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Beste allen, 

Goedemiddag. Morgen treffen we elkaar weer. We hebben afgesproken bij Postillon Bunnik, van 
10.00u — 11.30u. 

Bijgesloten is: 
• het gespreksverslag van 7 november jl.; 
• het doorlopende werkdocument; 
• de brief Fonds subsidieaanvraag 2014-2016 met bijbehorende Fonds- 

meerjarenbegroting. 

Laten we morgen even de acties van het gespreksverslag doorlopen. Maar zoals jullie zullen zien 
zijn de meeste punten uit het gespreksverslag gerealiseerd. In het werkdocument staan nog wel 
open punten die voor dit jaar staan geagendeerd en morgen willen bespreken. Wat ons betreft 
ligt de focus dan op: 

1. Financiële houdbaarheid stipendium & kostenvergoeding (punt 5.b Werkdocument) 
2. Toekomst kostenvergoeding (doelgroep en hoogte) mede i.r.t. talentvoorziening (4.a 

Werkdocument) 

Mochten we nog tijd over hebben kunnen we nog kort stilstaan bij: 
3. Subsidieaanvraag 2014-2016; 
4. W.v.t.t.k. 

Tot morgen & fijne avond alvast! 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Unit Topsport NOC*NSF 

Mobiel: +31 10.2.e. 
Erna:  10.2.e. 	Rnocnsf.n1 
Website: www.nocnsf.nl   



NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport 
van NOC*NSF: Lotto, Achmea, EY, Nuon, Rabobank, Randstad, Volkswagen NOC*NSF 
http://www.nocnsf.nl, info@nocnsf.nl  Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen 
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking 
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt 
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren 
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid 
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended 
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no. