bekijkt welke stappen
de sporter dient te zetten om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. De ondersteuning richt
zich idealiter en afhankelijk van de financiële mogelijkheden op de volgende domeinen:
1. Mentale begeleiding
2. Medische begeleiding
3. Loopbaan begeleiding en werkbemiddeling
4. Bijdrage levensonderhoud
5. Studiebijdrage

Bedoeling is dat NOC*NSF de ondersteuning zoals genoemd in Ad. 1 t/m 3 vanuit de macrobegroting
financiert en/of met in natura bijdrage van partners.

Ad. 4 Bijdrage levensonderhoud
Doel is ex-topsporters in levensonderhoud te voorzien tijdens (een deel van) de transitie periode.
Deels voorziet de wettelijke WW-uitkering hierin, m.n. voor de ex-topsporters die stipendium hebben
gebruikt. Gemiddeld zal de WW voorzien in een periode van 3-6 maanden (gemiddelde
stipendiumduur is 55-60 maanden).

Voor de ex-topsporters waarvoor de WW-periode niet toereikend is, is een aanvullende voorziening
voor de periode daarna wenselijk. Denkbaar is een uitkeringsvoorziening met de volgende
voorwaarden:
- sporter moet minimaal 2jaar stipendium hebben gehad;
- sporters dragen collectief bij via premieafdracht van het stipendium;
- hoogte en duur bijdrage is gemaximeerd;
- bijdrage is inkomensafhankelijk.
Kosten voor deze voorziening ligt tussen de € 700.000 — 1 mln. per jaar.
Een collectieve afdracht van de sporters van bijv. 2,5% lijkt acceptabel en levert — afhankelijk van het
totale stipendiumbudget — een bijdrage op van € 250.000 - € 300.000 per jaar.

Ad. 5 Studiebijdrage
Doel is ex-topsporters die een impuls nodig hebben om de opleidingsachterstand in te lopen en/of de
afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, te voorzien van een studiebijdrage. Deze voorziening is
gericht op de ex-topsporters met een A-status. Denkbaar zijn een aantal voorwaarden, zoals:
- sporter moet eerst andere financieringsbronnen hebben aangesproken (bv. profileringsfondsen);
- sporter moet minimaal 3jaarA-status hebben gehad;
- hoogte bijdrage is gemaximeerd en éénmalig;
- bijdrage nooit meer dan daadwerkelijke studiekosten.
Kosten voor deze voorziening ligt tussen de € 150.000 — € 250.000 perjaar.

Combinaties van Ad. 4 en Ad. 5 zijn mogelijk. De regelingen voor de professionele dansers en de
recente regeling voor de Duitse topsporters zijn voorbeelden van gecombineerde regelingen.

De kosten voor de medaillebonus zijn de afgelopen cycli enorm gestegen. NOC*NSF overweegt de
medailiebonus af te schaffen en vindt het bespreekbaar om een deel van gereserveerde middelen
voor de medaillebonus te investeren in de overbruggingsregeling.

Uitvoeringskosten
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De uitvoeringskosten die gepaard gaan met de uitvoering van de bijdrage levensonderhoud en
studiebijdrage zullen naar verwachting € 75.000 - € 100.000 zijn.

Ter bespreking: verschillende scenario’s en opties.

6. KOSTENVERGOEDINGSREGELING

Financiering kostenvergoeding
De vergoeding van topsportkosten is een belangrijke voorziening voor topsporters. De
kostenvergoeding is onbelast, hetgeen een hoog rendement oplevert. NOC*NSF streeft ernaar de
kostenvergoeding per 2017+ onderdeel uit te laten maken van basispakket aan voorzieningen (voor
Selectie-, A- en HP-status). Op basis van huidige gegevens, is het gebruik van de kostenvergoeding
ca. 80% van het totale aantal sporters dat aanspraak heeft op de kostenvergoeding.

Verschillende scenario’s zijn mogelijk:

Hoogte Doelgroep Kosten (100% gebruik) Kosten (80% gebruik)
kostenvergoeding
200 per maand Selectie, A, HP: 800 (min) / 1.000 (max) € 1,9 mln.! € 2,4 mln. € 1,5 mln. 7€ 1,9 mln.

Selectie, A, HP minus stipendiumgebruikers: 350! 550 € 0,9 mln. 7€ 1,4 mln. € 0,8 mln. 7€ 1,2 mln.
Selectie: 250 / 350 € 0,6 mln. 7€ 0,9 mln. € 0,5 mln. 7€ 0,8 mln.

150 per maand Selectie, A, HP: 800 (min) / 1.000 (max) € 1,5 mln.! € 1,8 mln. € 1,2 mln. 7€ 1,5 mln.
Selectie, A, HP minus stipendiumgebruikers: 350! 550 € 0,7 mln. 7€ 1 mln. € 0,6 mln. 7€ 0,8 mln.
Selectie: 250 / 350 € 0,5 mln. 7€ 0,7 mln. € 0,4 mln. / € 0,6 mln.

Kostenvergoedingsregeling wordt deels gefinancierd door rentebaten Fondskapitaal. Sinds 2014 levert
de jaarlijkse rente ca. € 400.000 - € 350.000 op. NOC*NSF streeft ernaar om de kostenvergoeding deel
uit te maken van het basispakket aan voorzieningen voor sporters met Selectie-, A- en HP-status. Naar
verwachting is dit financieel onhaalbaar. Uitgaande van een gemaximeerde bijdrage van NOC*NSF ter
hoogte van € 500.000 perjaar, zal een additionele bijdrage, bijvoorbeeld vanuit het Fondskapitaal, dan
noodzakelijk zijn.

Alternatief is aanscherping van de doelgroep tot enkel sporters met Selectie-status. Sporters met een
A- en HP-status kunnen immers gebruik maken van het stipendium (waarmee vanuit het Fonds het
wettelijk minimumloon tot modaal loon wordt gegarandeerd), ofwel hebben eigen inkomsten om in
levensonderhoud te voorzien. Specifieke aandacht voor sporters met A- of HP-status jonger dan 18
jaar. Zij hebben geen aanspraak op stipendium en zouden wel gebruik moeten kunnen maken van de
kostenvergoeding.

Ter bespreking: verschillende scenario’s en opties.

Rentebaten en Fondskapitaal
De Fondsconstructie zoals in de jaren ‘90 gecreëerd rendeert niet meer zoals beoogd. In de beginjaren
leverde de rentebaten ca. € 1,5 mln. op, vanaf 2014 ca. 400.000 - € 350.000. Sinds 2010 hebben
NOC*NSF en VWS substantiële financiële bijdragen moeten leveren om de kostenvergoeding
gefinancierd en in stand te houden. Een substantiële bijdrage zoals voorgaande jaren is voor
NOC*NSF (jaarlijks ca. € 1 mln.) niet mogelijk.

NOC*NSF hecht dermate belang aan het zo veel mogelijk op peil houden van de voorzieningen en de
ontwikkeling van een overbruggingsregeling, dat NOC*NSF graag in overleg met VWS nader wil
onderzoeken of een deel van het Fondskapitaal kan worden benut voor de financiering van de
financiële voorzieningen.
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Ter bespreking: inzet (deel) Fondskapitaal voor financiële voorzieningen voor topsporters.

7. GEDRAG, PLICHTEN EN INSPANNINGEN TOPSPORTERS

Gedragsregels en e-learning
Van een sporter met een status mag verwacht zich te gedragen op een wijze die in overeenstemming
is met algemeen maatschappelijke normen en waarden en de (in het tweede helft van 2016 te
ontwikkelen) gedragsregels voor topsporters. Dit wordt als verplichting opgenomen in het
statusreglement. Als voorwaarde voor het verkrijgen van een status zal bovendien gelden dat de
topsporter een e-learning voltooit gericht op de context, positie en verantwoordelijkheden topsporter.
De gedragsregels voor topsporters en de e-learning worden na de zomer met VWS, werkgroep
Athlete Services, AC en NL Sporter ontwikkeld.

Maatschappelijke inspanningen en kennisontwikkeling
l.o.m. VWS uitwerken van stopzetten/opschorten van de voorzieningen (mcl. stipendium) als sporter
niet meewerkt aan bijv. invullen Topsportklimaatmeting en inzet maatschappelijke doelen cq. inzet
voor NOC*NSF cq. de betrokken bonden. Na de zomer zal e.e.a. uitgewerkt worden met VWS,
werkgroep Athlete Services, AC en NL Sporter.
Ook wordt i.s.m. de Topsport adviesgroep nagedacht over het gebruik van individueel en niet
commercieel portretrecht en het gebruik van collectief commercieel portret recht van sporters t.b.v.
TeamNL.

Ter bespreking: NOC*NSF zou graag samen optrekken met VWS als het gaat om de
gedragsregels, plichten en inspanningen van topsporters en een set regels opstellen die sport
breed gelden.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp; KNSB licentieovereerikomst
Datum: zaterdag 16 april 2016 13:21:15

Vrijdag heb ikgesproken. Hij heeft me toegelicht dat de gesprekken over het
licentiemodel de dag ervoor ronduit stroef verlopen waren. Het voorstel dat de KNSB
voornemens was voor te leggen over de salarissen voor sporters nav de vraag van VWS (nI
conform stipendiumregeling), is daardoor niet aan bod gekomen. Voorlopig gaat dat naar
verwachting van de KNSB ook niet lukken, hoewel de KNSB er zeker op zal & wil blijven inzetten.
en ik stellen voor dat de KNSB de komende maanden ook een keer zelf met VWS om tafel
gaat. Dit zal het proces mbt het licentiemodel en de besluitvorming daarover — inclusief
salarisafspraken voor sporters in het lange baan schaatsen - echter niet versnellen.
Zullen jij en ik volgende week even contact hebben over de gang van zaken, een gesprek VWS
KNSB en vervolgstappen?
Hart groet,

Met vriendelijke groet,

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

1O.2.e

1O.2.e
-

jnocnsf.nl
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the ernail and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to
any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under
no. 09059703.
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Van: I•J’Z
Aan:
Onderwerp: Verslag overleg 8 april ji.
Datum: vrijdag 22 april 2016 08:56:51
Bijlagen: imppe00l.onci

Conclusies overleci 8 poril 2016.docx

H a

Bijgaand het conceptverslag van ons overleg. Graag jouw evt. aanvullingen.

Verder namens de vraag ofje kunt inlichten dat er in jUfli een vervolgoverleg komt met
waarna naar Verwachting het landelijk overleg zal worden geinstalleerd Voor die

tijd zal er geen stuurgroep FL01 vergadering meer plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
1O.2.e

NO(*NSF

Mobiel:
E-mail: nocnsf.nl
Website: www.nocnsf.nI

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

1O.2e i

verslag MEDEDELINGEN

Convenant NOC*NSFDefensie
NOC*NSF is in gesprek met Ministerie Defensie over een convenant. Onderdeel convenant is het
in dienst nemen van ca. 20 talentvolle sporters binnen Defensie om — binnen het perspectief van
een gericht persoonlijk carrièrepad binnen Defensie — te werken aan de topsportcarrière en na
einde topsport verder te werken aan carrière binnen Defensie.

Topsport & onderwijs
NOC*NSF heeft nieuwe medewerker . aangetrokken die zich per 1juni bezig gaat
houden met topsport & onderwijs. heeft en breed onderwijsachtergrond.

Jeugdsportfonds
VWS steunt het idee van een mogelijke samenwerking tussen NOC*NSF en Jeugdsportfonds t.a.v.
het onder voorwaarden ondersteunen van armlastige topsporttalenten (in eerste instantie d.m.v.
een pilot). Jeugdsportfonds en VWS plannen op korte termijn een overleg om afspraken te
maken over beeldvorming, financiering en kerntaken van Jeugdsportfonds. Ii
(Jeugdsportfonds) en (VWS) hebben hier contact over.

Bstuur Fonds voor de Topsporter
(directeur Medux) wordt vc

Topsporter.L

Fondsbestuur beraadt zich nog om d. . ....tst een ex-tc.r.... er aan het
bestuur toe te voegen.

Medaillebonus
NOC*NSF overweegt de medaillebonus af te schaffen en gereserveerd budget als éénmalige
investering in te zetten voor de voorzieningen voor de bredere groep statussporters.
Mogelijkheid is een eenmalige investering in een overbruggingsregeling.

Nieuw Statusreglement Topsporters
Het nieuwe Statusreglement met ingangsdatum 1januari 2017 ligt in de AV van 9 mei voor ter
vaststelling. VWS heeft het nieuwe Statusreglement ontvangen. De wijzigingen in het
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Statusreglement zullen worden verwerkt in de uitkeringsreglementen stipendium en
kostenvergoeding. Na de zomer zullen de nieuwe uitkeringsreglementen ter goedkeuring worden
voorgelegd aan VWS.

STIPENDIUMGEBRUIK BIJ COMMERCIELE TEAMS

VWS en NOC*NSF hebben afgesproken dat NOC*NSF contact opneemt met KNSB en aangeeft:
1. dat VWS en NOC*NSF het waarderen dat KNSB met betrokken partijen werken aan

professionalisering van langebaanschaatsen;
2. dat VWS kritisch kijkt naar gebruik van stipendium (publieke middelen) door sporters in

dienst bij commerciële teams;
3. dat VWS t.a.v. langebaanschaatsen voorstelt dat KNSB met betrokken partijen minimum

salarisafspraken maakt analoog aan de hoogte van het leeftijdsgedifferentieerd stipendium,
zodat geen beroep gedaan hoeft te worden op de stipendiumregeling.

4. dat KNSB rechtstreeks met VWS contact opneemt indien onverhoopt blijkt dat een dergelijke
salarisafspraak met de schaatsploegen onhaalbaar lijkt te zijn.

Bovenstaande acties zjn inmiddels uitgevoerd. Op dit moment een afspraak aan het
inplannen tussen VWS en de KNS

Indien een salarisafspraak ter hoogte van het stipendium onhaalbaar blijkt te zijn, vallen VWS en
NOC*NSF terug op het alternatieve scenario: langebaanschaatsers in dienst van commerciële
schaatspioegen kunnen aanspraak maken een aanvulling vanuit de stipendiumregeling. Voordat
een statusvoordracht plaatsvindt door de KNSB, vindt een toets aan de poort plaats door KNSB,
o.a. bestaande uit een toets op het contract van de schaatser of voldaan wordt aan minimum
salarisafspraak. Deze voorgenomen lijn wordt nog niet met de KNSB gedeeld.

Langebaanschaatsers in dienst van commerciële schaatsploegen kunnen wel gebruik blijven
maken van de NOC*NSF voorzieningen, omdat deze voorzieningen inhoudelijk toegespitst zijn
op het vak topsporter (zoals de Topsportpolis).

Tegelijkertijd brengt NOC*NSF tweede helft van 2016 de voor- en nadelen van een generieke
afspraak in kaart, waarbij sporters met een arbeidsovereenkomst bij commerciële Organisatie
worden uitgesloten van stipendiumregeling. Hierbij wordt meegenomen de sporters met een
arbeidscontract bij sportclubs en/of steunstichtingen. Op basis hiervan hebben VWS en NOC*NSF
overleg. Indien de nadelen van een generieke afspraak niet opwegen tegen de voordelen, wordt
een alternatief model besproken. Streven is de stipendiumregeling hierop per 2017 aan te
passen.

NOC*NSF geeft aan dat de Wet Werk en Zekerheid leidt tot ongewenste affecten. NOC*NSF gaat
het gesprek aan met bonden om tot een cao voor topsporters te komen. VWS staat achter dit
initiatief.

STIPENDIUM
Los van financiering van het stipendium per 2017+ geeft VWS aan het maximeren van de
stipendiumduur inhoudelijk een serieuze optie te vinden. Sporters zouden na verloop van een
bepaalde stipendiumduur enkel nog beroep op stipendium kunnen doen na een maatwerkcall
van NOC*NSF topsportmanagement. In deze calI zou het perspectief op top-3 zwaar mee moeten
wegen. NOC*NSF werkt deze optie de tweede helft van 2016 uit.

Aanscherpen top-8 criterium gebeurt door NOC*NSF in de praktijk al. NOC*NSF kijkt per
topsportdisciptine naar concurrentieniveau en deelnemersveld. Dit kan leiden tot scherpere
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prestatienormen. Voor Paralympische programmas wordt het uitgangspunt prestatienorm m.i.v.
2017 reglementair bepaald op top-4.

KOSTENVERGOEDING
Afgesproken is dat VWS op korte termijn en in ieder geval voor 1juli 2016 uitsluitsel geeft:

- of en in hoeverre het Fondskapitaal aangesproken kan worden voor de financiering van
de kostenvergoeding en/of overbruggingsregeling.

- of en in hoeverre het NOC*NSF deel van het fondskapitaal door NOC*NSF aangesproken
kan worden.

PLICHTEN
Afgesproken is dat NOC*NSF en VWS komende maanden gezamenlijk optrekken in de uitwerking
van afspraken t.a.v. de inzet van topsporters voor (maatschappelijke) doelen van de overheid,
NOC*NSF, bonden en/of Partners in Sport. Gedachte is dat sporters door middel van o.a. e
learning, roadshow (voorlichtingssessies langs de topsportprogramma’s) meegenomen worden in
de aspecten die horen bij het beroep topsporter. Het leveren van een bijdrage aan collectieve
doelen hoort hierbij. Specifiek wordt gekeken of dergelijke afspraken verbonden kunnen worden
aan het gebruik van de voorzieningen en het stipendium in het bijzonder, waarbij uitgangspunt is
dat het stipendium/de voorzieningen worden opgeschort indien de sporter zijn plichten niet
nakomt. Het maken van afspraken over portretrechten is bespreekbaar voor VWS. Streven is om
de afspraken met ingang van 1januari 2017 te effectueren in de regelingen. NOC*NSF neemt in
het traject het voortouw.

Concrete suggestie van VWS is het verplicht aanleveren van een VOG alvorens een status aan een
sporter wordt toegekend. NOC*NSF neemt deze suggestie mee in de uitwerkingen.

VERVOLGAFSPRAKEN
Directie Sport van VWS werkt een notitie voor de minister uit, met daarin een advies opgenomen
over de financiering van het stipendium, de kostenvergoeding en de overbruggingsregeling. De
notitie zal voorafgaand met NOC*NSF in vertrouwen worden gedeeld. Streven van VWS is om
voor 1juli uitsluitsel te hebben over het financiële kader per 1januari 2017, rekening houdend
met tijdige communicatie (minimaal 6 maanden van te voren) naar sporters toe mochten er
wijzigingen optreden per 2017.
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Onderwerp: afsprak KNSB-\.1WS
Datum: dinsdag 26 aprH 2016 13:30:15

Goedemiddag mevrouwr-,

1O.2.e

In vervolg op het telefoongesprek van afgelopen week kan ik u de afspraak bevestigen voor
enmet (technisch directeur KNSB) en

(algemeen directeur KNSB).

Datum:

- Maandag 23 mei 1100 uur
Locatie:

- Den Haag

Graag ontvangen wij de adresgegevens + parkeermogelijkheid
Onderwerpen:

- nieuwe schaatsseizoen
- stipendiumregeling

Ik noteer de afspraak in de agenda’s van de

Met vriendelijke groet,

1 O.2.e

1O.2.e

Aanwezig ma-di-do-vr

R’
dtiIJ

KNSB

Postbus 11084

3505 BB Utrecht

Mississippidreef 153
3565 CE Utrecht

@knsb.nl

f +31 (0)88 4892099

w KNSB.nl

Voorbehoud KNSB:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden
ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Indien het wordt ontvangen door
iemand anders, wordt verzocht het te retourneren aan de afzender.
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Dit e-mait bericht is gecontroleerd op virussen door Sophos Anti-Virus software.
The information transmitted is intended only for the person or entity to
whom or which it is addressed. Unauthorised use, disciosure or copying is strictly prohibited. The
sender accepts no liability for the proper
transmission of this communication nor for any de)ay in its receipt.
This footnote also confirms that this e-mail message has been checked by Sophos Anti-Virus
software for the presence of computer viruses.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Dag allen,

Verslag Athiete Services overleg N0C*NSFVWS
woensdag 4 mei 2016 12:22:32
image00l.ong
Conclusies overleg 8 ariI 2016clocx

Bijgaand het verslag van ons overleg op 8 april ji.

Met vriendelijke groet,

1O.2.e

10.2.e

/qçQ]

MobIel:

E-mail: (npcnsf.nl
Website: www.nocnsf.nl

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

1O.2.e
-

verslag MEDEDELINGEN

Convenant NOC*N5FDefensie
NOC*NSF is in gesprek met Ministerie Defensie over een convenant. Onderdeel convenant is het
in dienst nemen van ca. 20 talentvolle sporters binnen Defensie om — binnen het perspectief van
een gericht persoonlijk carrièrepad binnen Defensie — te werken aan de topsportcarrière en na
einde topsport verder te werken aan carriere binnen Defensie vraagt collega
of zij rechtstreeks met kortsluit over contact tussen VWS en Defensie

Topsport & onderwijs
NOC*NSF heeft nieuwe medewerker Hfl1 aangetrokken die zich per 1 juni bezig gaat
houden met topsport & onderwijs heeft een breed onderwijsachtergrond

Jeugdsportfonds
VWS is geïnformeerd over een mogelijke samenwerking tussen NOC*NSF en Jeugdsportfonds
t.a.v. het onder voorwaarden ondersteunen van armlastige topsporttalenten (in eerste instantie
d.m.v. een pilot). jeugdsportfonds en VWS plannen op korte termijn een overleq om afspraken te
maken over beeldvorrninq, financierinq en kerntaken van Jeugdsportfonds.
(Jeugdsportfonds) en (VWS) hebben hier contact over

Bestuur Fonds voor de Topsporter
(directeur Medux) wordt voorqedraqen als nieuw bestuurslid Fonds voor de

Topsporter ‘

Fondsbestuur beraadt zich nog om daarnaast een ex-topsporter aan het
bestuur toe te voegen.

!‘4edaillebonus
NOC*NSF overweegt de medaillebonus af te schaffen en gereserveerd budget als éénmalige
investering in te zetten voor de voorzieningen voor de bredere groep statussporters.
Mogelijkheid is een eenmalige investering in een overbruggingsregeling.

Nieuw Statusreglement Topsporters
Het nieuwe Statusreglement met ingangsdatum 1januari 2017 ligt in de AV van 9 mei voor ter
vaststelling. VWS heeft het nieuwe Statusreglement ontvangen. De wijzigingen in het

EY

BEZOEKADRES POSTADRES
PapendaLtaan 60, Arnhem Postbus 302, 6800 AH Arnhem

Rabobank -r randstad

TELEFOON

0264834400
EMAiL

info@nocnsf.nL

aanwezig

Lotto: Kruis

INTERNET

www.nocnsf.nL
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Statusreglement zullen worden verwerkt in de uitkeringsreglementen stipendium en
kostenvergoeding. Na de zomer zullen de nieuwe uitkeringsreglementen ter goedkeuring worden
voorgelegd aan VWS.

STIPENDIUMGEBRUIK BIJ COMMERCIELE TEAMS

VWS en NOC*NSF hebben afgesproken dat NOC*NSF contact opneemt met KNSB en aangeeft:
1. dat VWS en NOC*NSF het waarderen dat KNSB met betrokken partijen werken aan

professionalisering van langebaanschaatsen;
2. dat VWS kritisch kijkt naar gebruik van stipendium (publieke middelen) door sporters in

dienst bij commerciële teams;
3. dat VWS t.a.v. langebaanschaatsen voorstelt dat KNSB met betrokken partijen minimum

salarisafspraken maakt analoog aan de hoogte van het leeftijdsgedifferentieerd stipendium,
zodat geen beroep gedaan hoeft te worden op de stipendiumregeling.

4. dat KNSB rechtstreeks met VWS contact opneemt indien onverhoopt blijkt dat een dergelijke
salarisafspraak met de schaatsploegen onhaalbaar lijkt te zijn.

Bovenstaande acties zijn inmiddels uitgevoerd. Het secretariaat Sport neemt initiatief voor een
afspraak tussen VWS en de KNSB

VWS wil eerst het gesprek met de KNSB afwachten voordat gekeken wordt naar alternatieven
(bijv. langebaanschaatsers in dienst van commerciële schaatsploegen kunnen aanspraak maken
een aanvulling vanuit de stipendiumregeling).

Langebaanschaatsers in dienst van commerciële schaatsploegen kunnen wel gebruik blijven
maken van de NDC*NSF voorzieningen, omdat deze voorzieningen inhoudelijk toegespitst zijn
op het vak topsporter (zoals de Topsportpolis).

Tegelijkertijd brengt NOC*NSF tweede helft van 2016 de voor- en nadelen van een generieke
afspraak in kaart, waarbij sporters met een arbeidsovereenkomst bij commerciële Organisatie
worden uitgesloten van stipendiumregeling. Hierbij wordt meegenomen de sporters met een
arbeidscontract bij sportclubs en/of steunstichtingen. Op basis hiervan hebben VWS en NOC*NSF
overleg. Indien de nadelen van een generieke afspraak niet opwegen tegen de voordelen, wordt
een alternatief model besproken. Streven is de stipendiumregeling hierop per 2017 aan te
passen.

NOC*NSF geeft aan dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bij sportclubs, commerciële teams en
andere sportwerkgevers leidt tot ongewenste effecten. De WWZ maakt dat bij een tweede
contractverlenging een vast contract tot pensioengerechtigde leeftijd ontstaat. Dat is in de
topsport onwenselijk. Enkel via een cao kan van de WWZ afgeweken worden. Een cao voor
topsporters is er momenteel niet. Gevolg is dat er in de praktijk gekunsteld wordt gezocht naar
oplossingen NOC*NSF gaat het gesprek aan met bonden om tot een cao voor topsporters te
komen. VWS staat achter dit initiatief.

STIPENDIUM
Los van financiering van het stipendium per 2017+ geeft VWS aan het maximeren van de
stipendiumduur inhoudelijk een serieuze optie te vinden. Sporters zouden na verloop van een
bepaalde stipendiumduur enkel nog beroep op stipendium kunnen doen na een maatwerkcall
van NOC*NSF topsportmanagement. In deze call zou het perspectief op top-3 zwaar mee moeten
wegen. NOC*NSF werkt deze optie de tweede helft van 2016 uit.
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Aanscherpen top-8 criterium gebeurt door NOC*NSF in de praktijk al. NOC*NSF kijkt per
topsportdiscipline naar concurrentieniveau en deelnemersveld. Dit kan leiden tot scherpere
prestatienormen. Voor Paralympische programma’s wordt het uitgangspunt prestatienorm m.i.v.
2017 reglementair bepaald op top-4.

KOSTENVERGOEDING
Afgesproken is dat VWS op korte termijn en in ieder geval voor 1juli 2016 uitsluitsel geeft:

- of en in hoeverre het Fondskapitaal aangesproken kan worden voor de financiering van
de kostenvergoeding en/of overbruggingsregeling.

- of en in hoeverre het NOC*NSF deel van het fondskapitaal door NQC*NSF aangesproken
kan worden.

PLICHTEN
Afgesproken is dat NOC*NSF en VWS komende maanden gezamenlijk optrekken in de uitwerking
van afspraken t.a.v. de inzet van topsporters voor (maatschappelijke) doelen van de overheid,
NOC*NSF, bonden en/of Partners in Sport. Gedachte is dat sporters door middel van o.a. e
learning, roadshow (voorlichtingssessies langs de topsportprogramma’s) meegenomen worden in
de aspecten die horen bij het beroep topsporter. Het leveren van een bijdrage aan collectieve
doelen hoort hierbij. Specifiek wordt gekeken of het gebruik van portretrechten gekoppeld kan
worden aan het gebruik van voorzieningen en m.n. het gebruik van het stipendium. Aangezien
het stipendium volledig door VWS wordt gefinancierd, zal NOC*NSF voorstellen hierover ook met
VWS bespreken. Indien NOC*NSF met een redelijk en billijk en door partijen gedragen plan komt,
staat VWS er achter dit te koppelen aan het stipendium. Streven is om de afspraken met ingang
van 1januari 2017 te effectueren in de regelingen. NOC*NSF neemt in het traject het voortouw.

Concrete suggestie van VWS is het verplicht aanleveren van een VOG alvorens een status aan een
sporter wordt toegekend. NOC*NSF neemt deze suggestie mee in de uitwerkingen.

VERVOLGAFSPRAKEN
Directie Sport van VWS werkt een notitie voor de minister uit, met daarin een advies opgenomen
over de financiering van het stipendium, de kostenvergoeding en de overbruggingsregeling. De
notitie zal voorafgaand met NOC*NSF worden afgestemd. Streven van VWS is om voor 1juli
uitsluitsel te hebben over het financiële kader per 1januari 2017, rekening houdend met tijdige
communicatie (minimaal 6 maanden van te voren) naar sporters toe mochten er wijzigingen
optreden per 2017.
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Van:
Aan:
Onderwerp: Concept Uitkeringsreglement Stipendium per 1-1-2017
Datum: dinsdag 2 augustus 2016 12:lg:22
Bijlagen: imaoe00l.onp

Uitkerinosrecilement Stioendium 1januari 2017 versie 29 juni 2016.docx

Ha

Bijgaand het conceptreglement per 1-1-2017. Dit concept ligt nu ook voor bij Juridische Zaken.
Nog niet aHes is verwerkt. Wel is het addendum over de coulance mogelijkheid geïntegreerd in
de tekst van het reglement.

Verder graag aandacht voor de stipendiumpercentages. Als aangesloten wordt bij de nieuwe
wettelijke minimumjeugdlonen, dan ontbreekt er een stap tussen 22- en 23-jarigen (beide
leeftijden ni. 100%). Hoe gaan we daarmee om?

Tot slot moeten we nog kijken naar de A- en HP-sporters die in 2016 hun status hebben behaald,
maar die vanwege focusbesluiten per 1-1-2017 uit de focus vallen. Focusbesluiten worden begin
december gemaakt. Het is onredelijk om deze sporters m.i.v. 1-1-2017 de aanspraak op
stipendium te ontzeggen. Redelijk is om aanspraak op stipendium tot 1-7-2017 door te laten
lopen. Deze aanspraak zullen we naar verwachting ook reglementair moeten vastieggen.

Zou mooi zijn als je een eerste reactie kunt geven op het concept reglement en in ieder geval
kunt overdragen. Dan kunnen we het reglement tijdens jouw verlof afronden.

Het reglement Kostenvergoeding volgt nog.

Met vriendelijke groet,

1O.2.e

Mobiel:
E-mail lnocnsf.nl
Website: www.nocnsf.nl

1O.2.e

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



Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters
van het

Fonds voor de Topsporter

Doc. 120.1

Versie d,d. 2 augustus 2016.

Preambule

Het Reglement is een regeling voor Topsporters op basis waarvan een Topsporter
een Stipendium kan ontvangen als aanvulling op het eigen Inkomen. Doel van de
regeling is Topsporters tegemoet te komen in de kosten van het levensonderhoud en
in staat te stellen zijn/haar sport (Topsportdiscipline) fulltime te beoefenen. L!(
Stipendium is niet bedoeld voor Topsporters die zelf in eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Jaarlijks wordt door VWS een bijdrage verstrekt ten behoeve van
het Stipendium voor Topsporters. Stipendia worden slechts toegekend voor zover de
daartoe bestemde middelen van het Fonds toereikend zijn.

Artikel 1 Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:
a. Aangepaste Inkomensgrens: het Maximaal jaarstipendium vermeerderd met €

2S000 bruto.
b. Bestuur: het bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de Statuten;
c. Bond: een landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF

d. Buitenlands inkomen: in het buitenland genoten (jaar)inkomen van de
Topsporter waarvan in Nederland geen aangifte is gedaan bij de
Belastingdienst en welk inkomen — als het in Nederland genoten zou zijn —

onder inkomen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001
zou vallen;

e. Commissie: arbitragecommissie;
f. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter gevestigd te Arnhem;
g. 1F: Internationale Federatie, een internationale non-gouvernementele

organisatie waarbij de betreffende Bond is aangesloten;
h. Inkomen: jaarinkomen van de Topsporter als bedoeld in artikel 3.1 van de

Wet inkomstenbelasting 2001 (box 1) plus Buitenlands inkomen;
i. Inkomensgrens: het Maximaal jaarstipendium vermeerderd met € 10.000,-

bruto;

j. Maximaal jaarstipendium: de maximale hoogte van het Stipendium waarop
een Topsporter aanspraak zou kunnen maken op basis van zijn/haar leeftijd,
indien de Topsporter gedurende de gehele Toetsperiode gebruik van het
Stipendium zou maken;

k. Medaillebonus: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter van
NOC*NSF en/of Bond vanwege het behalen van een le, 2C of 3C plaats tijdens

[verwijderd: 22 oktober 2015
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de Olympische of Paralympische Spelen. Deze Medaillebonus moet deel
uitmaken van het Inkomen;

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

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

n. Prijzengeld: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter vanwege
het behalen van een 1e, 2e of 3C plaats tijdens een onder auspiciën van de
Bond of 1F georganiseerd internationaal topsportevenement. Dit Prijzengeld
moet deel uitmaken van het Inkomen. Vergoedingen ontvangen door de
Topsporter voor prestaties tijdens nationale wedstrijden of competities vallen
niet onder de definitie van Prijzengeld;

o. Programma: het gezamenlijke trainings- en wedstrijdprogramma van de Bond
waaraan de Topsporter deelneemt,; Verwijderd; onderverdeeld in groepen 1 tot en met 5(1-3.

4a/4b en 5a!5b)p. Reglement: dit Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters;
q. Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines: het door de

Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgestelde reglement, op basis
waarvan wordt bepaald of een (onderdeel van een) sport erkend wordt als
Topsport’ of als ‘Internationale wedstrijdsport’;

r. Status: een door NOC*NSF op basis van het Statusreglement aan de
Topsporter verleendeitel, onderverdeeld in een Selectie-, A-,pn HP-Status; ( Verwijderd: doorN0CerleendJ

s. Statusreglement: het door de Algemene Vergadering van NOC*NSF Erwijderd; s- ——

___________________

vastgestelde Statusreglement Topsporters waarin de procedure en de criteria
worden beschreven op basis waarvan een sporter een Status kan verkrijgen;

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

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

v. Toetsinkomen: het Inkomen van de Topsporter verminderd met het
Prijzengeld dat in de Toetsperiode is ontvangen tot een totaalbedrag van
maximaal € 30.000 bruto per jaar en verminderd met de Medaitlebonus dat in
de Toetsperiode is ontvangen, Indien het Inkomen van de Topsporter negatief
inkomen bevat als gevolg van een terugbetaling aan het Fonds van in eerdere
Toetsperioden aan de Topsporter uitbetaalde Stipendia, wordt het
Toetsinkomen met het betreffende bedrag aan negatief inkomen
vermeerderd;

w. Toetsperiode: de periode gelijk aan een kalenderjaar waarin de Topsporter
een Stipendium heeft ontvangen;

x. Topsportdiscipline: de in het Reglement Topsport- en Internationale
wedstrijdsportdisciplines erkende topsportdiscipline die door de Topsporter
wordt beoefend;

erwijderd:6

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

z. VVVS: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2 Geest van het Reglement

______________

fteksf wordt nog aangeleverd, afgestemd met frt’lichiel van Dijk jvoorzitter
Arbitragecommissie) 7

Artikel 3 Voorwaarde behorend bij gebruik Stipendium
Het Stipendium wordt aan de Topsporter toegekend bjj wijze van voorschot. Met het
ontvangen van het Stipendium verbindt de Topsporter zich aan de verplichting om na
afloop van de Toetsperiode zijn/haar Inkomen aan te tonen middels de in dit
Reglement bedoelde bewijsstukken.

Artikel 4 Doelgroep

Voor een Stipendium komen Topsporters in aanmerking aan wie door NOC*NSF een
A- of HP-Status is toegekend.

Verwijderd; <#‘Oe volgende Topsporters komen in
aanmerking voor een Stipendium ¶Artikel 5 Aanvraag en procedure besluitvorming <#‘Topsporters in de groepen 1 t/m 3 Programmas van
Topsportdisciplines aan wie een A- en HP-Status is
toegekend,)1. Het Stipendium wordt aangevraagd bij het Fonds door middel van het digitale «#vTopsportersindegroepen4.aen4bProgramnia’svan
Topsportdisciplines aan wie een A-Status is toegekend en dieaanvraagformulier op het webportal van het Fonds. bij de top-3 zijn geëindigd tijdens een vastgesteld
meetmoment als bedoeld in artikel 2 van het Slatusregtement
en tevens deelnemen aan een fulltime Programma ¶2. Het aanvraagformulier dient — gezamenlijk met de gevraagde (bewijs)stukken —

v#r.Daarnaast kunnen ook de volgende Topsportersvolledig en volgens de in de daarbij behorende toelichting vermelde richtlijnen te uitsluitend op voordracht van NOC*NSF, in aanmerking
komen voor een Stipendiun, ¶zijn ingevuld en te worden ingediend bij het Fonds. v#sTopsporters in de groepen 1 t/m 3 Programma’s van
Topsportdisciplines, die (nog) geen A- of HP-Status hebben,
maar naar het oordeel van NOC*NSF een reëel perspectief3. Bij de aanvraag dient de Topsporter aan te geven welk Inkomen de Topsporter hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een vastgesteld
nieetmoment als bedoeld in artikel 2 van hettijdens de Toetsperiode verwacht te ontvangen. StalusreglementJ
v#sTopsporters in de groepen 4.a en 4.b Programmas van
Topsportdisciplines, aan wie een A-Status is toegekend en

4. Op basis van een volledig door het Fonds akkoord bevonden aanvraag en met die naar het oordeel van NOC*NSF een reeel perspectief
hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een vastgesteldinachtneming van de bepalingen in dit Reglement beslist het Fonds of aan de meetrnoment als bedoeld in artikel 2 van Siatusreglement en
deelnemen aan een fulltime Programma ¶Topsporter een Stipendtum wordt toegekend alsmede de hoogte daarvan.

5. Het Fonds doet van de in lid 4 bedoelde beslissing schriftelijk, waaronder mede
wordt begrepen digitaal, mededeling aan de Topsporter.

6. Het Stipendium wordt toegekend bij wijze van voorschot. Bij de in artikel 7
bedoelde inkomenstoets vindt definitieve vaststelling plaats van het aan de
Topsporter toegekende Stipendium.

[Verwijderd:6
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7. Stipendia worden slechts toegekend voor zover de daartoe bestemde middelen
van het Fonds toereikend zijn.

Artikel 6 Duur

1. Vanaf het moment dat het Fonds heeft besloten de Topsporter een Stipendium
toe te kennen, ontvangt de Topsporter dit Stipendium met ingang van de
eerstvolgende maand volgend op de dag dat hij/zij een volledige aanvraag heeft
ingediend bij het Fonds.

2. Het Stipendium wordt toegekend voor de duur dat een Topsporter behoort tot de
doelgroep als bedoeld.in artikel van dit Reglement.

3. Behoort een Topsporter niet langer (meer) tot de doelciroep als bedoeld in artikel
van dit Reglement, dan informeert de Topsporter het Fonds direct en eindigt de

aanspraak op het Stipendium met ingang van de maand volgend op het moment
dat de Topsporter niet meer pbedoelde doelgroep behgçjj.

4. De Topsporter kan tussentijds het Stipendium (laten) beëindigen.

Artikel 7 Hoogte Stipendium

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

2, De definitieve hoogte van het Stipendium wordt bepaald op basis van het
Toetsinkomen.

Leeftijd

Verwijderd: voldoet aan de criteria genoemd

Verwijderd: 2

Verwijderd: Voldoet

t,,,, rwijderd: aan de criteria als opgenomen

[Verwijderd: 2

EVerwijderd: aan

Verwijderd: criteria wordt voldaan

3. De Topsporter komt in aanmerking voor het Stipendium vanaf 18 jaar.

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

Maximale hoogte Stipendium in percentage to. V. Minimumloon
Leeftijd (jaar) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27+
Stipendium t.o.v

Minimumloon 22- 47,5% 55% 70% 85% 100% 100% 110% 120% 130% 140% 1 Met opmerkingen [611): Mrnrmumjeugdtonrn per t janua”fl
jarige [2017 -

--

5. De bedragen in euro’s behorend bij de tabel in lid 3 worden ieder jaar vastgesteld
op basis van het Minimumloon geldend op 1januari van dat jaar en vermeerderd [Verwijderd: 6
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met 8% vakantiegeld. Uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het
opvolgend kalenderjaar worden deze bedragen bekend gemaakt.

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

7. Het Fonds behoudt zich het recht voor om — na goedkeuring van \JWS — de
percentages behorend bij de maximale hoogte van het Stipendium (tussentijds)
aan te passen.

Inkomen

8. Indien de Topsporter in de Toetsperiode een Toetsinkomen heeft boven de
Inkomensgrens, zal het verschil tussen het Toetsinkomen en de Inkomensgrens
in mindering worden gebracht op het ontvangen Stipendium, gemaximeerd tot het
in de Toetsperiode aan de Topsporter toegekende Stipendium.

9. Indien het Toetsinkomen van de Topsporter gedurende de Toetsperiode de
Inkomensgrens (naar verwachting) overschrijdt, doet de Topsporter hiervan per
omgaande (tussentijds) opgave bij het Fonds.

Artikel 8 Betaling

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

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

3. Het toegekende Stipendium wordt betaalbaar gesteld bij wijze van voorschot.
Nadat de in artikel 7 omschreven inkomenstoets heeft plaatsgevonden vindt
verrekening of terugvordering van (eventueel) teveel / te weinig betaald
Stipendium plaats.

Artikel 9 Vaststelling (hoogte) Stipendium op basis van de inkomenstoets

1. Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op de Toetsperiode doet de Topsporter
over de Toetsperiode aangifte van de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst
en dient een kopie van deze aangifte in bij het Fonds. Voor het Buitenlands
inkomen dient de Topsporter hiervoor de benodigde bewijsstukken bij het Fonds
aan te leveren.
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2. Direct na ontvangst van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting van de
Belastingdienst, of de correspondentie van de Belastingdienst waarin staat dat de
Belastingdienst geen (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting zal opleggen dient
de Topsporter deze in bij het Fonds.

3. Op grond van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of de correspondentie
van de Belastingdienst waarin staat dat de Belastingdienst geen (voorlopige)
aanslag inkomstenbelasting zal opleggen voert het Fonds de inkomenstoets uit
en wordt de hoogte van het Stipendium, mede op basis van het bepaalde in dit
Reglement, definitief vastgesteld door het Fonds.

4. Bij de uitvoering van de inkomenstoets stelt het Fonds vast of het Toetsinkomen
tijdens de Toetsperiode niet meer bedraagt dan de Inkomensgrens.

5. Indien het Toetsinkomen in de Toetsperiode de Inkomensgrens overstijgt, zal het
verschil door het Fonds bruto worden teruggevorderd, gemaximeerd tot het in de
Toetsperiode uitgekeerde Stipendium, eventueel vermeerderd met de door de
belastingdienst op dat moment gehanteerde wettelijke rente.

6. Indien de Topsporter niet voor het einde van het kalenderjaar volgend op de
Toetsperiode, (voldoende) inzage geeft in het Inkomen, kan het Fonds de
inkomenstoets niet uitvoeren en kan het Fonds overgaan tot bruto terugvordering
van het aan de Topsporter uitbetaalde Stipendium, eventueel vermeerderd met
de door de belastingdienst op dat moment gehanteerde wettelijke rente.

7. Het Fonds behoudt zich het recht voor om te allen tijde nadere bewijsstukken of
specificaties op te vragen bij de Topsporter teneinde het Inkomen van de
Topsporter over de Toetsperiode te toetsen.

8. Het Fonds behoudt zich het recht voor om eventueel terug te vorderen
Stipendium voortkomend uit voorgaande Toetsperioden in te houden op de aan
de Topsporter nog uit te betalen Stipendia in de huidige Toetsperiode,

9. Indien na de definitieve vaststelling van het Stipendium irigevolge lid 4 van dit
artikel, mocht blijken dat een Topsporter in de Toetsperiode niet voldeed aan één
van de voorschriften van dit Reglement, al dan niet opzettelijk, onjuiste of
onvolledige informatie heeft opgegeven, of in de Toetsperiode meer heeft
verdiend dan op grond van dit artikel mocht aangenomen worden bij de
(definitieve) bepaling van de hoogte van het Stipendium, houdt het Fonds zich
het recht voor eventueel teveel uitbetaald Stipendium bruto terug te vorderen
eventueel vermeerderd met de door de belastingdienst in die periode
gehanteerde wettelijke rente en de te maken (buiten)gerechtelijke kosten met een
minimum van € 250,-, dan wel iedere aanspraak van de Topsporter op het Fonds
uit welke hoofde ook, op te schorten.

1 Verwijderd 6 —3
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10. Indien het Fonds op basis van dit Reglement een vordering heeft op de
Topsporter mag het Fonds deze vordering te allen tijd verrekenen met iedere
aanspraak van de Topsporter op het Fonds uit welke hoofde ook, dan wel iedere
aanspraak van de Topsporter op het Fonds uit welke hoofde ook opschorten
totdat de Topsporter de vordering aan het Fonds heeft voldaan.

Artikel 10 Coulance mogelijkheid

1. De Topsporter kan voor de vaststelling van het Stipendium op basis van de
inkomenstoets — met inachtneming van het gestelde in lid 2 van dit artikel —

uitsluitend gebruik maken van de Aangepaste Inkomensgrens in het geval dat:
a. de aanspraak op een Stipendium gedurende de Toetsperiode eindigt

vanwege het vervallen van zijn Status in verband met de beëindiging van
de topsportcarrière;

b. de Topsporter gedurende de Toetsperiode aanspraak op een Stipendium
krijgt vanwege de toekenning van een Status.

2. De Topsporter dient voorafgaand aan het invullen van de inkomenstoets kenbaar
te maken bil het Fonds dat hij/zij gebruik wil maken van de Aangepaste
Inkomensgrens. In voorkomend geval dient de Topsporter hierbij een
bevestigingsbrief van NOC*NSF te overleggen, waarin NOC*NSF bevestigt dat er
sprake is van toekenning of beëjndigjng van een Status zoals bedoeld in lid 1 van
dit artikel.

3. Naar aanleiding van het verzoek van de Topsporter voert het Fonds de
inkomenstoets uit op basjs van de Aangepaste Inkomensgrens en stelt het Fonds
vast of het Toetsinkomen tijdens de Toetsperiode al dan niet meer bedraagt dan
de Aangepaste Inkomensgrens.

4. Indien het Toetsjnkomen in de Toetsperiode de Aangepaste Inkomensgrens
overstijgt, zal het verschil door het Fonds bruto worden teruggevorderd,
gemaximeerd tot het in de Toetsperiode ujtgekeerde Stipendium.

5. De Aangepaste Inkomensgrens kan door het Fonds slechts éénmalig worden
toegepast in het geval als genoemd onder lid 1 .a van dit artikel en éénmalig
worden toegepast in het geval als genoemd onder lid 1 .b van dit artikel.

Artikel 11 Bezwaar

1. De Topsporter die bezwaar heeft tegen een beslissing van het Fonds op basis
van dit Reglement, inhoudende de toekenning, afwijzing of terugvordering van
een Stipendium, dient dit binnen zes weken na dagtekening van deze beslissing,

6 1
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schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij het Fonds
(bezwaar(hetfonds.nl).

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

3. Dit besluit op het bezwaarschrift wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
drie weken nadat de Topsporter is gehoord, schriftelijk aan de Topsporter
medegedeeld.

Artikel 12 Beroep

1. Indien de betrokken Topsporter tegen het besluit als bedoeld in artikel 8 lid 2
bezwaar heeft, kan de Topsporter binnen zes weken na dagtekening van dit
besluit daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep aantekenen bij een
onafhankelijke Commissie (beroephetfonds.nl).

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

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

4. De Commissie doet uiterlijk zes weken na ontvangst van het beroepsschrift
schriftelijk uitspraak. De Commissie kan de uitspraak voor ten hoogste zes weken
verdagen.

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

Artikel 13 Slotbepalingen

1. Het Reglement is vastgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 9, tweede lid van
de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van het
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Fonds en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten — in artikel 2 lid 1
vierde streepje — is geregeld.

2. Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten,
prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de
Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. tndien één
van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid
van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige
bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de
inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk
benadert. In gevallen waarin de wet, de Statuten of dit Reglement niet voorzien,
beslist het Bestuur.

3. Dit Reglement kan — na goedkeuring door VWS — worden gewijzigd door het
Bestuur.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 201Z. Het Uitkeringsreglement Verwijderd; 6
Stipendium voor Topsporters d. d. 1januari20 1,kom,( hiermee te ve,vallen. [yrwijderd:4

Verwijderd: en de Topsportspaarregeling dd. ¶
1januari2006

Verwijderd: enAldus goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Datum:
Plaats: ‘s-Gravenhage

Directeur Sport
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Drs. B,C. Zijlstra

Aldus vastgesteld door het Bestuur,

Datum:

Plaats: Arnhem

Voorzitter Penningmeester
Fonds voor de Topsporter Fonds voor de Topsporter

Verwijderd: 6
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J.H.A. Bolhuis J.W. Hoogeridoorn

[Verwijdeni:
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Doc, 121 10.2.e tenzij ande/ aangegeven
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—Ï DEC. 2mB

/
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. de heer 8. Zijlstra
Postbus 20350
2500 Ei S-GRAVENHAGE

Topspo,lbeI&d 000,ioesflr.

10.2.e
Kenmerk

Ti 0851 5355RMK

Betreft

Bijdrage Stipendium en Kostenvergoeding 2017

Geachte heer Zijlstra,

Bijdrage Stipendium en Kostenvergoeding 2017

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 2017 betreffende de
financiering voor de uitvoering van cle sfipendiumregeling voor topsporters met een
A- of HP-status en de financiering van de kostenvergoedingsregeling voor
topsporters met een A-, Selectie- en HP-status. Het betreft hier het objectrtummer
1124375.

Aanvraag bijdrage 2017 voor Stipendium
Het Fonds voor de Topsporter vraagt voor uitvoering van de stipendiumregeling voor
sporters met A- of HP-status de volgende bedragen aan:

- stipendia (salarissen/sociale lasten) (mci. Walvis)
- organisatiekosten

Aanvraag bijdrage 2017 voor Kostenvergoeding
Ht Fonds voor de Topsporter vraagt voor de financiering van de
ksterwergoedirtgsregeiing voor topsporters met A-, Selectie- of HP-status het
olgende bedrag aan: € 479.600.

Popendolloan 60 f
6816 VD Arnhem /

Postbus 302
6800 AH Arnhem /

Telefoon 026 48 34 418 /
Fox 026 48 34 423

hetfondsCnoc-nst.nl

Totaal aanvraag 2017

€11.381.352.
€ 382.282
€ 11.763.634

Datum

Arnhem, 10november2016



Doc. 121 aangegeven

Stipendium 2017
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 420 stipendia.
Daar 2017 een post-Olympisch jaar betreft, is de verwachting dat er sprake zal zijn
van een afname van het aantal topsporters dat gebruik maakt van het Stipendium.
Begrotingstechnisch is voor 2017 uitgegaan van onderstaande uitgangspunten:
- Aantal verwachte topsporters met een A- of HP-status dat een Stipendium kan

aanvragen bij het Fonds voor de Topsporter: 525;
- Verwacht gebruikspercentage van het Stipendium van hiervoor genoemde aantal

topsporters: 80%.
Aangezien het, mede vanwege de nieuwe investeringsbesluiten voor de periode
2017-2020, niet mogelijk is het aantal A- en HP-sporters vooraf exact vast te stellen
en het niet mogelijk is vooraf een exacte inschatting te maken van het aantal A- en
HP-sporters per leeftijdscategorie en het aantal topsporters dat gebruik maakt de
stipendiumregeling, verzoekt het Fonds om enige flexibiliteit in de genoemde
aantallen toe te kunnen passen.

Kostenvergoeding 2017
Begrotingstechnisch is voor 2017 uitgegaan van onderstaande uitgangspunten:
- Aantal verwachte topsporters met een A-, Selectie- of HP-status dat een

Kostenvergoeding kan aanvragen bij het Fonds voor de Topsporter: 700;
- Verwacht gebruikspercentage van de Kostenvergoeding van hiervoor genoemde

aantal topsporters: 75%;
- Financiering rentebaten Fonds voor de Topsporter € 350.000;
- Financiering bijdrage NOC*NSF: € 500.000.

De van VWS gevraagde bijdrage moet in het licht worden gezien van de totale
context en toekomst van de (financiële) voorzieningen. Hierover is NOC*NSF met uw
ministerie in gesprek.
Daar het voor het Fonds op dit moment nog niet duidelijk is hoe de introductie van
de nieuwe Selectie-status zich zal ontplooien en het op dit moment nog niet volledig
duidelijk is hoe de toekomst van de (financiële) voorzieningen verder wordt vorm
gegeven, is het streven om het maandelijkse kostenvergoedingstarief voor
topsporters op het niveau van €200 te houden.
Drhalve het verzoek aan VWS tot een bijdrage in de kostenvergoedingsregeling
2017. Zonder deze bijdrage zal het Fonds genoodzaakt zijn het maandelijks
Istenvergoedingstarief neerwaarts bij te stellen.

/



Dcc. 121 10.2.e tenzij ande/ aangegeven

Afbouw i.v.m. nieuwe investeringsbesluiten 2017-2020
Momenteel worden nieüwe focusbesluiten voor de periode 2017-2020 door
NOC*NSF voorbereid. Dit leidt ertoe dat bepaalde topsportprogramma’s vanaf 2017
geen topsportfinanciering (meer) krijgen, met als gevolg dat binnen deze
programma’s geen aanspraak meer gemaakt kan worden op een status en de
financiële voorzieningen van het Fonds voor de Topsporter. Voor topsporters met een
doorlopende status in deze programma’s vervalt de status conform het nieuwe
Statusreglement Topsporters uiterlijk op 31 maart 2017. De verwachting is dat het om
de volgende aantallen gaat:

.Stipendium
- Aantal verwachte topsporters met een A- of HP-status dat een Stipendium kan

aanvragen bij het Fonds voor de Topsporter: 25;
- Verwacht gebruikspercentage van de Stipendium van hiervoor genoemde aantal

topsporters: 80%;

-
Op jaarbasis betekent dit voor topsporters met een A/HP-status:
25 x 80% 20 x ¼ = 5 topsporters op jaarbasis.

Kostenvergoeding
- Aantal verwachte topsporters met een A-, B- en HP-status dat een

Kostenvergoeding kan aanvragen bij het Fonds voor de Topsporter: 55;
- Verwacht gebruikspercentage van de Kostenvergoeding van hiervoor genoemde

aantal topsporters: 75%.
- Op jaarbasis betekent dit voor topsporters met een A/HP-status:

25 x 75% = 18,75 x ‘/ = 5 topsporters op jaarbasis;
- Op jaarbasis betekent dit voor topsporters met een B-status:

30 x 75% = 24 x ¼ = 6 topsporters op jaarbasis.
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Organisatiekosten
In de begroting 2017 van het Fonds is, naast het bedrag voor de feitelijke betaling van
stipendia, een bedrag opgenomen voor de organisatiekosten rondom de betaling van
stipendia. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen heeft de vernieuwde
inkomenstoets nog niet tot de gewenste efficiëntie in de uitvoering geleid. De
feitelijke uitvoering van de inkomenstoets, op basis van de (voorlopige) aanslag, zorgt
wel voor de beoogde efficiency in de uitvoering, echter in de praktijk is het
arbeidsintensief om de topsporters ertoe te bewegen de documenten juist, volledig
en tijdig aan te leveren. Mede als gevolg van de strikte toepassing van de
inkomenstoets heeft de afgelopen jaren een toename in het aantal bezwaar- en
beroepszaken plaatsgevonden. Hierdoor is het Fonds ook genoodzaakt om meer tijd
te investeren in een zorgvuldige communicatie en dossier opbouw per topsporter,
teneinde in een mogelijke bezwaar- of beroepsprocedure te kunnen aantonen al het
minimaal noodzakelijke te hebben gedaan met oog op het verkrijgen van de
benodigde documentatie van de topsporter. Derhalve wordt de capaciteit in de
uitvoering uitgebreid met 0,6FTE. Tevens wordt hiermee meer ruimte gecreëerd om
sporters tjjdiger te woord te staan en te reageren op lopende kwesties, wat een extra
kwaliteitsslag in de dienstverlening aan sporters betekent.

Wettelijk minimumloon
In de begroting is voor de loonkosten uitgegaan van het wettelijk minimumloon per 1
januari 2016 (inclusief werkgeverslasten), vermeerdert met 2,0% indexatie.

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

//
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In het Uitvoeringsbesli4t 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 RON 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 inkomensafhankeljke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De geschatte
totale kosten die hiermee gemoeid zijn voor 2012 bedragen € 40.500.

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

Bevoorschotting
In uw brief van 26 februari 2008 (kenmerk SIFPB-2827943) betreffende de definitieve
vaststelling van de bijdrage voor het Stipendium 2006 heeft u vermeld dat de bijdrage
is toegekend op basis van de Begrotingswet. Ook voor de periode 2014-2016
verzoekt het bestuur van het Fonds, in verband met de benodigde liquiditeit, om het
bedrag in het kader van de begrotingswet maandelijks ter beschikking te stellen.

HooQachtend,
teswsur rintino Fonds voor de Toosoorter

Dcc. 121

J.H.A. Bolhuis
Voorzitter Stichting
Fonds voor de Topsporter

J.W. Hoog9o9orn
Pennino meesr,Stim!IX
Fonds vopr ce i oogznr

1) Begroting 2017 stichting Fonds voor
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1. AANTALLEN 1 UITGANGSPUNTEN

Begrotin Propnose egroting
2016-BI 2016 2D,7-j

1.1 KostenvergoedngsregeIinq

AlI-IP-sporters
Gemiddeld aantal 405 382 399
Kostenergoedingen € 972.000 € 917.800 € 957.000
lçostenvergoeding standaard pp’ € 200 € 200 € 200

B.sporters

Gemiddeld aantal 90 37 6
Kostenvergoedingen € 216.000 € 89.600 € 13.800
l<ostenvergoeding standaard pp € 200 € 200 € 200

S-sporters
Gemiddeld aantal 132
Kostenvergoedingen € 316.800
Kosterwergoeding standaard pp € 200

1.2 Stipendiumregeling

Stipendia 18 jaar
Gemiddeld aantal . 8 9 10
Stipendia 18 jaar € 72,264 € 83.161 € 87.117
Stipendiumlniaand (exel al, mcl VT) pp € 753 € 749 € 764

Stipendia 19 jaar
Gemiddeld aantal 18 14 15
Stipendia 19 jaar € 187.608 € 148.953 € 153.419
Stipendiumlmaand (excl ei, mci VT) pp € 869 € 864 € 882

Stipendia 20 iaar
Gemiddeld aantal 21 20 22
Stipendia 20 jaar € 256.397 € 245.064 € 266.492
Stlpendlumlmaand (excl si, mci VT) pp € 1.017 € 1.013 € 1.033

Stipendia 21 jaar
Gemiddeld aantal 26 25 29
Stipendia 21 jaar € 374.223 € 355.746 € 416.438
Stipendiumlmaand {excl ei, mci VT) pp € 1.199 € 1.194 € 1.218

Stipendia 22jaar
Gemiddeld aantal 37 34 34
Stipendia 22 jaar € 624.364 € 568.225 € 573.880
Stipendiumlmaand (excl ei, mci VT) pp € 1.406 € 1.400 € 1.428

Stipendia 23 jaar
Gemiddeld aantal 31 46 44
Stipendia 23 jaar € 615430 € 905.614 € 876.700
Stlpendlumlmaand (Dxci si, mci VT) pp € 1.654 € 1.647 € 1.680

Stipendia 24 jaar
Gemiddeld aantal 39 36 34
Stipendia 24 jaar € 851.676 € 775.202 € 742.673
Stiperidiumlmaand (cxci si, mci VT) pp € 1.820 € 1.811 € 1.847

Stipendia 25 jaar
Gemiddeld aantal 34 35 39
Stipendia 25 jaar € 809.986 € 827.894 € 931.114
Stipendiumlmaand (cxci ei, mci VT) € 1.985 € 1.976 € 2,015

Stipendia 26 jaar
Gemiddeld aantal 34 38 39
Stipendia 26 jaar € 877.485 € 976.086 € 1.008.708
Stipendiumlmaand (esci si, Irici VT) € 2.181 E 2.141 € 2.183

Stipendia 27 iaaren ouder
Gemiddeld aanlal 170 185 164
Stipendia 27 jaar en ouder € 4.724.918 € 5.106 018 € 4.613.258
Stipendiumlmaand (cxci si, mci VT) € 2.316 € 2.305 € 2.351



Totaal aantal stipendia
Stipendia 18 jaar
Stipendia 19 jaar
Stipendia 20 jaar
Stipendia 21 jaar
Stipendia 22 jaar
Stipendia 23 jaar
Stipendia 24 jaar
Stipendia 25 jaar
Stipendia 26 jaar
Stipendia 27 jaar en ouder

Totaal stipendia
Stipendia 18 jaar
Stipendia 19 jaar
Stipendia 20 jaar
Stipendia 21 jaar
Stipendia 22 jaar
Stipendia 23 jaar
Stipendia 24 jaar
Stipendia 25 jaar
Stipendia 26 jaar
Stipendia 27 jaar en ouder

Sociale tasten
Totaal
Sociale lasten %

Begroting Prognose Begroting
2016.6 2016 2017-6

16 14 15
21 20 22

- 26 25 29
37 34 34
31 46 44
39 36 34
34 35 39
34 38 39

170 165 164
418 441 425

€ 72.264 € 83.161 € 87.117
€ 187.608 6 146.953 6 153.419
€ 256.397 € 245,064 € 266.492
€ 374.223 € 355.746 € 416438
€ 624.364 € 568.225 € 573.880
€ 615,430 € 905.614 € 876.700
€ 851.676 € 775.202 € 742.673
€ 809.986 € 827.894 € 931.114
€ 877.485 € 976.066 € 1.008.708
€ 4.724 916 € 5.106.018 € 4.613.258
€ 9.394,351 € 9.989.964 € 9.689.798
€ - 1,644.011 € 1.768.224 € 1.711.554
€ 11.038,362 € 11.758.167 € 11,361.352

17,5% 17,7% 17,7%

Stipendiurnlmaand mci soc.in.
Stipendia 18 jaar
Stipendia 19 jaar
Stipendia 20 jaar
Stipendia 21 jaar
Stipendia 22 jaar
Stipendia 23 jaar
Stipendia 24 jaar
Slipendia 25 jaar
Stipendia 26 jaar
Stipendia 27 jaar en ouder
Indexatie van 2% op het atipendium perjaar

Totale lasten stipendiumreoelmnct
Stipendia mcl. sociale lasten
% Walvis, max.

Uitvoeringskosten
Totaal

% Uitvoedngskosten rnex.6%

€ 11,036.362 € 11.75&187 € 11.381.352
€ 0 € 0 € 315.000
€ 39750 € 39.750 6 39.750
€ 11.078.112 € 11.797.937 € 11.421.102
€ . 415.113 € 345.737 € 382.282
€ 11.493.225 € 12.143.674 € 11.803.364

3,7% 0 2,9% 0 0.0%

1.3 Kosten administratie en beheer
KOSTEN md. BTW

ETE
Bastuurssecretsris (AS)
Administratieve ondersteuning (AS)
Projectmedewarker (AS)
Bureaucoordinatie (F&C)
Ccnlroiler (F&C)
Functioneel beheerder (tCT)
Salarisadministrsteur (F&C)
Ondersteuning mw (F&C)

Eatra ondersteuning inkomenstoets
Extra ondersteuning F&CItCT
Financ:êle cienstverlening Ondergebracht
bij NOCNSF aantal FTE

0,4 0,4 0,4
1,0 1,0 0,3
0,1 0,1 0,3
0,2 0,2 1,6
0,3 0,3 0.1
0.3 0.3 0,2
0,5 0,5 0,5
0,2 - 0,2 0,2
3,0 3,0 3,6
0,2 0,2
0,2 ‘ 0,2 -

3,4 . 3,6
3.4 . 3,4 - 3,6

Doc.121.1

eet.

6 9 10

€ 884 € 862 € 899
€ 1.021 € t017 € 1.038
€ 1,196 € 1.192 € 1.216
6 1.409 € 1.405 6 1.433
€ 1.652 € 1.647 € 1.680
€ 1.944 € 1.938 € 1.977
€ 2.138 € 2.132 € 2174
€ 2,333 € 2.326 € 2.372
6 2,527 € 2.519 € 2.570
€ 2.721 € 2.713 € 2.757

KOSTEN! FTE excl. BTW 75000 75.000 75.000
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotin’ Prognose Begroting
2016-BI 2016 2017-S

3.1 Functionele indeling
Baten
Bijdragen VWS (17) 11.887.225 11.667.225 12.243.234
Bijdragen NOCNSF (10) 500.000 334.400 500,000
FinancOle resultaten (10) 351.000 336.000 345.000

12.718.225 12.537625 13 088.234

Lasten
Sa?arissenlsociale lasten 00) 11,078.112 1 L638.187 11.381.352
Kostenvergoedingen (2’) 1.188.000 1.007.400 1.287.600
Organisatiekosten (22) 452.113 382.737 419.282
Koersresultateri effecten (23)

- 666.197- -

12.718.225 12.362.127 13 088.234

SALDO BATEN EN LASTEN 0 175.498 0-

RESULTAATBESTEMMING
Egalisatiereserve ((2) 0 490.6g9- 0-
Reserve Koersresultaten Effecten

- 666.197
Resultaat Kostenvergoedingsregeling

-
-

-

0 175.498 0-

3.2 Categoriale indeling

Stipendiumregeling
Baten: BidragenVWS (‘7) 11493.225 11.493,225 11.763.634

Bijdragen NOCNSF
-

-

Financiële resultaten
-

- -

11.493,225 11.493.225 11.763,634

Lasten: Saiarissen!sociale lasten )20) 11.078.112 11.638.187 11.381.352
Organisatiekosten 22) 415.113 345.737 382.282

11.493.225 11.983.924 11763.634

Saldo: 0 490.699- 0-

Kostenvergoedingsregeling
Baten: Bijdragen VWS 374.000 374.000 479.600

Bijdragen NOCNSF 115 500.000 334.400 500.000
Financiêle resutalen r9) 351.000 336.000 345.000

1 225.000 1.024,400 1.324.600

Lasten: Kostenuergoedingen 21) 1.188.000 1.007,400 1,287.600
Organisatiekosten 37.000 37.000 37,000

1.225.000 1.044,400 1.324.600

Saldo:

BROV-regeling
Baten: Bijdrage NOCNSF (10) - -

Lasten: Salarissen/sociale lasten (20)
Saldo:

Koersresultaten effecten
Koersresultaten effecten

____________

- 666.197 -

SALDO BATEN EN LASTEN 0 175.498 0-

RESULTAATBESTEMMING
Egalisatiereserve (2) 0 490.699- 0-
Reserve Koersresultaten Effecten (3) - 666.197 -

Resutaat Kostenvergoeding
-

- -

0 175.498 0-



Doc.121.1

3.3 Specificaties

Begroting Prognose Begroting
BATEN 2016-B 2016 2017.B

(I7 Bijdragen VWS
Stipendiumregeling (2% indexatie) 11 493.225 11.493.225 11.763.634
Kostenvegoedir.gsregeling 374.000 374.000 479.500

11.867.225 11.867.225 12243.234

tin> Bijdragen NOCNSF
Stipendiumregeling

- - -

Kostenvergoedlngsre3eling
Bijdrage AIHP.sporters 485.000 319.400 485000

Bijdrage B-sporters e.d.
-

-

Bijdrage adm. Achmea
- - -

Bijdrage adm. B-sporters 15.000 15.000 15.000
•Bijdrage B.sporters/overig 15.000 15.000 15.000

500.000 334.400 500.000

BROV-regeling
- - -

500.000 334.400 500.000

Financiële resultaten
Spaarrek/deo ING 20.000 20.000 10.000
SpaarekfdepA8NAMRO 16.000 16.000 10.000
Spaarrek’dep SNS - - 10.000
Spaarrek!dep RABO 40.000 40.000 10.000

Fin. baten spaarrek/depositos 76.000 76.000 40.000
Fin. baten betaalrek.

-
- 5.000

Financiële esultaten leningen u/g - - -

Financiële resultaten iquide middelen 76.000 76.000 45.000

Financiële baten effecten 324.000 310.000 350.000
Beheervergoeding effecten 49.000- 50.000- 50.000-

Financiële resultaten effecten 275.000 260.000 300.000

351.000 336.000 345.000

Koser.vergoedingsregeIing 351.000 336.000 345.000
Stipendiumregeling

- - -

351 .000 336.000 345.000
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Begroting Prognose Begroting
LASTEN 2t16-B 2016 201 7-5

31-12-2016 31-12-2018 31-12-2017

(20) Satarissenisoclale lasten
Stipenciiunwegeling

Salarissen A basis
- - -

Salarissen A 22-26 jr.
Salarissen A >=27 jr.

- - -

Salarissen lIP
- - -

Salarissen lsjaar 72.264 83.161 87.117
Salarissen l9jaar 187.608 146.953 153.419
Salarissen 20 jaar 256.397 245.064 266.492
Salarissen 21 jaar 374.223 355.746 416.438
Salarissen 22 jear 624.364 568,225 573.880
Salarissen 23 jaar 615.430 905.614 876.700
Salarissen 24 jaar 851.678 775.202 742.673
Salarissen 25 jaar 809.986 827.894 931.114
Salarissen 26 jaar 877.465 976.086 1.008.708
Salarissen 27 jaar en ouder 4.724.918 5.106.018 4,613.258
Salarissen lIP aanvulling

- - -

Salarissen 9.394.351 9.989.984 9.869.798

Sociala lasten A 1.644.011 1.768.224 1.711.554
Sociale lasten lIP - - -

Sociale lasten overige status
- -

Sociale lasten overig - - -

Sociale lasten 1.644.011 1.768.224 1.711,554

Salarissen/sociale lasten 1 .036,362 11.758.187 11.351.352

Dotate dubieuze debileuren - - -

Afboeking dubeuze debiteuren - - -

Terugvorrierirg - 120.000-
Terugvordering - 120.000- -

11.038.362 11.638.187 11.381.352
000V-regeling

Salarissen
- -

Salarissen niet Afas
- - -

Scciae lasten
- -

11.038.362 11.838.187 11.381.352

Begroting Prognose Begroting
2016-5 2016 2017-6

31-12-2016 31-12-2016 31-12.2017

al) Kostenvergoedingen
DeclaratiesA 972.000 917.800 957,000
Declaraties lIP
Scanners A
Scanners

lIP

_____________
_____________ _____________

Kostenvergoedingen AJHP-sporters 972.000 917.800 957.000

Declaraties 6 216.000 89.600 330.600
Scanners S

Kostenvergoedingen 0-sporters 216.000 80.600 330.600

Auto van PON
Eigen vervoer
Hotel-en of buitenlands trainingsverblijf
Sportkleding en -materialen
Sportpraktijk gerelateerde kosten
Voedingssuppiementen en vitaminepreparaten
Materiaal op basis van afschrijvingsregeling
Benzinekosten
Kosten openbaar vervoer
Overschrijding max kosten

1.188.000 1.007.400 1.287.600
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Begroting Prognose Begroting
2016-B 2016 2017-B

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2017
(22) Organisatiekosten

Kostenvergoedingsregeling
Organisatiekosten AJI-tP

- 22.000 22000
Orgarsaliekosten B

- 15000 15 000
Organisatiekosten kostenvergced:ng 37.000 37.000 37,003

Stipendiumregeling
Begeleiding vanuit NOCNSF 308.550 272.250 326,700
Doorbelast Kostenverg regeling 37.000- 37.000- 37.000-
Organisatrekosten NOC*NSF 5.000 6.500 5,000

Kosten adrninjstrat,een beheer 276.550 241.750 294.700

-tuurkostert 26,000 12.136 12.500

Accountantskosten 15.500 15,500 16.500

Ondertioud/Licenties 39.323 51.000 51.000
Kostenwebsite 10,890 1.000 -

Kosten liosting website
- - 5.082

Afschrijvingskosten website porta 30.550 20.651

Kosten website 81.063 72.851 56,082

Advieskosten 10.000 - -

Diverse kosten 3,000 - -

Bankkosten 3.000 3.500 2.500
Verschiflenrekening

__________________ ___________________
__________________

Overige organisatiekosten 16.000 3,500 2.500

415.113 345,737 382.282

452.13 382.737 419.282

(23) Koersresultaten effecten
Ongerealiseerde koersresuttaten effecten

- 657,952
Gerealiseerde koersresultaten effecten 1,755-

666,197
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. de heer 6. Zijlstra

— 9 flEC 2016Postbus 20350
2500 Ei S-GRAVENHAGE SCANPLAZA

Topsplbe 000rkiesnr. Kenmerk Datum

f10B515392RM1< Arnhem, 22november 2016

Bptreft

Wijzigingsvoorstel Uitkeririgsreglemonten Fonds voor de Topsporter

Geachte heer Zijlstra,

Aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden ter goedkeuring
voorgelegd het Uitkeringsreglement Stiperidiumregeling en het Uitkeringsreqiement
Kostenvergoeding van de Stichting Fonds voor de Topsporter

Algemeen

Sinds 2013 is NOCNSF samen met uw Ministerie de voorzieningen voor topsporters
aan het herzien. Dit heeft geleid tot verdere professionaliseririg van de Stipendium
en Kostenvergoedingsregeling. Zo zijn het leeftijdsafhankeljk Stpendium, de
jaarinkornenstoets en de coulancemogeljkheid ingevoerd en is de
Kostenvergoedingsregeling WKR (fiscale Werkkostenregeling)-proof gemaakt. Ten
behoeve van een volgende stap in de professionalsering van de regelingen worden
de volgende aanpassingen voorgesteld,
1. Het doel van de regelingen is nadrukkelijker opgenomen in beide

uitkeringsreglernenten;
2. Doelgroep is aangepast conform het nieuwe Statusreglement Topsporters;
3. Mogelijkheid van opschorten betaling voorschot Stiperidiurn en

Kostenvergoediricj zijn opgenomen in geval een sporter niet voldoet aan de
voorwaarden van de reglementen;

4. Definities Prijzengeld en Medaillebonus zijn opgenomen in het
Uitkeringsreglement Kostenvergoeding met mogelijkheid om van Inkomen af te
trekken,

5. Ongewenst voordeel voor de topsporter na een terugbetaling van stipendia aan
het Fonds in eerdere kalenderjaren is rechtgetrokken (zgn. negatief loon);

6. Addendum coulancemogeljkheid is geïntegreerd in beide
uitkeringsreglementen;

7. Artikelen over bezwaar en beroep zijn in beide uitkeringsreglemeriten
herschreven/verduideljkt
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Daarnaast is de inzet van topsporters voor maatschappelijke activiteiten opgenomen
in de preambule van het Uitkeringsreglement Stiperidium, evenals een passage over
inkomen vanuit (commerciële) ploegen.

Voorstel
Bovenstaande wijzigingen zijn met medewerkers van uw Ministerie uitvoerig
besproken en akkoord bevonden. In de bijlagen treft u beide aangepaste
uitkerinqsreqlementen aan.

Vervotgtraject
Na goedkeuring van de uitkeringsreglernenten door uw Ministerie, worden de
uitkeringsreglementen formeel ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van het
Fonds voor de Topsporter.

Mt vriendelijke groet,
NOCNSF

___________________
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Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters
van het

Fonds voor de Topsporter

Versie d.d, 30 november 2016

Preambufe

De financiering van de kostenvergoedingsregeling wordt verzorgd door het Ministerie
van Volksgezondheid Welzijn en Sport (vanuit publieke middelen) en NOC*NSF.
Kostenvergoedingen worden slechts toegekend en/of uitbetaald voor zover de
daartoe bestemde middelen van het Fonds voor de Topsporter (hierna het Fonds’)
toereikend zijn. Het doel van de kostenvergoedingsregeling is om topsporters, welke
financieel gezien niet — via hun sport dan wel op een andere manier — in hun
levensonderhoud kunnen voorzien, tegemoet te komen in de gemaakte kosten voor
het beoefenen van zijn/haar sport (topsportdiscipline). Indien de topsporter zelf in
staat is om een inkomen op het niveau van de inkomensgrens te verdienen
(bijvoorbeeld vanuit een dienstbetrekking, waaronder ook inkomen vanuit een
(commerciële) sportploeg, -team, vereniging of stichting etc.),, dan is de
kostenvergoeding niet voor de betreffende topsporter bedoeld.

Topsporters met een NOC*NSF status worden door NOC*NSF en sportbonden via
bijeenkomsten, e-learning en dagelijkse begeleiding ondersteund bij hun
ontwikkeling. Naast het feitelijk bedrijven van topsport horen hier onder andere bij dat
topsporters zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en dat zij zich desgevraagd en
indien passend binnen het trainingsprogramma inzetten voor maatschappelijke
doeleinden.

Dit ‘Uitkeringsreglement Kostenvergoeding’ is opgesteld om de bovenstaande
doelstelling te realiseren. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
het bestuur van het Fonds, in de geest van de kostenvergoedingsregeling en met
inachtneming van bovenstaande doelstelling.

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Aangepaste Inkomensgrens: 140% van het Minimumloon vermeerderd met

€ 25.000 bruto;
b. Atletencommissie: een zelfstandig adviesorgaan, ingesteld door het bestuur

van NOC*NSF, die de topsporters lid van of aangesloten bij de Bonden
vertegenwoordigen binnen NOC*NSF;

Uîtkeringsreglement Kostanvergoedingsregeling voor Topsporters per 1 januari 2017 Pagina 1 van 15



Doc. 122

c. Bestuur: het bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de Statuten;
d. 8ond: een landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF;

e, Buitenlands inkomen: in het buitenland genoten (jaar)inkomen van de
Topsporter waarvan in Nederland geen aangifte is gedaan bij de
Belastingdienst en welk inkomen — als het Nederland in genoten zou zijn —

onder inkomen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001
zou vallen;

f. Commissie: arbitragecommissie;
g. CTO: Centrum voor Topsport en Onderwijs, geaccrediteerd door NOC*NSF;
h. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter gevestigd te Arnhem;
1. 1F: Internationale Federatie, een internationale non-gouvernementele

Organisatie waarbij de betreffende Bond is aangesloten;
j. Inkomen: jaarinkomen van de Topsporter als bedoeld in artikel 3.1 van de

Wet inkomstenbelasting 2001 (box 1) plus Buitenlands inkomen:
k. Inkomensgrens: 140% van het Minimumloon vermeerderd met € 10.000,-

bruto;
1. Kosten: de in dit Reglement genoemde kosten die de Topsporter maakt in de

uitoefening van zijn Topsportdiscipline en de Topsporter, op basis van dit
Reglement, mag declareren bij het Fonds;

m. Kostenvergoeding: de aanspraak van de Topsporter op vergoeding van
Kosten op basis van dit Reglement.

n. Medaillebonus: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter van
NOC*NSF en/of Bond vanwege het behalen van een ie, 2 of 3 plaats tijdens
de Olympische of Paralympische Spelen. Deze Medaillebonus moet deel
uitmaken van het Inkomen1;

o. Minimumloon: het wettelijk minimumloon als bedoeld in artikel 8 van de Wet
minimumloon en minimum vakantiebijslag;

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

q. Prijzengeld: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter vanwege
het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens een onder auspiciën van de
Bond of 1F georganiseerd internationaal topsportevenement. Dit Prijzengeld
moet deel uitmaken van het Inkomen2.De Topsporter kan in de Toetsperiode
tot een maximum van € 30.000 bruto in mindering brengen op het Inkomen.
Vergoedingen ontvangen door de Topsporter voor prestaties tijdens nationale
wedstrijden of competities vallen niet onder de definitie van Prijzengeld;

r. Programma: het gezamenlijke trainings- en wedstrijdprogramma van de Bond
waaraan de Topsporter deelneemt;

s. Reglement: dit Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters;

Maakt de Medaillebonus geen deel uit van het Inkomen, kan deze niet worden afgetrokken van het Inkomen ter
berekening van het Toetsinkomen als bedoeld in artikel 1 sub w,
2 Zie voetnoot 1. Voor het Prijzengeld geldt hetzelfde,

Uitkeringsreglement Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters per 1januari 2017 Pagina 2 van 15



Doc. 122

t. Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines: het door de
Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgestelde reglement, op basis
waarvan wordt bepaald of een (onderdeel van een) sport erkend wordt als
Topsport of als ‘Internationale wedstrjdsport’;

u. Status: een door NOC*NSF op basis van het Statusreglement aan de
Topsporter verleende titel, onderverdeeld in een A-, Selectie- en HP-Status;

v. Statusreglement: het door de Algemene Vergadering van NOC*NSF
vastgestelde Statusreglement Topsporters waarin de procedure en de criteria
worden beschreven op basis waarvan een sporter een Status kan verkrijgen;

w. Statuten: de statuten van het Fonds;
x. Toetsinkomen: het Inkomen van de Topsporter verminderd met het

Prijzengeld (gemaximeerd tot € 30.000 bruto) en de Medaillebonus dat in de
Toetsperiode is ontvangen. Bevat het Inkomen van de Topsporter een bedrag
als gevolg van een terugbetaling aan het Fonds van in (een) eerdere
Toetsperiode(n) aan de Topsporter uitbetaalde Stipendia, dan wordt het
Toetsinkomen met het betreffende bedrag vermeerderd;

y. Toetsperiode: de periode gelijk aan een kalenderjaar waarin de Topsporter
aanspraak heeft gemaakt op een Kostenvergoeding;

z. Topsportdiscipline: de in het Reglement Topsport- en Internationale
wedstrijdsportdisciplines erkende topsportdiscipline die door de Topsporter
wordt beoefend:

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

bb. VWS: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Artikel 2 Doel

Het doel van deze regeling is om Topsporters tegemoet te komen in de gemaakte
kosten voor het beoefenen van zijn/haar sport (Topsportdiscipline). De
Kostenvergoeding is niet bedoeld voor Topsporters die zelf in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien (en een Inkomen op het niveau van de
Inkomensgrens verdienen).

Artikel 3 Voorwaarden

1. Kostenvergoedingen worden slechts toegekend en/of uitbetaald voor zover de
daartoe bestemde middelen van het Fonds toereikend zijn.

2. De Kostenvergoeding wordt aan de Topsporter toegekend bij wijze van
voorschot. De definitieve vaststelling van de aan de Topsporter toegekende
Kostenvergoedingen vindt plaats bij de in artikel 12 genoemde inkomenstoets.
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3. De Topsporter is verplicht om na afloop van de Toetsperiode zijn/haar Inkomen
aan te tonen middels de in dit Reglement bedoelde bewijsstukken.

4. De Topsporter is verplicht om zijn/haar persoonsgegevens (met name naam,
adres, woonplaats en emailadres) up-to-date te houden via webportal van het
Fonds.

5. Het Fonds is gerechtigd om de uitbetaling van de Kostenvergoeding op te
schorten als de Topsporter zijn verplichtingen als opgenomen in dit Reglement
niet nakomt, totdat de Topsporter alsnog aan de betreffende verplichting heeft
voldaan.

Artikel 4 Doelgroep

Voor een Kostenvergoeding komen - onder alle voorwaarden als opgenomen in dit
Reglement - uitsluitend Topsporters in aanmerking aan wie door NOC*NSF een A-,
Selectie- of HP-status is toegekend.

Artikel 5 Aanvraag en procedure besluitvorming

1. Een Kostenvergoeding wordt aangevraagd bij het Fonds door middel van het
digitale aanvraagformulier op het webportal van het Fonds.

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

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

4. Op basis van een volledig door het Fonds akkoord bevonden aanvraag en met
inachtneming van de bepalingen in dit Reglement beslist het Fonds of de
Topsporter in aanmerking komt voor een Kostenvergoeding.

5. Het Fonds doet van de in lid 4 bedoelde beslissing schriftelijk, waaronder mede
begrepen digitaal, mededeling aan de Topsporter.

Artikel 6 Duur

1. Vanaf het moment dat het Fonds heeft besloten een Topsporter een
Kostenvergoeding toe te kennen, kan de Topsporter van deze Kostenvergoeding
gebruik maken met ingang van de eerstvolgende maand volgend op de dag dat
hij/zij een volledige aanvraag heeft ingediend bij het Fonds.
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2. De Topsporter kan aanspraak maken op vergoeding van Kosten voor de duur dat
een Topsporter behoort tot de doelgroep als genoemd in artikel 4 van dit
Reglement.

3. Voldoet een Topsporter niet langer (meer> aan de voorwaarden als genoemd in
dit Reglement, waaronder mede begrepen de doelgroep, dan informeert de
Topsporter het Fonds direct en eindigt de aanspraak op vergoeding van de
Kosten met ingang van de maand volgend op het moment dat de Topsporter niet
meer aan bedoelde voorwaarden voldoet.

4. De Topsporter kan de Kostenvergoeding altijd tussentijds (door het Fonds laten)
beëindigen.

Artikel 7 Hoogte kostenvergoeding

Het Bestuur bepaalt voorafgaand aan ieder jaar, doch uiterlijk 1 december van het
voorafgaande jaar, de hoogte van het bedrag waarvoor de Topsporter maandelijks
maximaal de gemaakte Kosten mag declareren onder dit Reglement. Het Bestuur
behoudt zich het recht voor om de hoogte van het bedrag tussentijds aan te passen.
De hoogte van het bedrag kan per Status verschillen.

Artikel 8 Inkomensgrens

1. De Topsporter die in de Toetsperiode een Inkomen ontvangt van meer dan 140%
van het Minimumloon vermeerderd met € 10.000,- bruto komt niet in aanmerking
voor een Kostenvergoeding.

2. Het bedrag in euro’s behorend bij de in lid 1 bedoelde Inkomensgrens wordt ieder
jaar vastgesteld op basis van het Minimumloon geldend op 1 januari van dat jaar.
Uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het opvolgend kalenderjaar
wordt dit bedrag bekend gemaakt.

3. Indien het Inkomen van de Topsporter gedurende de Toetsperiode de
Inkomensgrens (naar verwachting) overstijgt, doet de Topsporter hiervan per
omgaande (tussentijds) opgave bij het Fonds.

Artikel 9 Kosten algemeen

1. In bijlage 1 bij dit Reglement worden de Kosten genoemd die op grond van dit
Reglement voor vergoeding in aanmerking komen.

2. Kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking:
a. indien deze zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de

Topsportdiscipline;
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b. voor zover ze niet door de Topsporter bij derden (waaronder de Bond,
CTO of zorgverzekeraar) gedeclareerd kunnen worden.

Artikel 10 Declaratieprocedure

1 Vanaf het moment dat het Fonds heeft besloten dat de Topsporter in aanmerking
komt voor een Kostenvergoeding, kan de Topsporter Kosten declareren met
ingang van de eerstvolgende maand volgend op de dag dat de aanvraag
overeenkomstig artikel 5 bij het Fonds is ingediend.

2. Kosten worden slechts vergoed op basis van door de Topsporter tijdig, correct en
volledig via het webportal van het Fonds ingediende declaraties, vergezeld van
betalingsbewijzen en voorzien van een datum en handtekening van de
Topsporter.

3. Ingediende betalingsbewijzen dienen op naam van de Topsporter te zijn gesteld,
tenzij de Topsporter op andere wijze aantoont dat hij/zij die Kosten heeft voldaan.

4. In geval van declaratie van Kosten gemaakt buiten Nederland, dient bij de
declaratie vermeld/toegevoegd te worden:

i. het land waar de Kosten werden gemaakt,
ii. een vertaling en omschrijving van de aard van de Kosten, en

iii. de valuta waarin de factuur is opgesteld en het equivalent daarvan in
euro’s.

5. De declaratie dient te zijn voorzien van een toelichting waaruit blijkt dat de Kosten
uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de Topsportdiscipline zijn
gemaakt en onder dit Reglement kunnen worden gedeclareerd.

6. Kosten dienen per kalendermaand te worden gedeclareerd, doch uiterlijk binnen
een maand na afloop van het kalenderkwartaal waarin de Kosten zijn gemaakt.
Declaraties die niet uiterlijk binnen een maand na afloop van het
kalenderkwartaal, waarin de Kosten zijn gemaakt, zijn ingediend, worden niet in
behandeling genomen en de gedeclareerde Kosten worden niet vergoed door het
Fonds.

7. Indien de Topsporter in een maand minder Kosten heeft gedeclareerd dan het op
grond van artikel 7 bepaalde maximum, kan de hoogte van het resterende
declaratieruimte worden meegenomen naar de opvolgende maand(en) tot en met
uiterlijk de maand december van dat jaar.

Uitkeringsregement Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters per 1 januari 2017 Pagina 6 van 15



Doc. 122

8. Indien de Topsporter in een maand meer Kosten heeft gedeclareerd dan het op
grond van artikel 7 bepaalde maximum, kan het meerdere aan Kosten ten laste
worden gebracht van de declaratieruimte van opvolgende maanden tot en met
uiterlijk de maand december van dat jaar.

9. Resterende declaratieruimte of teveel gedeclareerde Kosten kunnen nimmer
worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar.

10. Indien in een specifieke maand geen declarabele kosten zijn gemaakt, dient een
‘nul declaratie te worden ingediend. Indien er geen ‘nul’ declaratie wordt
ingevoerd, kan er geen gebruik worden gemaakt van lid 8 van dit artikel.

11. Indien er onjuistheden of onvolledigheden worden aangetroffen in de declaratie,
wordt de Topsporter hierover geïnformeerd en eenmalig in de gelegenheid
gesteld de declaratie binnen twee weken aan te vullen, hetzij te herstellen.

12. Het Fonds behoudt zich het recht voor om nadere bewijsstukken of specificaties
op te vragen bij de Topsporter ten aanzien van door de Topsporter ingediende
declaraties.

Artikel 11 Betaling

1. Declaraties die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in dit Reglement
komen voor vergoeding in aanmerking. Na ontvangst van de declaratie wordt
deze gecontroleerd en worden de Kosten vergoed voor zover de Kosten onder dit
Reglement voor vergoeding in aanmerking komen.

2. Uitbetaling van declaraties vindt één keer per maand plaats. Kosten die voor
vergoeding in aanmerking komen worden uiterlijk binnen vijf weken na ontvangst
van de declaratie door het Fonds betaald.

Artikel 12 Vaststelling Kostenvergoeding op basis van de inkomenstoets

1. Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op de Toetsperiode doet de Topsporter
over de Toetsperiode aangifte van de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst
en dient een kopie van deze aangifte in bij het Fonds. Voor het Buitenlands
inkomen dient de Topsporter hiervoor de benodigde bewijsstukken bij het Fonds
aan te leveren. Topsporters met een Buitenlands inkomen dienen in voorkomend
geval contact op te nemen met het Fonds.

2. Direct na ontvangst van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting van de
Belastingdienst, of de correspondentie van de Belastingdienst waarin staat dat de
Belastingdienst geen (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting zal opleggen, dient
de Topsporter deze aanslag of correspondentie in bij het Fonds.
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3. Op grond van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting van de
Belastingdienst, of de correspondentie van de Belastingdienst waarin staat dat de
Belastingdienst geen (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting zal opleggen,
voert het Fonds de inkomenstoets uit en wordt mede op basis van het bepaalde
in dit Reglement vastgesteld of de Topsporter in aanmerking had mogen komen
voor de Kostenvergoeding.

4. Bij de uitvoering van de inkomenstoets
a) stelt het Fonds definitief de hoogte van het Toetsinkomen vast,
b) stelt het Fonds vast of het Toetsinkomen tijdens de Toetsperiode al dan niet
meer bedraagt dan de Inkomensgrens, en
c) stelt het Fonds de definitieve hoogte van de Kostenvergoeding vast.

5. Indien het Inkomen in de Toetsperiode de Inkomensgrens overstijgt, zal het
Fonds de uitbetaalde Kostenvergoedingen terugvorderen, eventueel vermeerderd
met de door de belastingdienst op dat moment gehanteerde wettelijke rente.

6. Indien de Topsporter niet voor het einde van het kalenderjaar volgend op de
Toetsperiode (voldoende) inzage geeft in het Inkomen, kan het Fonds de
inkomenstoets niet uitvoeren en kan het Fonds overgaan tot terugvordering van
de aan de Topsporter uitbetaalde Kostenvergoeding, eventueel vermeerderd met
de door de belastingdienst op dat moment gehanteerde wettelijke rente.

7. Het Fonds behoudt zich het recht voor om te allen tijde nadere bewijsstukken of
specificaties op te vragen bij de Topsporter teneinde het (verwachte) Inkomen
van de Topsporter over de Toetsperiode te toetsen.

8. Indien na de definitieve vaststelling van de Kostenvergoeding ingevolge lid 4 van
dit artikel, mocht blijken dat een Topsporter in de Toetsperiode niet voldeed aan
één van de voorschriften van dit Reglement, al dan niet opzettelijk, onjuiste of
onvolledige informatie heeft opgegeven, of in de Toetsperiode meer heeft
verdiend dan op grond van dit artikel mocht aangenomen worden bij de
(definitieve) bepaling van de hoogt van de Kostenvergoeding, heeft het Fonds het
recht eventueel (teveel) uitbetaalde Kostenvergoedingen terug te vorderen
vermeerderd met wettelijke rente en de te maken (buiten)gerechtelijke kosten
met een minimum van € 250,-.

9. Indien het Fonds op basis van dit Reglement een vordering heeft op de
Topsporter mag het Fonds deze vordering te allen tijd verrekenen met iedere
aanspraak van de Topsporter op het Fonds uit welke hoofde ook.
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Artikel 13 Aangepaste Inkomensgrens (coulance-mogelijkheid)

1. De Topsporter kan voor de vaststelling van de Kostenvergoeding op basis van de
inkomenstoets — met inachtneming van het gestelde in lid 2 van dit artikel —

gebruik maken van de Aangepaste Inkomensgrens uitsluitend in het geval dat:
a. de aanspraak op een Kostenvergoeding gedurende de Toetsperiode eindigt

vanwege het vervallen van zijn Status in verband met de beëindiging van de
topsportcarrière;

b. de Topsporter gedurende de Toetsperiode aanspraak op een
Kostenvergoeding krijgt vanwege de toekenning van een Status.

2. De Topsporter dient bij het invullen van de inkomenstoets kenbaar te maken bij
het Fonds dat hij/zij gebruik wil maken van de Aangepaste Inkomensgrens. In
voorkomend geval dient de Topsporter hierbij een bevestigingsbrief van
NOC*NSF te overleggen, waarin NQC*NSF bevestigt dat er sprake is van
toekenning of beëindiging van een Status zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

3. Naar aanleiding van het verzoek van de Topsporter voert het Fonds de
inkomenstoets uit op basis van de Aangepaste Inkomensgrens en stelt het Fonds
definitief de hoogte van het Toetsinkomen vast en stelt het Fonds tevens vast of
het Toetsinkomen tijdens de Toetsperiode al dan niet meer bedraagt dan de
Aangepaste Inkomensgrens.

4. Indien het Toetsinkomen in de Toetsperiode de Aangepaste Inkomensgrens
overstijgt, zal het Fonds de uitbetaalde Kostenvergoedingen terugvorderen.

5, De Aangepaste Inkomensgrens kan door het Fonds per Topsporter slechts
éénmalig worden toegepast in het geval als genoemd onder lid 1 .a van dit artikel
en éénmalig worden toegepast in het geval als genoemd onder lid 1.b van dit
artikel.

Artikel 14 Bezwaar

1. De Topsporter die bezwaar heeft tegen een beslissing van het Fonds op basis
van dit Reglement, inhoudende de toekenning, een afwijzing of terugvordering
van de Kostenvergoeding, dient dit binnen zes weken na dagtekening van deze
beslissing, door middel van een bezwaarschrift kenbaar te maken bij het Fonds
via bezwaarhetfonds.nl.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de volgende
onderdelen te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
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d. gronden (motivatie) van het bezwaar;
e. afschrift van het besluit van het Fonds waartegen het bezwaar is gericht.

2. Het bezwaar kan door het Fonds niet-ontvankelijk worden verklaard indien:
a. het bezwaarschrift niet binnen de termijn als gesteld in lid 1 van dit artikel is

ontvangen; of
b. het bezwaarschrift niet voldoet aan de vereisten als genoemd in lid 1 van dit

artikel.

3. Het Fonds neemt het bezwaarschrift in behandeling en stelt de Topsporter in
beginsel binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift in de
gelegenheid zijn/haar zienswijze mondeling toe te lichten, tenzij het gestelde in lid
5 van dit artikel van toepassing is.
In het geval dat er zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan de genoemde
termijn van vier weken worden opgeschort.

4. Tijdens de mondelinge toelichting kunnen zowel het Fonds als de Topsporter zich
laten vertegenwoordigen.

5. Als de Topsporter geen of onvoldoende inzage geeft in het Inkomen op basis van
de inkomenstoets als bedoeld in artikel 12 en het Fonds vervolgens tot
terugvordering overgaat, dan kan, als de Topsporter tegen dit besluit bezwaar
maakt als bedoeld in lid 1 van dit artikel, het Fonds de zaak schriftelijk
behandelen en afdoen, derhalve zonder dat de Topsporter in de gelegenheid
wordt gesteld zijn/haar zienswijze mondeling toe te lichten. De indiener van het
bezwaarschrift wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Het
besluit op het bezwaarschrift volgt in dit geval binnen zes weken na de ontvangst
ervan.

6. Het besluit op het bezwaarschrift wordt binnen vier weken nadat de Topsporter is
gehoord, tenzij het gestelde als opgenomen in lid 5 van toepassing is, schriftelijk
aan de Topsporter medegedeeld.

Artikel 15 Beroep

1. Indien de betrokken Topsporter het niet eens is met het besluit als bedoeld in
artikel 14 lid 5 en 6, kan de Topsporter binnen zes weken na dagtekening van dit
besluit daartegen beroep aantekenen door middel van een beroepschrift bij een
onafhankelijke Commissie als bedoeld in lid 3 van dit artikel, via
beroephetfonds.nl.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de volgende onderdelen
te bevatten:
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a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening,
c. omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. gronden (motivatie) van het beroep;
e. afschrift van het besluit van het Fonds waartegen het beroep is gericht.

2. Alvorens het beroepschrift door de Commissie in behandeling wordt genomen,
dient de Topsporter een griffierecht van € 150e- te betalen aan het Fonds. Indien
de Topsporter in het gelijk wordt gesteld door de Commissie wordt dit bedrag
terugbetaald aan de Topsporter.

3. De Commissie zal ad hoc worden samengesteld en bestaat uit drie personen: a)
een door de Atletencommissie aangedragen onafhankelijke afgevaardigde, b) een
door NOC*NSF aangedragen onafhankelijke afgevaardigde en c) een
onafhankelijke derde, die wordt aangewezen door de voorzitter van de Vereniging
voor Sport en Recht, die tevens voorzitter is van de Commissie.

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

5. Het beroep kan door de Commissie niet-ontvankelijk worden verklaard indien:
a. het beroepschrift niet binnen de termijn als gesteld in lid 1 van dit artikel is

ontvangen; of
b. het beroepschrift niet voldoet aan de vereisten als genoemd in lid 1 van dit

artikel.

6. De mondelinge behandeling van het beroep vindt in beginsel binnen zes weken
na ontvangst van het beroepschrift plaats, tenzij er zich bijzondere
omstandigheden voordoen. In dat geval kan de genoemde termijn van zes weken
worden opgeschort.

7. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen zowel het Fonds als de Topsporter
zich laten vertegenwoordigen.

8. De Commissie kan besluiten het beroep ook zonder mondelinge behandeling af te
doen indien:
a. de Commissie het beroepschrift op basis van het gestelde in lid 5 van dit

artikel niet ontvankelijk verklaart;
b. het beroep naar het oordeel van de Commissie kennelijk ongegrond is.
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Indien de Commissie de zaak zonder mondelinge behandeling afdoet, wordt de
indiener van het beroepschrift hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
De uitspraak volgt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift.

9. De Commissie doet zo spoedig mogelijk doch binnen zes weken na de
mondelinge behandeling van het beroepschrift schriftelijk uitspraak, tenzij het
gestelde in lid 8 van dit artikel van toepassing is. De Commissie kan deze termijn
voor de uitspraak met zes weken verlengen.

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

Artikel 16 Slotbepalingen

1. Het Reglement is vastgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 9, tweede lid van
de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van het
Fonds en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten — in artikel 2 lid 1
vierde streepje — is geregeld.

2. Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten,
prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de
Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één
van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid
van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige
bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de
inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk
benadert.

3. In gevallen waarin de wet, de Statuten of dit Reglement niet voorzien, beslist het
Bestuur.

4. De bijlage bij dit Reglement, “Declarabele kosten onder het Uitkeringsregiement
Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters”, maakt onverbrekelijk deel uit van
dit Reglement.

5. Dit Reglement kan — na goedkeuring door VWS, welke goedkeuring niet is vereist
voor wijzigingen in de bijlage — worden gewijzigd door het Bestuur.

Dit reglement treedt in werking op 1januari2017. Het Uitkeringsreglemeni
Kostenvergoeding voor Topsporters d.d. 1januari 2014 komt hiermee te vervallen.
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Aldus goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Datum:

Plaats: s-Gravenhage

Directeur Sport
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Drs. B.C. Zijlstra

Aldus vastgesteld door het Bestuur,

Datum:
Plaats: Arnhem

Voorzitter Penningmeester
Fonds voor de Topsporter Fonds voor de Topsporter

J.H.A. Bolhuis J.W. Hoogendoorn
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Bijlage 1

Declarabele kosten onder het

Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters
van het

Fonds voor de Topsporter

Artikel 1 Algemeen

1. De in deze Bijlage 1 genoemde Kosten komen voor vergoeding in aanmerking
onder het Uitkeringsreglement Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters en
zijn onderverdeeld in:

a. Vervoer (artikel 2 van deze bijlage);
b. Hotel- en/of buitenlands trainingsverblijf (artikel 3 van deze bijlage).

2. Deze Bijlage is vastgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 9, tweede lid van
de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van het
Fonds en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten — in de artikel 2 lid 1
vierde streepje — is geregeld.

3. Voor zover deze Bijlage strijdig is met Nederlands recht of de Statuten,
prevaleren deze laatsten. Voor zover deze Bijlage verenigbaar is met de Statuten
maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één van cle
bepalingen van deze Bijlage niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de
overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige
bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de
inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk
benadert.

4. In gevallen waarin de wet, de Statuten of deze Bijlage niet voorzien, beslist het
Bestuur.

5. Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door het Bestuur.

Artikel 2 Kosten Vervoer

1. Kosten van eigen vervoer ten behoeve van het Programma komen voor
vergoeding in aanmerking met dien verstande dat:

a. Kosten van vervoer met eigen auto en/of motor worden vergoed tegen
€ 0,19 per kilometer en dient per reis een verklaring van de reden van de
reis, de datum, het vertrek- en aankomstadres (plaatsnaam, straat en adres)
en de kilometerafstand per reis (via Google Maps) te worden overgelegd;
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b. Voor vergoeding van de Kosten van openbaar vervoer, dient per reis het
vervoersbewijs alsmede het betalingsbewijs te worden overgelegd met een
verklaring van de reden van de reis. Kosten van treinkosten komen niet voor
vergoeding in aanmerking;

c. Kosten van vervoer met eigen fiets komen niet voor vergoeding in
aanmerking.

d. Indien de Topsporter, op aangeven van NOC*NSF, een auto ter beschikking
is gesteld, komen de volgende Kosten voor vergoeding in aanmerking:

Brandstofkosten tegen overlegging van de tankbonnen en slechts ten
behoeve van de ter beschikking gestelde auto. De Topsporter die een
auto ter beschikking gesteld heeft gekregen als hiervoor bedoeld kan
geen kilometers declareren bij het Fonds;

ii. De te betalen eigen bijdrage” voor het gebruik van de auto, mits de
Topsporter vooraf aan het Fonds heeft aangegeven dat de Topsporter
deze Kosten voor vergoeding in aanmerking wil laten komen.

Artikel 3 Hotel- en!of buitenlands trainingsverblijf

1. Kosten voor buitenlandse trainingsstages die niet door de Bond of anderen
worden betaald, komen slechts voor vergoeding in aanmerking als deze
activiteiten deel uitmaken van het persoonlijke trainings- en wedstrijdprogramma
van de Topsporter zoals dat met de (bonds)coach is vastgesteld.

2. Onder de Kosten genoemd in het vorige lid vallen de Kosten van (eigen) vervoer,
waarop artikel 2 van toepassing is, alsmede de Kosten voor hotelverblijf.

3. De Kosten van een CTO woning komen voor vergoeding in aanmerking voor
zover dit de secundaire woning (dus naast de primaire woning waar de
Topsporter domicilie heeft) van de Topsporter betreft.

Uitkenngsreglement Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters per 1januari 2017 Pagina 15 van 15



1

Doc. 122

Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters
van het

Fonds voor de Topsporter

Versie d.d. 4 november 2016

Pream bu le

Jaarlijks wordt door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (vanuit
publieke middelen) een bijdrage verstrekt aan het Fonds voor de Topsporter (hierna
het “Fonds”) ten behoeve van de stipendiumregeling voor topsporters. Stipendia
worden slechts toegekend en/of uitbetaald voor zover de daartoe bestemde middelen
in het Fonds toereikend zijn. Het doel van de stipendiumregeling is om topsporters,
welke financieel gezien niet — via hun sport dan wel op een andere manier — in hun
levensonderhoud kunnen voorzien, in staat te stellen om zijn/haar sport
(topsportdiscipline) fulltime te beoefenen.
Door het Fonds wordt ernaar gestreefd om door middel van het stipendium het
inkomen van de topsporter aan te vullen tot een inkomensniveau tussen wettelijk
minimumloon en modaal inkomen, waarbij per leeftijdscategorie een inkomensgrens
wordt gehanteerd. Indien de topsporter zelf in staat is om dat niveau aan inkomen te
verdienen (bijvoorbeeld vanuit een dienstbetrekking, waaronder ook inkomen vanuit
een (commerciële) sportploeg, -team, vereniging of stichting etc.), dan is het
stipendium niet voor de betreffende topsporter bedoeld.

Topsporters met een NOC*NSF status worden door NOC*NSF en sportbonden via
bijeenkomsten, e-learning en dagelijkse begeleiding ondersteund bij hun
ontwikkeling. Naast het feitelijk bedrijven van topsport horen hier onder andere bij dat
topsporters zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en dat zij zich desgevraagd en
indien passend binnen het trainingsprogramma inzetten voor maatschappelijke
doeleinden.

Dit ‘Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters’ is opgesteld om de
bovenstaande doelstelling te realiseren. In alle gevallen waarin dit reglement niet
voorziet, beslist het bestuur van het Fonds, in de geest van de stipendiumregeling en
met inachtneming van bovenstaande doelstelling.

Artikel 1 Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:
a. Aangepaste Inkomensgrens: het Maximaal jaarstipendium vermeerderd met

€ 25.000,- bruto;
b. Atletencommissie: een zelfstandig adviesorgaan, ingesteld door het bestuur van

NOC*NSF, die de topsporters lid van of aangesloten bij de Bonden
vertegenwoordigen binnen NOC*NSF;
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c. Bestuur: het bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de Statuten;
d. Bond: een landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF
e. Buitenlands inkomen: in het buitenland genoten (jaar)inkomen van de Topsporter

waarvan in Nederland geen aangifte is gedaan bij de Belastingdienst en welk
inkomen — als het in Nederland genoten zou zijn — onder inkomen als bedoeld in
artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zou vallen;

f. Commissie: arbitragecommissie:
g. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter gevestigd te Arnhem:
h. 1F: Internationale Federatie, een internationale non-gouvernementele Organisatie

waarbij de betreffende Bond is aangesloten:
1. Inkomen: jaarinkomen van de Topsporter als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet

inkomstenbelasting 2001 (box 1) plus Buitenlands inkomen;
j. Inkomensgrens: het Maximaal jaarstipendium vermeerderd met € 10.000,- bruto:
k. Maximaal jaarstipendium: de maximale hoogte van het Stipendium waarop een

Topsporter aanspraak zou kunnen maken op basis van zijn/haar leeftijd, indien
de Topsporter gedurende de gehele Toetsperiode gebruik van het Stipendium
zou maken:

1. Medaillebonus: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter van
NOCNSF en/of Bond vanwege het behalen van een le, 2 of 3 plaats tijdens de
Olympische of Paralympische Spelen. Deze Medalllebonus moet deel uitmaken
van het Inkomen1:

m. Minimumloon: het maandelijks wettelijk minimumloon als bedoeld in artikel 8 van
de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag:

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

o. Prijzengeld: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter vanwege het
behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens een onder auspiciën van de Bond of IE
georganiseerd internationaal topsportevenement. Dit Prijzengeld moet deel
uitmaken van het Inkomen2.De Topsporter kan in de Toetsperiode tot een
maximum van € 30.000 bruto in mindering brengen op het Inkomen,
Vergoedingen ontvangen door de Topsporter voor prestaties tijdens nationale
wedstrijden of competities vallen niet onder de definitie van Prijzengeld:

p. Reglement: dit Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters:
q. Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines: het door de

Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgestelde reglement, op basis waarvan
wordt bepaald of een (onderdeel van een) sport erkend wordt als ‘Topsport’ of als
‘Internationale wedstrijdsport’;

r. Status: een door NOC*NSF op basis van het Statusreglement aan de Topsporter
verleende titel, onderverdeeld in een A-, Selectie-, en HP-Status;

1 Maakt de Medaillebonus geen deel uit van het Inkomen, kan deze niet worden afgetrokken van het Inkomen ter
berekening van het Toetsinkornen als bedoeld in artikel 1 sub v.
2 Zie voetnoot 1 Voor het Prijzengeld geldt hetzelfde.

UitkeringsreglementStipendiumregeling voor Topsporters per 1 januari2017 Pagina 2 van 12



Doc. 122

s. Statusreglement: het door de Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgestelde
Statusreglement Topsporters waarin de procedure en de criteria worden
beschreven op basis waarvan een sporter een Status kan verkrijgen;

t, Statuten: de statuten van het Fonds;
u. Stipendium: de op grond van dit Reglement maandelijks uitgekeerde uitkering als

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

v. Toetsinkomen: het Inkomen van de Topsporter verminderd met het Prijzengeld
(gemaximeerd tot € 30.000 bruto) en de Medaillebonus dat in de Toetsperiode is
ontvangen. Bevat het Inkomen van de Topsporter een bedrag als gevolg van een
terugbetaling aan het Fonds van in (een) eerdere Toetsperiode(n) aan de
Topsporter uitbetaalde Stipendia, dan wordt het Toetsinkomen met het
betreffende bedrag vermeerderd;

w. Toetsperiode: de periode gelijk aan een kalenderjaar waarin de Topsporter een
Stipendium heeft ontvangen;

x. Topsportdiscipline: de in het Reglement Topsport- en Internationale
wedstrijdsportdisciplines erkende topsportdiscipline die door de Topsporter wordt
beoefend;

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

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

Artikel 2 Doel

Het doel van deze regeling waarbij Topsporters maandelijks Stipendium ontvangen is
om Topsporters tegemoet te komen in de kosten van hun levensonderhoud en in
staat te stellen zijn/haar sport (Topsportdïscipline) fulltime te beoefenen. Het
Stipendium is niet bedoeld voor Topsporters die zelf in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.

Artikel 3 Voorwaarden

1. Stipendia worden slechts toegekend en/of uitbetaald voor zover de daartoe
bestemde middelen van het Fonds toereikend zijn.

2. Het Stipendium wordt aan de Topsporter toegekend bij wijze van voorschot.
De definitieve vaststelling van het aan de Topsporter toegekende Stipendium
vindt plaats bij de in artikel 9 genoemde inkomenstoets.

3. De Topsporter is verplicht om na afloop van de Toetsperiode zijn/haar Inkomen
aan te tonen door middel van de in dit Reglement bedoelde bewijsstukken.
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4. De Topsporter is verplicht om zijn/haar persoonsgegevens (met name naam,
adres, woonplaats en emailadres) up-to-date te houden via de webportal van het
Fonds.

5. Het Fonds is gerechtigd om de uitbetaling van het Stipendium op te schorten als
de Topsporter zijn/haar verplichtingen als opgenomen in dit Reglement niet
nakomt, totdat de Topsporter alsnog aan de betreffende verplichting heeft
voldaan.

Artikel 4 Doelgroep

Voor een Stipendium komen - onder alle voorwaarden als opgenomen in dit
Reglement - uitsluitend Topsporters in aanmerking aan wie door NOC*NSF een A- of
HP-Status is toegekend.

Artikel 5 Aanvraag en procedure besluitvorming

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

2. Het aanvraagformulier dient — gezamenlijk met de gevraagde (bewijs)stukken —

volledig en volgens de in de daarbij behorende toelichting vermelde richtlijnen te
zijn ingevuld en te worden ingediend bij het Fonds.

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

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

5. Het Fonds doet van de in lid 4 bedoelde beslissing schriftelijk, waaronder mede
wordt begrepen digitaal, mededeling aan de Topsporter.

Artikel 6 Duur

1. Vanaf het moment dat het Fonds heeft besloten de Topsporter een Stipendium
toe te kennen, ontvangt de Topsporter dit Stipendium met ingang van de
eerstvolgende maand volgend op de dag dat hij/zij een volledige aanvraag heeft
ingediend bij het Fonds.

2. Het Stipendium wordt toegekend voor de duur dat een Topsporter behoort tot de
doelgroep als genoemd in artikel 4 van dit Reglement.
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3. Voldoet een Topsporter niet langer (meer) aan de voorwaarden, waaronder mede
begrepen de doelgroep, als genoemd in dit Reglement, dan informeert de
Topsporter het Fonds direct en eindigt de aanspraak op het Stipendium met
ingang van de maand volgend op het moment dat de Topsporter niet meer aan
bedoelde voorwaarden voldoet.

4, De Topsporter kan het Stipendium altijd tussentijds (door het Fonds laten)
beëindigen.

Artikel 7 Hoogte Stipendium

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

2. De definitieve hoogte van het Stipendium wordt bepaald op basis van het
Toetsinkomen.

Leeftijd

3. De Topsporter komt in aanmerking voor het Stipendium met ingang van de
maand volgend op de maand waarin de Topsporter 18 jaar wordt.

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

Maximale hoogte Stipendium in percentage t.o.v. Minimumloon
25 126 27J27÷J

85% 100% 110% 120% 140°’

5. De bedragen in euro’s behorend bij de tabel in lid 4 worden ieder jaar vastgesteld
op basis van het Minimumloon geldend op 1 januari van dat jaar en vermeerderd
met 8% vakantiegeld. Uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het
opvolgend kalenderjaar worden deze bedragen bekend gemaakt.

6. Op het moment dat de Topsporter verjaart, wordt de maximale hoogte van het
Stipendium waarop de Topsporter aanspraak zou kunnen maken, met ingang van
de eerste dag van de maand volgend op de verjaardag verhoogd naar het bij die
leeftijd behorende maximum.
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7. Het Fonds behoudt zich het recht voor om — na goedkeuring van ‘MIS — de
percentages behorend bij de maximale hoogte van het Stipendium (tussentijds)
aan te passen.

Inkomen

8. Indien de Topsporter in de Toetsperiode een Toetsinkomen heeft boven de
Inkomensgrens, zal het verschil tussen het Toetsinkomen en de Inkomensgrens
in mindering worden gebracht op het ontvangen Stipendium, gemaximeerd tot het
in de Toetsperiode aan de Topsporter toegekende Stipendium.

9. Indien het Toetsinkomen van de Topsporter gedurende de Toetsperiode de
Inkomensgrens (naar verwachting) overschrijdt, doet de Topsporter hiervan per
omgaande (tussentijds) opgave bij het Fonds.

Artikel 8 Betaling

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

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

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

Artikel 9 Vaststelling (hoogte) Stipendium op basis van de inkomenstoets

1. Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op de Toetsperiode doet de Topsporter
over de Toetsperiode aangifte van de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst
en dient een kopie van deze aangifte via het webportal in bij het Fonds. Voor het
Buitenlands inkomen dient de Topsporter hiervoor de benodigde bewijsstukken
bij het Fonds aan te leveren. Topsporters met een Buitenlands inkomen dienen in
voorkomend geval contact op te nemen met het Fonds.

2. Direct na ontvangst van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting van de
Belastingdienst, of de correspondentie van de Belastingdienst waarin staat dat de
Belastingdienst geen (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting zal opleggen, dient
de Topsporter deze aanslag of correspondentie in bij het Fonds.

UitkeringsreglementStipendiumregeling voor Topsporters per 1 januari 2017 Pagina 6 van 12



Dcc. 122

3. Op grond van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting van de
Belastingdienst, of de correspondentie van de Belastingdienst waarin staat dat de
Belastingdienst geen (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting zal opleggen,
voert het Fonds de inkomenstoets uit en wordt de hoogte van het Stipendium,
mede op basis van het bepaalde in dit Reglement, definitief vastgesteld door het
Fonds.

4. Bij de uitvoering van de inkomenstoets:
a) stelt het Fonds definitief de hoogte van het Toetsinkomen vast,
b) stelt het Fonds vast of het Toetsinkomen tijdens de Toetsperiode al dan niet
meer bedraagt dan de Inkomensgrens, en
c) stelt het Fonds de definitieve hoogte van het Stipendium vast.

5. Indien het Toetsinkomen in de Toetsperiode de Inkomensgrens overstijgi, zal het
verschil door het Fonds bruto worden teruggevorderd, gemaximeerd tot het in de
Toetsperiode uitgekeerde Stipendium, eventueel vermeerderd met de door de
belastingdienst op dat moment gehanteerde wettelijke rente.

6. Indien de Topsporter niet voor het einde van het kalenderjaar volgend op de
Toetsperiode, (voldoende) inzage geeft in het Inkomen, kan het Fonds de
inkomenstoets niet uitvoeren en kan het Fonds overgaan tot bruto terugvordering
van het aan de Topsporter uitbetaalde Stipendium, eventueel vermeerderd met
de door de belastingdienst op dat moment gehanteerde wettelijke rente.

7. Het Fonds behoudt zich het recht voor om te allen tijde nadere bewijsstukken of
specificaties op te vragen bij de Topsporter teneinde het (verwachte) Inkomen
van de Topsporter over de Toetsperiode te toetsen.

8. Indien na de definitieve vaststelling van het Stipendium ingevolge lid 4 van dit
artikel, mocht blijken dat een Topsporter in de Toetsperiode niet voldeed aan één
van de voorschriften van dit Reglement, al dan niet opzettelijk, onjuiste of
onvolledige informatie heeft opgegeven, of in de Toetsperiode meer heeft
verdiend dan op grond van dit artikel mocht aangenomen worden bij de
(definitieve) bepaling van de hoogte van het Stipendium, heeft het Fonds het
recht eventueel teveel uitbetaald Stipendium bruto terug te vorderen eventueel
vermeerderd met de door de belastingdienst in die periode gehanteerde
wettelijke rente en de te maken (buiten)gerechtelijke kosten met een minimum
van € 250,-.

9. Indien het Fonds op basis van dit Reglement een vordering heeft op de
Topsporter mag het Fonds deze vordering te allen tijde verrekenen met iedere
aanspraak van de Topsporter op het Fonds uit welke hoofde ook.
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Artikel 10 Aangepaste Inkomensgrens (coulance-mogelijkheid)

De Topsporter kan voor de vaststelling van het Stipendium op basis van de
inkomenstoets — met inachtneming van het gestelde in lid 2 van dit artikel —

gebruik maken van de Aangepaste Inkomensgrens uitsluitend in het geval dat:
a. de aanspraak op een Stipendium gedurende de Toetsperiode eindigt

vanwege het vervallen van zijn Status in verband met de beëindiging van de
topsportcarrière:

b. de Topsporter gedurende de Toetsperiode aanspraak op een Stipendium
krijgt vanwege de toekenning van een Status.

2. De Topsporter dient bij het invullen van de inkomenstoets kenbaar te maken bij
het Fonds dat hij/zij gebruik wil maken van de Aangepaste Inkomensgrens. In
voorkomend geval dient de Topsporter hierbij een bevestigingsbrief van
NOC*NSF te overleggen, waarin NOC*NSF bevestigt dat er sprake is van
toekenning of beëindiging van een Status zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

3. Naar aanleiding van het verzoek van de Topsporter voert het Fonds de
inkomenstoets uit op basis van de Aangepaste Inkomensgrens en stelt het Fonds
definitief de hoogte van het Toetsinkomen vast en stelt het Fonds tevens vast of
het Toetsinkomen tijdens de Toetsperiode al dan niet meer bedraagt dan de
Aangepaste Inkomensgrens.

4. Indien het Toetsinkomen in de Toetsperiode de Aangepaste Inkomensgrens
overstijgt, zal het verschil door het Fonds bruto worden teruggevorderd,
gemaximeerd tot het in de Toetsperiode uitgekeerde Stipendium.

5. De Aangepaste Inkomensgrens kan door het Fonds per Topsporter slechts
éénmalig worden toegepast in het geval als genoemd onder lid 1 .a van dit artikel
en éénmalig worden toegepast in het geval als genoemd onder lid 1 .b van dit
artikel.

Artikel 11 Bezwaar

1. De Topsporter die bezwaar heeft tegen een beslissing van het Fonds op basis
van dit Reglement, inhoudende de toekenning, een afwijzing of gehele of
gedeeltelijke terugvordering van een Stipendium, dient dit binnen zes weken na
dagtekening van deze beslissing, door middel van een bezwaarschrift kenbaar te
maken bij het Fonds via bezwaarhetfonds.nI.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de volgende
onderdelen te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. dedagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
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d. gronden (motivatie) van het bezwaar;
e. afschrift van het besluit van het Fonds waartegen het bezwaar is gericht.

2. Het bezwaar kan door het Fonds niet-ontvankelijk worden verklaard indien:
a. het bezwaarschrift niet binnen de termijn als gesteld in lid 1 van dit artikel is

ontvangen; of
b. het bezwaarschrift niet voldoet aan de vereisten als genoemd in lid 1 van dit

artikel

3. Het Fonds neemt het bezwaarschrift in behandeling en stelt de Topsporter in
beginsel binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift in de
gelegenheid zijn/haar zienswijze mondeling toe te lichten, tenzij het gestelde in lid
5 van dit artikel van toepassing is.
In het geval dat er zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan de genoemde
termijn van vier weken worden opgeschort.

4. Tijdens de mondelinge toelichting kunnen zowel het Fonds als de Topsporter zich
laten vertegenwoordigen.

5. Als de Topsporter geen of onvoldoende inzage geeft in het Inkomen en/of het
Stipendium op basis van de inkomenstoets als bedoeld in artikel 9 en het Fonds
vervolgens tot terugvordering overgaat, dan kan, als de Topsporter tegen dit
besluit bezwaar maakt als bedoeld in lid 1 van dit artikel, het Fonds de zaak
schriftelijk behandelen en afdoen, derhalve zonder dat de Topsporter in de
gelegenheid wordt gesteld zijn/haar zienswijze mondeling toe te lichten.

De indiener van het bezwaarschrift wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte gesteld. Het besluit op het bezwaarschrift volgt in dit geval binnen zes
weken na de ontvangst ervan.

6. Het besluit op het bezwaarschrift wordt binnen vier weken nadat de Topsporter is
gehoord, tenzij het gestelde als opgenomen in lid 5 van toepassing is, schriftelijk
aan de Topsporter medegedeeld.

Artikel 12 Beroep

1. Indien de betrokken Topsporter het niet eens is met het besluit als bedoeld in
artikel 11 lid 5 en 6, kan de Topsporter binnen zes weken na dagtekening van dit
besluit daartegen beroep aantekenen door middel van een beroepschrift bij een
onafhankelijke Commissie als bedoeld in lid 3 van dit artikel, via
beroephetfonds.nl.

2. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de volgende onderdelen
te bevatten:
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a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. gronden (motivatie) van het beroep;
e. afschrift van het besluit van het Fonds waartegen het beroep is gericht.

3. Alvorens het beroepschrift door de Commissie in behandeling wordt genomen,
dient de Topsporter een griffierecht van € 1 50,- te betalen aan het Fonds. Indien
de Topsporter in het gelijk wordt gesteld door de Commissie wordt dit bedrag
terugbetaald aan de Topsporter.

4. De Commissie zal ad hoc worden samengesteld en bestaat uit drie personen: a)
een door de Atletencommissie aangedragen onafhankelijke afgevaardigde, b) een
door NOC*NSF aangedragen onafhankelijke afgevaardigde en c) een
onafhankelijke derde, die wordt aangewezen door de voorzitter van de Vereniging
voor Sport en Recht, die tevens voorzitter is van de Commissie.

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

6. Het beroep kan door de Commissie niet-ontvankelijk worden verklaard indien:
a. het beroepschrift niet binnen de termijn als gesteld in lid 1 van dit artikel is

ontvangen; of
b. het beroepschrift niet voldoet aan cie vereisten als genoemd in lid 1 van dit

artikel.

7. De mondelinge behandeling van het beroep vindt in beginsel binnen zes weken
na ontvangst van het beroepschrift plaats, tenzij er zich bijzondere
omstandigheden voordoen. In dat geval kan de genoemde termijn van zes weken
worden opgeschort.

8. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen zowel het Fonds als de Topsporter
zich laten vertegenwoordigen.

9. De Commissie kan besluiten het beroep ook zonder mondelinge behandeling af te
doen indien:
a. de Commissie het beroepschrift op basis van het gestelde in lid 5 van dit

artikel niet ontvankelijk verklaart;
b. het beroep naar het oordeel van de Commissie kennelijk ongegrond is.
Indien de Commissie de zaak zonder mondelinge behandeling afdoet, wordt de
indiener van het beroepschrift hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
De uitspraak volgt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift.
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10. De Commissie doet zo spoedig mogelijk doch binnen zes weken na de
mondelinge behandeling van het beroepschrift schriftelijk uitspraak, tenzij het
gestelde in lid 8 van dit artikel van toepassing is. De Commissie kan deze termijn
voor de uitspraak met zes weken verlengen.

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

Artikel 13 Slotbepalingen

1. Het Reglement is vastgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 9, tweede lid van
de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van het
Fonds en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten — in artikel 2 lid 1
vierde streepje — is geregeld.

2. Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten,
prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de
Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één
van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid
van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige
bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de
inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk
benadert.

3. In gevallen waarin de wet, de Statuten of dit Reglement niet voorzien, beslist het
Bestuur.

4. Dit Reglement kan — na goedkeuring door VWS — worden gewijzigd door het
Bestuur.

Dit reglement treedt in werking op 1januari 2017. Het Uitkeringsreglement
Stipendium voor Topsporters d. d. 1januari 2016 komt hiermee te vervallen.

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

Datum:
Plaats: ‘s-Gravenhage

Directeur Sport
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Drs. B.C. Zijlstra

UitkeringsreglementStipendiumregehng voor Topsporters per 1 januari 2017 Pagina 11 van 12



Dcc. 122

Aldus vastgesteld door het Bestuur,

Datum:

Plaats: Arnhem

Voorzitter Penningmeester
Fonds voor de Topsporter Fonds voor de Topsporter

J.H.A. Bolhuis J.W. Hoogendoorn
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1. JAARVERSLAG
1.1 Profiel

Stichting Fonds voor deïopsporter (hierna Fonds) biedt financiële voorzieningen aan Nederlandse tOptporters met een
door NDCNSF toegewezen status. Sporters die In eigen levensonderhoud kunnen voorzien, vallen buiten deze
regelirgen.

Het Fonds stelt zich ten doel het beheren van in het Fonds voor de Topaporter ondergebrachte gelden, het uitkeren van
de opbrengsten van in het Fonds ondergebrachte gelden ten behoeve van topsporters met een A- en HP-statu het
uitkeren van de opbrengsten van In het Fonds ondergebrachte getden ten behoeve van dein de reglementen genoemde
overige doelgroepen en het uitvoeren van overige regelingen en werlaaarnheden op basis van de reglementen van het
Fonds. wijzigingen in deze reglementen worden voorbereid en opgesteld door NC&NSF, In afstemming met VWS.
waarbij uiteindelijke vaststelling plaatsvindt door het bestuur van het Fonds,

Het Fonds beheert een kapitaal, dat ter beschikking is gesteld door de overheid IMinistede van VWS) en de sport
INO&NSF/Nederlandte Loterij). De steun voor de topaporters komt uit het rendement van dit kapitaal, een bçdrage van
NOCNSF, plus eenjaartjkse bijdrage van VWS. De communicatie over het Fonds en de voorzieningen wordt zowel door
het Fonds als NDC’NSF verzorgd.

De arbeidsverhouding tussen het Fonds en de topsporter die gebruik maakt van het stlperrdium wordt aangemerkt als
een fictieve dienstbetrekking, hetgeen betekent dat het Fonds premleplichtlg Is voor de werknemersverzekeringen en
loonhefflng dient af te dragen.
Maar het Fonds wil meer zijn. Het Fonds voelt zich verantwoordelijk voor het scheppen van een 20 gunstig mogelijk
financieel en fiscaal klimaat voor de sporters. Het Fonds wil graag de sporten helpen topprestaties in de sport en op
financieel en administratief niveau te bereiken. Het laatste blijkt voor veel tporters niet eenvoudig omdat de wet- en
regelgeving, zeker voorjonge beginnende sponers, vaak complex blijkt te zijn. Binnen de mogelijkheden van het Fonds
zet het Fonds zich in om de topsporter wegwijs te maken In de geldende voorwaarden en regelingen. Via de collectieve
mail, oma en websise worden de topsporters door het Fonds gewezen op veranderingen In reglementen,
declaratlernomenten, data waarop ze verantwoording van Inkomen moeten indienen. tiitgangtpssnt is echter dat iedere
topsporter zelf verantwoordelijk is om zich in de geldende voorwaarden, regelgeving en persoonlijke situatie te
verdiepen en zorg te dragen voor een eigen deugdelijke financiële administratie en belaatlngaangihe.
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1.2 2017

In 2017 heeft het Fonds grotendeels de resterende lnkomenstoetsen over kalenderjaar 2015 uitgevoerd art is de
procedure ten behoeve van de inkomenstoets 2016 opgestart De lnkorrrenstoets Is uitgevoerd voor zowel de
stipendium- als de kcrstezsvergoedingtregellng.

Vanaf 2017 hanteert NDCN5F een nieuw stetusbeleid hetgeen is vastgelegd in het Statusreglement Topsporters dat
met Ingang van 1 jenuari 2017 van kracht is. De Selectie-status is Ingevoerd en de 8-status is komen te vervallen.
Daarnaast is de mogelijkheid om sporters via een rnaatwerkbeslult te ondersteunen in het Statusregtement
opgenomen en niet meer in het Stipendium- en Kostenvergoedingsregtement.
Met Ingang van 2017 zijn ook de Indelingen lopsportprogrammas 1 t/rn 5. 4.a en 4.b verdwenen en bestaat geen
onderscheid meer in de beschikbare voorzienirgenper Indeling topsportprogramma. Vanaf 2017 Is enkel het al dan
niet hebben yen een status bepalend voor de aanspraak op financiële voorzieningen.

Voor zowel het stipendium als de kostenvergoeding Is het werkelijk aantal sporters dat gebruik heeft gemaakt van
deze voorzieningen lager dan begroot. Aanleiding hiervan Is dat de verwachte instroom van sporters met ingang van
het nieuwe stetusreglement later op gang is gekomen dan verwacht, roet een groot positief resultaat tot gevolg.

Daarnaast is in 2017 gewerkt een de verdere professionalisering van de Stipetidiurn• en kostenvergoedlngsregellng. De
Stipersdium- en Kostenvergoedingsregelirsg zijn samengevoegd tot êén Uirkeringsreglement Financiële Voorzieningen.
wat de volgende wijzigingen tot gevolg heeft

- Het overzirhteljker maken van de Stipendium- en Kostenvergoedingsregelingen doordat deflniries van beide
regellngen overeenkomen;

- Vanaf 2016 zal de hoogte van het Stipendlum worden aangepast op basis van de wettelijke minimumloon
leeftijd van 22 jaar, die per 1juli 2017 In werking is getreden;

- Integrale inkomenstoets van de stipendium- en kostenvergoedlngtregelirrg;
- lnkomenstcrets Kostenvergoeding Is gelijk getrokken met Inkomenstoets Stlpendlum waarmee niet de gehele

Kostenvergoeding, maar alleen het teveel verkregen bedrag terugbetaald dient te worden;
- Door het wegvallen van de NDCNSF voorziening NS-businestcard wordt vanal 2018 da mogelijkheid

opgenomen om treinreden te declareren bij de kor.tenvergoedlng.

Als gevolg van een reductie In hel beschikbare budget bij NDCNSFfropepnrt Is de bijdrage van NDCNSF aan de
kostenvergoedingsregeilng voor 2016 op een lager niveau dan voorgaandejaren geweest In 2016 is aan de hand van
gemaakte prognoaee en de verwachte status in- en uitstroom van topsporters VW5 voor 2g16 bereid gevonden om
structureel een eetra bijdrage perjaar beschikbaar te stellen ten behoeve van de stipendium- en/of kostenvergoadings
regeling.
Daarnaast heeft NDCNSF een vaste afspraak met het Fonds gemaakt om structureel 500k lenin 2018 lOOki bij te drogen
aan de kostensrergoeding. Hiermee Is de financiering van het Stipendium en de Kostenvergoeding voor langere termijn
geborgd.

Ter voorbereiding op het Ingaan van de Algemene verordening gegevensoeazhermlng (AVD) Is in 2017 een start
gemaakt te onderzoeken of en waike maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de nieuwe wetgeving
die op 25 mei 2018 in werking treedt, in 2018 worden eventuele maatregelen gaïmplementeerd.
Naar aanleiding van een beroepszaak wordt bakeken of het Fonds aangemerkt kan worden ais bestuursorgaan, in
opdracht van het Fondsbettuur zal begin 201 ëjvridisch advios ingewonnen worden bij een externe expert bestuursrecht
en In gasprek met VWS mogelijkheden en oplossingen worden besproken.
Nadat in 2014 met het ingaan van de coulancerageling is atgesproken da regeling op termijn te evalueren, heeft het
bestuur besloten In 2018 hIer uitvoering aan te geven en regeling eventueel door te ontwikkelen.

Ter identificatie
Ernst & Voung Account s LLP
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1.3 Bestuur

10.2e. tenzij anders is aangegeven
Fsnus voor ria Tepspurler

Het bestuur is op 19 mei. 29september en 8december bijeen geweest
2e samenstelling vers het bestuur is als volgt:

Noem
Dhr.J,H.A. Duihuls
Dltr. J.W. Hoogendoorn
tlhr. Ode Vreest
Dhr. MJ.W.M. Martens

Mw. C. Tl’.ate
Orir. Ch. Warners
Mevr. EM. Mulder

NOCNSF
ND&NSF
NOC’NSF

NOC’NSF

VwS
Atletencon, missie
NOC’NSF

Funme
Voorzitter

Penningmeester
Lid

Lid

Lid
Lid

Lid

In 2017 zijnde bestuursleden Dlsr. I4oogendoom. Div. de Vreeze en Mevr. Thate een derde zlttingsterrnljn ingegaan.
Het bestuur heeft besloten zich In de toekomst te willen houden aan het advies uit de Code Sportbestuur, waardoor in
2018 de zittingsterrnrijn In de statuten zal worden aangepast neer drie keer driejaar.

‘1.4 Bureauorganisatie

De bureauorganitatlc is uitbesteed aan NOCNSF en wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Finance 8r
Control en de afdeling Topsport. Daarnaast huurt het Fonds van NOCNSF kantoorruimte, meubilair en apparatuur en
niaaict gebruik van een aantal andere voorzieningen, onder andere Juridische Zaken en iCT.

Seecidiging functionarissen t W.t Normering Topinkemens
Het Fonds voor da topsporier moet voldoen een de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector. De bestuursleden van het Fonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De kosten
van de medewerkers. dle doorbelast worden vanuit NOCr4SF ontvangen een vergoeding dia ruim onder het WNT
maelmum ligt

1.5 Uitvoering regelingen

in 2017 heeft het Fonds de volgende regelingen uitgevoerd:
het &tbetalrn van stipendia aan tportars met een A- of HP-statsjt en aan wie een Stipendiurst is toegekend;
het uitvoeren van de controle en aitbetaiing van de declaraties kostenvergoodingen aan spnners met eet A-, Selectie.
of HP.stalus aan wie sert konenvergoeding is uitbetaald;
het uitvoeren van de centrale en uilbeiakng van de declaraties kostenvergeedingen aan sporten mei een 5-status en
aan wie een kostenvergoeding is altbetaa’d (rngeing per 31/3/20t7 vervaileni.

Aantal spenen stipendlumregellno

Aantal openen kestanveraoedfttsssreaellna

- status — - Begroet Wericelijis
pp r in ir

totaal 425 357

Status — — — Begroet WenltaOjk
.eJHP L___3gg___._a •

5 r
. •

5 L4tsZZZZ] t ‘31
totaal 037 423

Ter identificatie
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A.arit.aI Spenlars niet Stipendiurn en Icostenvergoeding (per maand)

Maand
AJHP.aport.nu Kos5an

+ op voordracht varosdJng
SpendIum

januari 1 A1(n EI E jgi_j

lebitod j.s t sna j
maart pit t i t t
april 1 1 F 754 J L345 1

mei tOt J t IGS t

juni 1 ] Fr 1(ZZJ 1 1ÇA 1

juli L A.Ç3 t 1ZJ L 1
auguttus t 457 t r 2O t 1 TIO t

september 1 th J Enf 011 1 t 57* t

aktubar i tiC t t Y1 [ ]7* 1
november 1 057 —I 1... 700 1 t fl0 1
decembcr 1 tOn 1 1- 275 1 1 7*1 1

gemiddeld (12 nindJ 267 367
lao% 2% 76%

1.5.1 Stiperidiumregeling

De stlpendiumr.gellng is een regeling voor topzport.rs up baalt waarvan acts topsporter een Stipendium kan ontvangenalt aanvulling op het eigen Inilcomen. Doal van de regeling is Topspontirs tegemoet te knm.n in de kosten van hetlevensonderhoud en In staat te stellen zijn/haar topsportdoclpllne !ulllinie te beo.funtn. Jaarlijks wordt door VINS eenbijdrage verstrekt ten behoeve van hei Stip endium voor topsporters. Stipendia word en sl,chts toegekend voor zover dedaarloe bestemde middelen van het Fonds toereikend zijn,

De volgende lopsporters komen in aanmerking voor een Stipendlurn:
a. Tepsporters aan wie een A- en HP-ttatus I toegckrnd.

Udgegean widt van de votgende leeftljdastaffet:
Le.ftbd t 19 20 21 22 5] 24 { 05 25 27 27.
Stipindlum Los. 45.5% 52.5% 51.5% 72.5% t5% 100% 110% 120% 130% 140% 140%n,Inlm.nitaun 21 .Jadg.
(mcl. v.kantl.Io..tigt

Vanaf 2018 zl de hoogte van het Stiperidium worden aangepast op basit van de wettelijke minimumloon leeftijd van
22 jaar, dia per juli 2017 in werking is getreden.

Topsporters die een inkomen ontvangen die de Jeeftijdsafharikeljke inkomensgrens overschrijdt, komen niet in
aanmerking voor een Stipendium. De inkomensgrens wordt bepaald door de maximale jaarstipendium waarop een
tapsporter aanspraak zou kunnen maken op basis van zijn/haar leeftijd, vermeerderd met 10.000 cum bruto.

Om de rechtmatigheid te beoordelen van de uitbetaling van ht ttiperrdium moeten de sporters na afloop van het
kalenderjaar een opgaaf doen van het bijverdiende inkomen, de zogenaamde inkomenstoets. Uiterlijk 31 maart dienen
de sporters een kopie van de aangifte inkomstenbelasting in te dienen bij het Fonds en bewijsstukken voor eventueel
buitenlands inkon,ert Ook de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting dienen de topsporter bij het Fonds in te leveren.
De inkomenstoeta wordt over een geheel kalenderjaar uitgevoerd, waarbij ook het inkomen van de sporter meetelt iii
de periode(n) dat de sporter geen stiperidium ontving.

FInanciering stlpendlutnregeliitg
De kosten voor de stipendiumregeling zijn vergoed door het Ministerie van VWS.

Vaststelling bijdrage VINS
De bijdrage van VWS in de financiering van de stipendiumregering is tot en met 2016 (per 09 oktober 2017) definitief
vastgesteld. Voor de periode 2017 dient de aanvraag tot vaststelling nog plaats te vinden. In 2018 wordt hierrioor bij
V’INS de aanvraag tot vaststelling ingediend.
De aanvraag tot vaststelling bestaat uit ht Financieel Jaarverslag de controleverldanng van de accountant en het
rapport van feitelijke bevindingen.

Ter identificatie
Ernst Younq Accoun nis ILP
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Bijdrage VWS aan de stipendiumrrgelirig
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15 000.000

10000000

5 .000

wo 2014 251.5 2615 zo,.?

Aantal sporters mat 5tipendum per aeftlIdscategor,
A/NPspott.is

• op atlp.ndkrmLeiftijdscatagorle
voordracht, gem. aantal

nam tantal
Stipendia 18 jaar 8
Stipendia 18 jaar 8 t
Stipendia 19 jaar 13 12
SIpnidia20 jaar 24 23
Stipendia 21 jaar 2.5 23
Stter.dia 22 jaar 33 27
Shpendia 23 jaar 32 29
Stipendia 24 jaar 43 38
Stipendia 25 jaar 35 28
Stipendia 25 jaar 45 32
Stipendia 21 faaren ouder 217 149
totaal 4a

zpw%rn onder d 15mei een 4 status tamen niet in aanmerking mat ,ij,oeridiun, man, wel eer, kaste r?nedmg

Aantal Sporters niet Stipendlum (maaijs r.nnverzlcht)

Jaar *. lIP Sltp.ndtuni % Stlp.ndium
2008 osi u11 56%
2009 d1-’ 61%
2011) L____450___5 65%
2011 StI -. 72%
2012 61 ‘—4 74%
1013 -, • 75%
2014 410— 77%
2015 r .515 -l t 5’tX• t 76%
2015 I551 tati- •s 77%
2017 F 41 i_ 3k! 1 76%

A.Ipostwl ee aontf2009 A.lpatlr1 &nctwifldP-apa,fen
Llnjamn 25142616 befr Pet aantal io,1on mcd Op soo’drdrt NOCN5F

te tipnn rn,ge6rsik in etrkoadinng 8,1 Pet nenlol pornert

500

500

400

300

200

100

0

DAHP 1.lstteaddtummrIrr,’
15553 15510 411tI Ir, ii fl1I 1(51 1? Li 7515 IfliC It 57— — - -

Can?nI £peerenn met Stipendnann iecindet’op rooidrnttrt NOC’WSF 5nseeijiammid,l

100%

0% Stipendlurn

75%-

ELËË[ËL Ii2008 209 20W 20fl 2013 201.3 2014 2005 2015 2017
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1.5.2 Kostenvergoedingsreqeling

Fonds voor cle Topsporler

De Kostenvergoedingsregeling is een regeling voor topspDrtert op basis waarvan de topsporter aanspraak kan maken
op vergoeding van kosten gemaakt in de uitoefening van zijn topsportdiscipline. Doel van de regeling is topsporters
tegemoet te komen in de gemaakte kosten voor het beoefenen van zljnfhaar iopsportditcipline. De financiering van de
regeling wordt verzorgd doorvWS en NOCN5F. Kottenvergoedingen worden slechts toegekend voor zover de daartoe
bestemde miodelen van het Fonds toereikend xjjn.

De volgende topsponers komen in aanmerking voor een Kostenvergoeding:
a. Topsporters aan wie een A-, Selectie- en HP-status In toegekend:
b. ropsporters aan wie een 8-status is toegekend tol en mat 31 maart.

flovensteande sporters kunnen over de periode januari t/m december 4 200 per maand declareren. Uitbetaling vindt
plaats na integrale controle,

De Toptporner die over het gehate kalenderjaar een inkomen ontvangt van meer dan 140% van het minimumloon
vermeerderd met € 10.000 bruto komt niet in aanmerking voor een Kontenvergoeding, Om de rechtmatigheid te
beoordelen van de uitbetaling van de Kottenvergoeding moeten da sporters na afloop van het kalenderjaar een opgaaf
doen van het bijverdlende Inkomen, de zogenaamde inkomenstoetn. UiterlIjk 31 maart dienen de sporters een kopte van
de aangIfte inkomstenbelenting in te dienen bi) het Fonds en bewijsstukken voor eventueel buitenlands inkomen. Ook
de lvoorloplge) aanslag Inkomstenbelasting dIenen de topnporter bi) het Fonds In te leveren. De inkomenstoets wordt
over een geheel kalenderjaar uitgevoerd, waarbIj ook het inkomenvan de sporter meetelt mde periode(n) dat desporter
geen Kostenvergoeding ontvIng.

Financiering kostenvergoeding A•. 8-, Selectie-. 14P-statua
De (rente) opbrengst van het kapItaal van het Fonds voor de Topsporter was in 2017— evenals in voorgaande jaren.
niet toereikend om in het benodigde totaelbedrag aan declaraties van de A-, S., Selectie’ en lIP-sporters (maximaal 4
2.400 p.p. per jaar) te kunnen uitbetalen. NOCNSF en VWS hebben voor een aanvulling gezorgd.

Vaststalttng bijdrage VWS
Voo’r ligt jaar 2017 heeft door /WS een toekenning plaatsgevonden in het kader van de kostenvergoedlngsregeling. in
2018 wordt hiervoor bij VWS dia aanvraag lot vaststelling ingediend.
De aanvraag tot vactatelling bestaat uit het Financieel Jaarverslag. de controleverklaring van de accountant en het
rapport van feitelijke bevindingen.

Bijdrage VWS een de kaetenvngoed)ogsregellng

Ter identificatie
Ernsl & Young Acco”Is LLP
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1.5.3 Coulance mogelijkheid

De couiance mogelijkheid is bedoeld voor sporters van met eer. verzarnelinkonnen Bos 1 hoger dan de inkomensgrens
behorend bij de stipendlum- en/of kostenvergoedingsregaling en geldt voor twee situaties:

1. da aanspraak vat’. dc sporter op financiële voorzieningen eindigt gedurende het kalenderjaar vanwege het
vervallen van de status in verband met da beëindiging van de topaportearridre;

2. de sporter maakt gedurende het kalenderjaar voor het eerst aanspraak op financiële voorzieningen vanwege de
toekenning van een status en instroom in het trainings- en wedatnijdprograrnrna van de bond.

Op basis van de couiance mogelijkheid kan de topsporter gebruik maken aan eer verhoogde lr.kernensgrans.

Deze verhoogde Inkomensgrens Is voor de vtipendiumregeling de inkornienvgrens behorend bij de leeftijd van da sporter
eerrneerderd met € tS.OlJ0 lieehijdsalhankeljk). Voor de kostenvergnedlngnregellng Is dat de Inkomensgrens
vermeerdartf met € 15000 lleettijdsonafhankeljki.

Van da coulance mogelijkheid kunnen stipendiumgebruikers één keer gebruik maken bij beëindiging van de
topsportcarrldre en één keer wanneer da sporter voor het eerst gebnjik maakt van het Stipendium en/of da
kostenvergoeding. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient een topsporter een bevestigingsbrief van NOCN5F te
kunnen overleggen.

In 2017 hebben 2 sporters met betrekking tot de inkomenstoets 201 S en 6 sporter met betrekking tot de inkurnenstoets
2016 beroep gedaan op de coulance mogelijkheid. Met betrekking tot de inkomenstoets van 2017 hebben S sporters
aangegeven een beroep te willen doen op de couiance mogelijkheid.

Ter identificatie
Ernst & Younq &ccou,f s LU’
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1.6 Bezwaarschnften en beroepsprocedures
In 2017 zijn twoalI bezwaarschriften Ingediend en zijn er dne beroepsprocedures 9evoerd.

1.7 M eerjarenoverzicht
Een meorjarenoveroicht, inciuseE de begroting 2018, kidt ets vIgt

RealIsatIe Reelbida BiqrQUn9

2034 zois [ zots L °‘ Zola
6 € € £ 8

AANTALLEN SPORTERS

____________ ____________ ____________ ____________ ______________

NHP-sporters 537 516 [ 562 482 -
433 410 453 367 405.InrTvnr9sedIngenAHP-spsrters 333 953 364 297 364

Xoslennergzadijigen 6porleri 73 65
kost.nvnroedingen S-sporters -

- L 128 161

EXPLO3TAT1E-OVERZICH’t

_________ ________

8ijdragei, W5 33.283 810 11024 603 11.567125 12Z43234 10919936
!dragen NOCNSF 767.107 672,645 500.000 500000 700000
OATEN 12010317 13.697.44 12337.225 12.743.234 31.619.916

Slipendia (mci. ncciiIe laflen) 10.718.546 10224.518 11.167.182 9314.691 31413.484Kcutenvergoedingen 1.112061 961.873 850.825 8.48.349 1250 000
Financi8)eooreningn 11.890607 11.156389 12.018007 10.163.040 12679434
Akchrjwngskostan 20852 20.552 20,652
Orgaelsatiekoslerl - 42020.4 393 475 373.934 440.790 437.412

LASTEN 12331.663 11.600.716 12.412.795 10.603.830 13.116.916

SALDO 6ATEN EN LASTEN 280746. 35.732 45.563. 2139.404 1.497.000.

Rent.bataners-l*sten 374.528 332.379 266850 296.594 15000Koarsresultalen effenten 717,165 282699- 544477 309.563 290.000
FINANCIELE RSSULTATEN 1.091.59.4 49.680 011327 606.157’ 305,000

RESULTAAT 830.943 148.412 765.759 2.747361 5.192.000.

EXPL.O1TATIO-OVESZ1CHTI REGEUNG

___________ ___________ ___________ ___________ _____________

Stipendiumregellrig r 113.782 429.111 f 2.045.152
Kostrnvnrgoedkigsre5e!3n9

. 251.025 392045
Koerseetultaat effecleri 717.166 282.699. __, 5.44.477 1

___________________

RESULTAAT 830.949 146.412 L 768,759 2.747.590 -

8A1.*N5

___________ ___________ ___________

lmrnatrri6le vaste activa 20851
.‘ r’ -Financiële vaste activa 35263.189 15.027,158 18431.968 22.25.3,40.4

Vorderingen 300069 313609 407.834 484.736
Liquide middelen 9509257 9966508 0.733.135 5.648.793

25.114240 25330311 25.132357 2L315.935

Kapitna( 23.142.791 23.142.791 J 21.14ii1 I23.142.791Egn1liere,ere 1.734585 2163.691 2.384.979 4,822.976
fteoerseKoersmsuftatvnEflc?en 552.604- 645301.1 300824 1 8.739
Vermoçen 24314772 24461.197 25225.946 27.974.506
Coritepende schulden 799468 659 151 406 011

,,,,,,,,,

412.429
25,114240 25330.3!J Z532.9S7 L 26.355335

NENGETA3. STIPENgIUMREG!LING

___________ ___________ ___________ ____________ ______________

6jdrign VWS 11.253810 13024803 1 1.493.221 11.763634 10819.536Uitscerlngskooten ‘04.056 3T1.328 357.757 40.3.791 400432% UitvoerTrl3skosten (vaas. 6%) 3,6% 3,4% 3,1% .3,4% 3,7%

Ter identificatie
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2.1 Raansper31 december2017
(ru ru(ttberutemmng)

ACT IVA

VASTE ACTIVA
Imrnat,r161. wt. ictiva

5aftwre

VLOTENDE ACTIVA
Vordringn rn orar1apnde activa

Oebitruurn
rig vordednn

Liqulda middekru
epositrr’ en spaarrekeningen
Elfeclenrekeningen

laaIrPkeruzrgen

PASS IVA

VERMOGEN
Kapitaal
Ega.tiereserve
Rrururve Kcuriresultaterr Effecten

KORTIOPENOE SCHULDEN
BeIatIngen n sociale ver2ekerngen
Crediteuren
Verbonden parlijen
Oserie schulden
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2. JAARREKENiNG

FinantLele vatte attivO

Effecten

31 december 20171 [ 31 dec.nibe2O16J

22.253.404 18.491.988
22.253.404 18491.988

22.233.40.4 18.49 J.988

199,812 215.702
284324 192.132

484.735 407.834

1.917.319 4399336
598.985 762.733

3.132.490 1371.066
5,640.795 £733.135

6.733337 7.140.969

28316.935 25.632.957

23.142.791 2.3.142.791
4822.976 2384.979

8.739 300.824.
27.974.506 25.226.946

253.656 255.462
111.882 127.631

46.891 22.918
472429 406.011

fl.388.935 25.632.957

Ter identiflcate
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2.2 Staat van baten en lasten over 2017

2.2.1 Staat van baten en lasten over 2017- Functionele indeling

R.illsitie Begruting R.aflstle
2017 2017 2016

(

m

________ ________ _________

BijdrageriVWs 12.243.234 12.243.234 11.867.2251
Bijdragen NOCNSr 500.000 500.000

: soo.ooö
11743234 12.743234 12.367.223

Lasten

SaIarenJsciIe lasten 9.314.611 11,381.352 11.161.182
Kuitenvergoedngen 848.349 1.287.600 850.62.5
Organisatiekosten 440.791 419.282 373.935
Afschrivis1gik0sten - - 20.852

10.603.831 13.066.234 12A12i94

SALDO BATEN EN LASTEN 2.139.403 345.000- 45368

FInanciële resultaten
Rer.tebalen en -lasten 298.594 345.000 26&650
.<aeisresuttaten effecten 309.563 - . 544.477

608.157 345000 811.327

RESULTAAT 1747J60 - 765.759.

RESU LTAATSESTEMMING

_________ _________ _________

Egalisa5ereseve r 2.437.997 . 221281
ReServe KoersresuL,ten Effecten 309.563

- 544.477
2.747.560 • -. 765.758

Ter identificatie
Ernst & Voung
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2.2.2 Staat van baten en lasten over 2017 - CategoraIe Indeling

r
2017 Zul? 2016

6 6 6

Stlpendiumrog.IIng
Baten: BijdragenVW5 11.763.634 11.763.634 11.493225

Bijdragen NOCNSF
-

-

11,753.634 11.763.534 11493225

Lasten: SaIarissen/noFaLe1anten 9.314.591 11.381.352 11.157.182
Organisatiekosten 403.791 382.282 336.935
Afttsrijvir1gsken1ei

- - 20.852
9.715.482 11.763.634 11.524.969

2.045.752 - 31:744

Kosteflver9oedingsregolin9
Baten: Bdragen VWS 419.600 479.600 3?4.000

Bijdragen NOCNSF 500.000 500.000 500.000
979.600 979.600 614.000

Latten: Kostenvergoedingon 848.349 1.287.600 850,825
Organsatiekoaters

, 37.000 37.000 37.000
iii 885.349 1.324.600 887.825

Rentebaten en -tasten 298.594 345.000 268450

392.8,45

___________

253.025

XoerresuItaten effecten

___________ ____________ ___________

)CoersretiIt.aten effecten 309.563 ) - 544.417j

RESULTAAT r 47W

__________

j 765.755

RESULTAATBESTEMMING

________ ________ ________

Egisatieeeserve 2.437.997 r - 221281
Resers ewesultaten Effecten 303.563

- 544.477
2.747.540 - 765.755

Ter identificatie
Ernst & Young Acco’nts LLP

Fwsancl.aI jaarverslag 2017
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Fonds voor dn Topsporlar

2.4 Toelichting

2.4.1 Algenicen

Toegepaste standaarden voor verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen voor wssrderirtg en rossltsstbepaling van de Richtlijnen voor de
Jaarvernlaggevirrg 640 ‘Organisaties zonder winsostreven’. de nadere vereisten zoals vastgelegd in de beschikking SP/6474312014 d.d, 18
maart 2014 van de Minister van Volgsgezondheid. Welzijn en Spon en de bepalingen van en krachtens de Wet noemering bezoldiging
topfunctlorarissen publieke en semipsbteke sector (WN1).

Ter wille van het Inzicht is de staat van baten en lasten zowel op functionele eis op categoriale basis weergegeven.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaatnkening
De waardering van activs en pansiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, uitgezonderd de
beleggingen die tegen reële waarde worden gewaardeerd.
Baten en latten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke vcrliezen die hsn
oorsprong vinden voor het einde vsn het vertlagjasr, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.

Schatningen

Bij de totstandkoming van de jaarrekening maakt het bestuur bepaalde schattingen en aannames. Deze schattingen een aannamen
kunnen van invloed zijn op de gerapporteerde activa en pasnlva, de vermelding van niet uit de balans bljkende rechten en verplichtingen
op balansdatum en/of op de baten en tasten In de periode waarover wordt geespporteerd.
De belangrijkste schattingen zijn met name die vereist zijn voor de debinesren/vorderingen.

Financiële Instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, als vorderingen en schulden, als financiële derivaten
varetaan.
De Ssichtiag houdt geen financiële inssrsnnenten voor handeisdoeleinden en geeft deze ook niet uit, De in de balans opgenomen
opgenomen financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen geamortizeerde kostprijs, die overeenkomt met de nominale waarde.
De waardering van de effecten vindt daarentegen plaats tegen beurswasrde. Er ie gaan sprake van efgeleide financiële instrumenten
Ideriveten).
Waar van toepassing, wordt de reële waurde van het betreffende instrument vermeld in de toelichting op de onderscheiden posten van
de balans aln die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële insnn.srrnent niet in de balans is opgenomen wotds de informatie over
de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de bstan.s opgenomen rechten en verplichtingen’.

Ter identificatie
Ernst & Voung Accou,s ILP

Finarncneeljearve’slag 2017
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2.4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

tal.

rit linniatartele east. ictn
De immateriële vatte activa worden gewaardeerd tegen de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en - indien
van loepalning - met bijzondere waardeverminderingen.
De jaarlijkse eFschrijvingen bedragen ere vast percentage san de de bestede kasten, zoals nader In de toelichting op de balans Is
gespnciflceerd. De economische levensduur ere de atschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boelijaer opnieuw beoordeeld.

tz Financiële vaste activa / effecten
De waardering van de effecten vindt plaats tegen de beurswaarde ultimo boekjaar.
Zowel de gerealiseerde als de ongerealiseerdo waardeveranderingen worden direct in de staat van balen en lasten verantwoord.

tat Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op noilrinete waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

lrl Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij
de waarderimso rekenino oehoudee.

t’s kortiopeede schulden
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen legen de reële waarde en eervatgens gewaardeerd legen de
geamortiseerde koetprijs.

2.4.3 Grondslagen voor do bepaling van het resultaat

Algemeen

liet resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle daannee verband hosdende en aan het jaar toe te rekenen lasten.

Bijdragen
Bijdragen worden alt bate verantwoord zodra er redelijke zekerheid bestaat dal aan alle voorwaarden voor deze bijdragen zal worden
voldaan.

Tenagvorderingen
Op basis van Inkomonstoetsen woeden stipendia en kontenvergoedingen waar nodig teruggevorderd. Deze terugvorderlngen worden
verantwoord in het jaar aan besluit tot terugvordering.

Ter identificatie
Ernst & Voung *ccofs LLP

Financieel aerverstag 2017
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2.4.4 Toelichting op de balans

Immateriële vaste .cttva
Mutalie-overzicht

Saldo 1januari
fnvestetingert
Afschrijvingen
Mutaliet boekjaar
Saldo 31 december

Cumulatteve aanschafwaarde
Carnslatieve afschrijvingen

Afschrijvlngspercentage

cel Financiële vasta actlea
Effecten

Saldo 1 januari
Aankopen (aanochafwaarde)
Verkopen (aanschafwaarde)
Her-/afwaardering naar beurawaarde
Mutalles boekjaar
Saldo 31 december

Seecificalie
Curnulatieve aanachafwaarde
Curerslatieve herwaardering

Specificatie naar vernloga
Obligaties
Aliesnative fised incorne
Geldmarktfondsen

10.2e. tenzij anders is aangegeven
Fanda voor de Tnpsda

Toelichting
De middelen van het Fortdr voor da Topsportar zijn niet vrij besteedbaar, maar slechts aan te wenden voor doelen en onder
voorwaarden zoak die zijn vastgesteld in het sitkeringsreglement Kostenvergoeding.
Da beleggingen in effecten zijn ondergebracht bij een verrrtogensbeheerder. Deze vermogensbaheerder voert het beheer op
grond van een door het bestuue contractueel vastgelegd mandaat Het uitgangspunt bij het beheer is gericht op het behalen van
direct rendement met behoud van het kapitaal. Het beleid is primair gericht op belegging voor de langere termijn. De
strategische assetznle is hierop afgestemd.
Beleggingen dienen plaats te vinden binnen de Iraders een hel Treavurrystaluut Net niet riticovol beleggen van het kapiteat ligt
ten grondriag aan dit Treatstystatuut, Het aandeel van effecten per batansdatum komt hoger uit dan het masimum norm in het
rsatsut. Oase overschrijding werdt veroorzaakt door keersstijgingen van de effecten vlak voor balansdatum. Na balanadatum zijn
effecten verkocht om weer aan de eisen van het treasuryntatust te voldoen.
0e obligaties hebben een hootdssmgarantie. Het beleid is gericht de obligaties te houden let uittotlng of indien eerder de
nominale waarde kan worden gerealiseerd de obligaties te verkopen.
Alrerrrative hard income zijn niet’tradirioneel financijle instrumenten met kaeekterialteken van vantrentende waarden, zoals een
hedge fsnd of een private eqalty be!eggingsvorm.
Geldmarktfond,en zijn beleggingslosdsen die (hoofdzakelijkl beleggen in (lcartlopesde) depoailos en schutdpapier.

rir Vorderingen en oeeelopende cdive
Oebiteuren

____________________________

Vorderingen nominaal

Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente effecten
Nog te ontvangen rente l’rquide mIddelen
Vooruit betaatde kosten

____________
____________

Totaal

Cii.

rrt

: ptdacererber) 20171 [ (31 deceenbee) 20161

Z] 20.853

20.853-
- 20.853.

62.577

[ H
33% 33%

18.491.988
8207.724
4.8.41332-

395.024

t 5.027.168
6.080.079
3,841.476-
1.226.2 17

3161.416
22253.404

3464.820
18.491388

21.996.281
1,157.12.3

22.253.484 ii 17230.741
761.247

88491.968

69% 15.415,005 72% 13339.244
31% 6.838399 19% 3384.452
0%

. 8% 1368.292
100% 22.253.4194 100% 18.491.988

Voorziening voor eninbaarhetd

199.812 255.702
. 40900-

199.812 215.702

179.662 168.889
1.838 20.065

103.424 3.178
284.924 192.132

484.736 407.834

Toelichtino:
De voorziening voor oninbaartr&d vooe debiteuren wordt niet meer noodzakelijk geacht; doordat het proces vanlerugvorderingan tijdig en berrouwbaar plaatsvindt

Ter identificatie
Ernst & Younq Accou LLP

Pinandael jaarverslag 2017
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tal Llqutde middelen
O€positô’a en sprrekeningen

RABOBANK
ING-BANK

ABNAMRO BANK

Effectenrekeningen

INSINGER GILISSEN

Betaalrekeningera

R.ABOBANK
ABNAMRO BANK
ING’ BAN K

Specificobe naar bonk
RABOBANK
ING-BANK

ABNAMRO BANK
INSINGER GtLISSEN

Fonds roet da Topsporlee

Is) Vermogen

[ kapitaal
r 1 Res,njJ

II resathatenli Toteal 1

_____________________

1 i,aqrv. Eff.cteerl 1
€ 1 4

Sfdo 1januari
Bestemming Stipendiumragelir,g
Bestemming KoStenvergoedingsreerng
Bestemming koersresuitsten

Saldo 31 december

Storting Ministerie VW5
Storting NOCNSF

Saldo 31 december

23.142.751 [ 2384.973 300.824. 25,226.946

- 1 2.045,152
- 2.045.152 1

392845 392.845

_____________

L - 309.563 309.563
23.142.791 4.822.976 L739 27.974.50i]

16.151.209

4,991.562
21.142.791

Het beleid voor betcggingen van het kapitaal is vastgelfgd in het treasu,ystatuut Llab&ijk op 6november2015 heeft het beut,jur
een gtwljzigd treasurystatuut vastgesteld en ter kennisgeving aangeboden aan het Ministerie vara VWS.

Voor het gestorte kapitaal dom het Mitsrsterie van VWS tin 1999 geldt dat bij een eventueel opheffen van de stichting het
gestorte kapitaal naar rato gerelourneerd moet worden aan VWS.
Ooor NOCNSF is 6 5,0 miljoen kapitaal gestort in de Stichting Fonds voor de Topsporter ter financiering van de lopende
activitCiten. Indiende Stichting wordt opgeheven, vtoeit dit kapitaSi tenig naar NOCNSF. De kapitaslstorting door VW5 ad 4 16,2
racrijoen vloek terug naar VWS als de Stichting wordt opgeheven.
In opdracht van VWS is het koersresultat betreffende de efiectenportefeuilte van de middelen van het kosten’rergoedingafonos,
als separate post opgenomen. Deze Reserve Koersresajltaten Effecten bevat zowel de gerealiseerde ts wigerealiaeerde
koertresultaten van de effecten.

lat
f31 december) 2017! j 631 deceniber) 20 jij

6 4

1.345.903 1 1.841.644
511.417 2.557,692

1.917.319 4.399335

598.986 762.733
598.966 762.733

3.00.4.157 444.344
127.813 1.126.042

520 680
3.132.490 1.511.065

5.648.795 6.733.135

77% 4.350.060 34% 2.265.988
10% 571.937 38% 2.558.372
2% 127.813 17% 1.126.042
.U 598.956 J.1 762.733
100% 5.648.795 100% 6.733.135

De liquide middelen stoort niet uiondesng von de depeirita’s, lef wije bescitikkirtg van de ftichling.

Ter identificatie
Ern5L & Yaun9Acc,s LLP
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SaL

ii) Kortiopende echutden
Belastrtgen en cociale verzekeringen

Schuld loonheffinng

Crediteuren
Crediteuren
Nog te betalen kestenverg.oedlrrgen NS-sporters

Verbonden partijen
Schuld NOCNSF

Overige schulden
Nog te betalen eccountantukostern
Nog te betalen overige kosten

(31 dembrr)
[____._. (31 deeembee)20161

255.462
255.462

15,240
112.391

127.631

7.865
15.053

22.918

4U6.01t

Financieel laaruerslag 2017
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2.4.5 Toe’ichting op de staat van baten en lasten

__________ __________ __________

Realis.rtie Begroting R.e9s,t(o
2017 2017 2016

€ €

CII BATEN

Oljdragen VWS

____________ ____________ ____________

t(ostenvergoedinqsregeling 479.600 479.600 374,000
Stpendiumregeîing 11.763.634 11.763634 11A93.225

12243.234 12.243234] 11.867225
Bijdragen NOCNSF

Kontenvergoedingsregeflng

______________ ______________ ______________

Bijdrage WHP-spcrters 465.000 485.000 485.0001
Bijdrage BIS-sporters e.d. - -

Bijdrage sporters 465.000 485.000 465.000
Bijdrage adm. verwerking 15.000 15.000 15.000

500.000 500.000 500.000

500.000 500.000 [,_ 500.j

et LASTEN

Selaiissenfsocinle lasten
Sdpendiurnregeling

____________ ____________ ____________

Salarissen 8.187,821 9.659.798 9.599.141
Lage’inkomensvoordeel (LII 100.153- -

Sociale lasten 1.453.611 1711.554 1.751.637
9.541.279 11.381.352 11.350.778

Teniqvorderfrig o.b.v. lnknmeristoetsen 2Z6.S98 . 183.596-
9374.691 71.38L35Z 17.157182

BIOV.regelng
Salarissen/socIale lasten

-

Sociale lasten
- -

9314.691 11361 352 11.167.182
Kontrnvergo.dfng.n

_____________ ___________ _____________

Kostenvergoedingen AJHP.aporlers r 667.51 [iio 823.667
Kostenvergoedingen BIS-sporters 296.111 J 330600 92277

963 685 1 1187.600 916,145
Temgvvrderin5Qb.a. inkorrrenataetseri 115.336

_____________

55.320-
848.349 1.287.600 850.825

Op basis van de wet tegemoetkoming kondomein (WtI) is door hel IJWV berekend dat het Fonds in aanmerking
komt voor het lage1nkomensvuordeel (Uh).
1-let LIV is erts tegemoetkoming in d loonkosten voor werknemers met een laag loon.
Het betreft hier een voorlopige berekening van het UWV. De definitieve berekening volgt medio 2018 via d
belastingdienst.

De post rersqvoidering o bv. inkomenstoetsen bevat een vrijval van 40K voorziening oninbaarheid debileuren.

inkornrnsfoeten
Tel tijde van het opstellen van dejaarrekening. waren de volgende inkomenstoetsen nog orsderhanderi:

ondertranden nog te ontvangen
lot ert met 2015:

-

loten met 2016.: 36 3
36 3

liet Mirsistene van VWS heeft aangegeven dat de jaarrekening waarin it’s elk geval de uitvoering van de stipersdiurnregeling en de
uitgeke,de bedragen jn opgenomen, binnen 22 weken na afloop van het boekjaar dient te worden overlegd.

Vanaf 2014 wordende inkomenstoetsen voor het gehelejaar beoordeeld op basis van de (voorlopige) aansl3g inkomslenbelasling.

Gezien de termijn waarin sporters de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over 2017 kunnen indienen en de tijd die nodig is air, de
inkomensroets Uit te voeren, kan op dtt or.derdeel niet voldaan worden aan de termijn van 22 weken.
Op basis van inkomenstoetsen, is in 2018 besloten tot tenigvo’denng van stipendia en kostenvergoedingen ad 1 224 164. Date posten
zulen In dejaarrekening 2OlBworden verwerkt.

Ter identificatie
Ernst & Younq Accourtt rtts LIP
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earnet1e1 °‘“o FRllsj
20171 2017 1 2016]

€ 6 6

Organlsillekoaten

______________ ______________ ______________

Kostenvergoedinsre9e1ing 37.000 37.000 37.000
Stipendiumregefin9

koster, ad ittrate en beheer 200.761 294.700 241.576
Huurkottei 12.601 12.500 12.136
Accouritant.skosten 36.421 16.500 15.940
Kosten weboite 51.009 56.082 51.603
Overige organisaliekoaleri 4.943 2.500 14380

440.791 419.282 373.935
AfschHjvfrlgskeCt.rl Inim. vaste activa

StiperrdtumrgeIing

________________ _______________ ________________

Afuchrjvingakasten software/website)portal 1 - - 1 1 20.852 1

De tOename vat, de accounlentskostern worden met name veroorzaakt door een hogere lee ver, dejaunrckeningcontro’e.
Daarnaast hzah de accoumnrant Inn 2017 werkzaamheden vezdcht m.b,t. het geldende contrraleproloeal.

net FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rantebaten en -lieden
Rerrtebaten

____________ ____________

Rentebiten liquide middelen 2.268 45.000 21.818
Rentebateneffectcn 376.266 350000 300700

378.534 395.000 322318
Rente- en soortgelijke lasten

Beheer-vergoeding effecten 66.357- 50.900- 55.468-
videndbelanling 13.583- -

79.940- 50.C00 55.468.

298.594 345.600 266.850

)Coernresuitaten effecten
Ongerealiseerde koerseesultaten effecten:

• horwaardeennig portefeuille 314.425 371,180
herwiardenng verkopen 80.599 855 286

395,024 1.226.466
Gerealiseerde koeroresultaten, effecten:

• verkoopprije 4.755.871 3.159.487
• ainkoopririjn 4.641332- 3.641.476.

85.461 661.989-

309.563 544.477

Yoetrhtina

Jaarlijka wordt dc waardestijging van de portelCuiume opgenomen lt ongereeliseerd koersresulteat. Wanneer de effecten worden
verkocht, dart wordt het ongerealiseerd koemsresultaat omgecet in gerealiseerd koernresultaot.
Ongerrcllseerde kervmsuilotvrt’
De herwaardering portefeuie Is de wiarde waarmee de effecten in het huidige boekjaar l waarde zijn geategen.
De herwaardering verkopen mde aamnochafwaarde van de verkochte effecten - de waarde van de verkochte effecten op 1 januari van hel
huidige boekjaar.

2,4.6 Transacties met verbonden partijen

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

Oblt.eie,ti CverernI Toelktntirrg
( 8

NOCN5F 500.000 - kdragen kostemnvergceding regelieg
NOCNSF

- 298.761 dienstverlenIng
SCP fSportcentrum Papendal B) - 12.607 huur mcl, servicekosten

Ter identificatie
Ernst & Young Accols ILP
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2.4,7 We Normering Topnkomens

10.2e. tenzij anders s aangegeven
F0531 Voor 3e TopspcYtnr

WNT.vzMwoordtn8 2011 Fonds voor d. TopIpoI’tar

Pel ijettuari 2011 te de Wel Namreririg hel&di3inp Lopfsncllonaritsen pvjbleke en somipubSeke sector (WNT) iirgegssn.
Dezz verantwoording Is opgesteld op basis von do volgende op het Fonds voor de ropiponervars tonparring zinde
regelgeving:

Cootroleprotocol voor de ICCCUIItAntvLO/1Tr$t von het Fonds voor de lopsporte;.
lIet bezoIdgngimioriism Ir, 2Ol7oesr StIchting Fonds voor de Topsporterlo 181.000.-. Dit geldt nadrrnto von de duur en/
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Van:
Aan
Onderwerp: FW Conpt Üitkedngsreglement Stipendium per 1-1-2017
Datum: vrijdag 13januari 2017 11:57:40
Bhjlagen: imaae0Ol.nna

Mijn reactie

Van: iL’)’11 @nocnsf.nh]
Verzonden vrl)dag / oitober i.Ulb 11 24
Aan:
CC:
Ondèrwèip: Rh: concept Uitkeringsreglement Stipendium per 1-1-2017

Hol_____

Klopt, maar in de mail vanI en in het overdrachtsdocument staat het te stellig
opgeschreven dat er een artikel komt over uitsluiten van betaalde sporten.
We hadden afgesproken dat NOC*NSF een inventarisatieronde zou doen langs betaalde sporten.
Dat is gebeurd. Conclusie n.a.v. de inventarisatieronde is dat in de volgende sporten betaald
wordt, d.w.z. het merendeel van de sporters met een A-status ontvangt vergoedingen van hun
club/ploeg:

- Langebaanschaatsen heren en dames
- Hockey heren en dames
- Wegwielrennen heren
- Basketbal heren

Wat langebaanschaatsen heren en dames betreft is het volgende afgesproken en afgestemd
tussen
VWS begrijpt de dynamiek in het langebaanschaatsen, ziet dat de problematiek om zeer
beperkte aantallen gaat en is ermee akkoord dat in het nieuwe licentiesysteem van de KNSB met
de Erkende Topteams uitgegaan wordt van de huidige afspraken. Samengevat zijn deze
afspraken: ten minste een minimumloon voor een volledige werkweek van minimaal 36 uur voor
minimaal een jaar. VWS neemt daarmee de consequentie dat langebaanschaatsers uit Erkende
Topteams een beroep kunnen doen op een aanvulling vanuit de stipendiumregeling. Het is aan
de KNSB om e.e.a. goed te borgen in de nieuwe licentieovereenkomst, KNSB zal tevens voordat
zij een sporter voor een status voordraagt bij NOC*NSF aan de betreffende sporter en zijn/haar
Erkende Topteam een formele verklaring vragen dat aan de minimum salarisvoorwaarden wordt
voldaan. Op deze manier blijven NOC*NSF en het Fonds buiten de genoemde afspraken en de
toetsing ervan.
Momenteel zit de onderhandeling over een nieuwe licentieovereenkomst in een impasse, mede
vanwege de financiële druk op de Erkende Topteams.

Wat hockey heren en dames betreft is afgelopen week uitvoerig met de KNHB gesproken. Het
niveau van betalingen in het hockey is niet vergelijkbaar met het langebaanschaatsen. Veelal
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gaat het om deeltijdcontracten van 10-20 uur per week, met een naar rato minimum salaris.
Enkel de toppers ontvangen meer, maar zij maken geen gebruik van het stipendium. Daar kent
de inkomenstoets van de stipendiumregeling een zuiverende werking. Het is niet opportuun te
veronderstellen dat er een minimum salarisafspraak binnen het hockey komt conform het
langebaanschaatsen. Dat is financieel onmogelijk voor de clubs. Met de KNHB is afgesproken dat
er deze maand een brief wordt gestuurd vanuit de KNHB naar alle hockey hoofdklasse clubs, de
hockey hoofdklasse CV en naar de internationals, waarin ingegaan op het doel van de
stipendiumregeling (publieke middelen, aanvulling op inkomen, niet bedoeld voor sporters
boven de inkomensgrens), dat beleidsmatig scherp wordt gekeken welke sporters van de
regeling gebruik kunnen maken en dat misbruik niet wordt geaccepteerd. Volgens mij is dat een
uitstekend signaal.
Daarnaast gaan we met de KNHB kijken of een toets aan de voorkant (bij statusvoordrachten)
analoog aan het langebaanschaatsen mogelijk is. Bijvoorbeeld middels het opvragen van de
betreffende spelerscontracten.

Wat wegwielrennen heren is het simpel. De wegwielrenners die de A-status hebben rijden in de
UCI World Tour ploegen en zijn gehouden aan minimum salarissen van UCI. Deze liggen ver
boven de inkomensgrens van het stipendium.

De basketbal heren hebben geen status en maken derhalve geen gebruik van het stipendium.

Gezien het bovenstaande is het wat ons betreft in dit stadium niet nodig om in het
Uitkeringsreglement een bepaling op te nemen over het uitsluiten van betaalde sporten. In
bovenstaande gevallen gaat naar onze mening een toets aan de voorkant soelaas bieden, zijn de
bonden inmiddels betrokken bij de problematiek (en mede verantwoordelijk gemaakt voor
tegengaan misbruik stipendium) en is er een betrouwbare inkomenstoets aan de achterkant (nI.
de belastingaanslag).

Met vriendelijke groet,
1O.2.e

1O.2.e

rö»
0 ( * NS F

Mobiel:

Website: www.nocnsf.nI

Van: 10.2.e
.1.

________________

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2016 10:40
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nocnsf.n1>
cc ir

- rnnl>
Onderwerp: FW: Concept Uitkeringsreglement Stipendium per 1-1-2017

Hoi

Gisteren spraken wij elkaar onder meer hierover.

Beu naar aanleiding hiervan nog even naar de overdracht van gaan kijken en
kwam onder meer deze mail tegen.

Hierin geeft• expliciet aan ( en ook in een overdrachts document richting mij) , dat
er nog nav bestuursvergadering eind september, een apart artikel wordt opgenomen voor
het uitsluiten van betaalde sporten. Nu gafjij gisteren aan dat dit er toch nog niet inzit.
Probleem schaatsen is kleiner dan gedacht. Hockeybond gaat brief aan leden sturen. Echter
liet zou toch ook goed zijn hierover een passage op te nemen?
Voor die gevallen waar liet wel mogelijk zou kunnen zijn, staat dan in elk geval
opgenomen dat dit niet kan.
Als ik het reglement aan voorleg ter goedkeuring zal hij hier zeker naar vragen. Dan
moet ik een goed antwoord hebben waarom we dit (nog) niet doen.

Verder nog een puntje: in de gewijzigde Statussen en voorzieningen vanaf 2017 is
opgenomen een overgangsperiode van 3 maanden tov 6 maanden afbouw? Dit lijkt mij
redelijk, maar zouden we wel even nog aan de orde moeten stellen tijdens voortgangs
overleg op 26 oktober.

Groet

Original Message----
From:i ‘
Sent: Tuesday,August 02, 2016 05:56 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc

______________

- 1
Subject: RE: Concept Uitkétih ement Stipendium per 1-1-2017

Hoi

Heb meegelezen, zie alvast een paar kleine punten in de bijlage.

Wat betreft je vragen:

Stipendiumpercentages; ik ging er vanuit dat jullie deze tussenstap hadden
meegenomen in jullie doorrekening wat het extra kost per 2017 om vast te
houden aan het minimumloon, klopt dit? (die 250.000 extra per 2017). Zo ja,
dan zou het voorstel zijn om de stapjes per 23 jaar te laten verspringen (dus
110% vanaf 23 jaar, 120% bij 24 jaar etc.). Zo niet, dan is het zaak om dit zsm
door te rekenen en te agenderen tijdens het eerstvolgende voortgangsoverlegVWS/NOC*NSF (vooraf afstemmen met LZEL7Z)

• Afbouwregeling van 6 maanden voor sporters die per januari 2017 uit de focus
vallen; ook deze graag agenderen tijdens voortgangsoverleg VWS/NOC*NSF. Ik
heb dit punt meegenomen in mijn overdracht, lijkt inderdaad redelijk om dit net
als vorige cyclus te doen maar is iets om apart voor te leggen aan (mogelijk
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ook niveau minister).
PM voor in najaar is extra artikel toevoegen in het reglement over uitsluiten
betaalde sporten (waaronder schaatsers uit commerciële ploegen). Hiervoor zijn
jullie nog bezig met een inventarisatieronde.

10.2.e meegenomen.In cc alvast

Groet, I[WE

Vanaf hier (+1 verwijderde paginaJ.
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Prioriteit: Hoog

En de aangepaste mi. definitieve versie. Deze staat nu op mijn naam in Marjolein.

Laat jij deze overzetten naar jou en handel jij dit dan verder af (met goedkeuring per mail als
makkelijkste variant?)

Groetjes,

110W

Van:: • - ‘@nocnsf.nI]
Verzôn en: onderdag lu nö’ïëdiber 2016 9:02
Aan:î]K
Onderwerp (oedkeunng öp stipendiumreglement 2017
Urgentie: Hoog

Goedemorgen

Bijgaand het aangepaste Stipendiumreglement met een passage over:
- Maatschappelijke inzet;
- Commerciële teams.

De passage over maatschappelijke inzet hebben we door een interne en externejuristt,:
- laten toetsen op kenmerken van een arbeidsovereenkomst Dat is met deze passage

niet het geval.

Hoor graag of VWS hier goedkeuring op geeft, dan zet ik e.e.a. formeel in gang en kunnen we
communiceren over het nieuwe reglement 2017.

Met vriendelijke groet,
1O.2.e

1O.2.e

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bij lagen

FW: Goedkeuring op Stipendiumregiement 2017
vrijdag 13januari2017 12:00:12
imaciep0 long
Stioendium 1jan 2017 DEF lOnovl6.docx

îminvivs.nl
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NO(*HSF

Mobiel —

E mail 1F .()nocnsf nI
Website: www.npcnsf.nl

We winnen veel met sport! — Partners in Sport: Nederlandse Loterij, EY, Rabobank,
Randstad, Volkswagen, Zilveren Kruis.
NOC*NSF is een vereniging naar Nederlands recht en geregistreerd in het handelsregister
te Arnhem onder nr. 09059703.
Op overeenkomsten met NOC*NSF zijn uitsluitend de door NOC*NSF gehanteerde
algemene voorwaarden van toepassing. U kunt onze algemene voorwaarden nalezen en
uitprinten op onze website: u’u’w. nocns/.nl/algemenc’voorwaarden
Op dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is een disclaimer van toepassing. De disclaimer
kunt ii vinden op wini’. nocnsf.n//disclainwr.
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Van; r
Aan;

-

Onderwerp: Agenda overleg VWSNOC*NSF
Datum: donderdag 9 februari 2017 13:19:10
Bijlagen: NOCNSF Agende VWS.docx

Verslag overleg NOCNSF VWS 8 seotember 2016.docx

Beste,

Bijgaand de agenda voor ons overleg op 13 februari a.s. te Bunnik. Jullie starten samen om
15.00u, waarna ik om 15.30u aansluit.

Tevens heb ik de notulen bijgesloten van het, voor zover mij bekend, laatste overleg.

M vriendelijke groet,

NOC*NSF Topsport

0Q5)

IUX*N51

We winnen veel met sport!
NOC*NSF is een vereniging naar Nederlands recht en geregistreerd in het handelsregister
te Arnhem onder nr. 09059703.
Op overeenkomsten met NOC*NSF zijn uitsluitend de door NOC*NSF gehanteerde
algemene voorwaarden van toepassing. U kunt onze algemene voorwaarden nalezen en
uitprinten op onze website: www.nocnsfnl/algemenevoorwaarden
Op dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is een disclaimer van toepassing. De disclaimer
kunt u vinden op www.nocnsfnl/disclaimer.



r 1 NederLands
- Dcc. 127.159 Dympisch Comité

1 1 Nederlandse
NO(*NSF J SportFederatie

Agenda Overleg VWS - NOC*NSF
13-02-2017, 15.30 - 17.00 uur, PostilHon te Bunnik

1O.2.e

(VWS),

(NOC*NSF)

aan

van

c.c

agendapunten

10.2.e (NOC*NSE)

Agenda

1. Transitieplan:

• Planning;
• 10 maart-bijeenkomst;
• Maatschappelijke inzet topsporters;
• Overleg Mulier/N*N/VWS aanvullend onderzoek transitie topsporters.

2. Gedragsregels voor topsporters;

3. Fondsgerelateerde zaken;

• Algemene stavaza stipendium en statussporters
• Commerciële teams i.r.t. stipendium
• Beleidsdoorlichting
• Fondskapitaal
• Kostenvergoeding

4. Olympische medaillebonus;

5. Voortgang FLOT;

6. Agenda t.b.v. reguliervoortgangsoverleg N*N/VWS ) op 24/3;

7. Voortgang werkgroep 4 ministeries;

8. W.v.t.t.k.

BEZOEKADRES POSTADRES
Papendattaan 60, Arnhem Postbus 302, 6800 AH Arnhem

TELEFOON EMAIL INTERNET
0264834.600 info@nocnsLn www.nocnsf.nL
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aanwezig

NederLands
Doc. 127.2Otympisch Comité

NederLandse
Sport Federatie

Afspraken overleg VWS - NOC*NSF
8september2016 15.15-16.00u, Den Haag, VWS kantoor

10.2.e

verslag Overbruggingsregeling
— VWS geeft aan in te willen zetten op een intensievere begeleidingsstructuur om topsporters

voor te bereiden op een nieuwe carrière. NOC*NSF beaamt dat de begeleiding en
ondersteuning tijdens de topsportcarrière verbeterd en geïntensiveerd kan worden, maar dat
ondanks de begeleiding tijdens de carrière een deel van de topsporters buitengewoon
moeite zal blijven houden met de overstap naar een nieuwe carrière. Bijvoorbeeld omdat een
topsporter niet in staat is in levensonderhoud te voorzien tijdens de transitie, of door andere
persoonlijke omstandigheden.

— NOC*NSF en VWS spreken af dat NQC*NSF ter voorbereiding op de ronde tafelsessie 4
oktober de bestaande begeleiding en ondersteuning t.a.v. transitie nieuwe carrière in kaart
brengt en mogelijke opties ter versterking.

Financiering kostenvergoeding 2017
— Sinds 2013 houden NOC*NSF en VWS alle voorzieningen voor topsporters tegen het licht om

tot een herzien totaalplaatje per 2017 ev. T.a.v. de kostenvergoedingsregeling geeft
NOC*NSF aan dat een financieel tekort wordt voorzien voor het jaar 2017 en een
voorgenomen maatregel heeft uitgewerkt. Echter, partijen concluderen dat een maatregel
met een dergelijke impact risicovol is vanwege het ontbreken van duidelijkheid omtrent te
aantallen Selectie-statussen en effecten nieuwe focusbeslissingen.

— NOC*NSF en VWS spreken af dat de kostenvergoedingsregeling voor het jaar 2017 in stand
wordt gehouden (200 euro per maand), waarbij de doelgroep wordt aangepast naar sporters
met een A-, Selectie- (i.p.v. B-status) en HP-status.

— NOC*NSF en VWS spreken daarnaast af het eerste halfjaar van 2017 te benutten voor:
o het monitoren van de aantallen statussen en het gebruik van de kostenvergoeding;
o het uitwerken van een gepaste maatregel en communicatieplan, indien blijkt dat de

druk op de kostenvergoedingsregeling de eerste helft van 2017 sterk uit de pas
loopt;

o het uitwerken van een lange termijnplan, waarbij de fondsconstructie en de inzet van
(een deel van) het fondskapitaal tegen het licht wordt gehouden. Van belang is de
door Ministerie van Financiën gestelde voorwaarde dat er structurele dekking moet
zijn voor de tijd nadat de middelen uit het fonds zijn uitgeput (dus verder kijken dan
een 10-15 jaars horizon). NOC*NSF en VWS benutten het jaar 2017 om tot afspraken
te komen, met het oog op 2018 ev.

NEIJERLANDS[

EY Rabobank -- randstad $
POSTAORt5 TELEPOON EMAL INTERNET
Postbus 302, 6800 AH Arnhem 02648364 00 info@nocnsf.nt www.nocnsf.nL

EZOERAORES

Papendaflaan 60. Arnhem
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2/2

Wettelijke jeugdlonen
— NDC*NSF en VWS spreken af voor komend jaar geen noodzaak te zien in het structureel

ophogen van het stipendium voor de leeftijden 18 t/m 22 jaar in verband met het ophogen
van de wettelijke minimum jeugdlonen.

— De huidige stipendium subsidie loopt eind dit jaar af en dient daarna te worden vastgesteld.
Om in 2017 wederom een Stipendium uit te kunnen keren zal het Fonds voor de Topsporter
een nieuwe aanvraag bij VWS moeten worden ingediend. NOC*NSF stuurt VWS z.s.m. de
aantallen statussporters om daarmee de doorrekening naar totaal stipendium te maken.
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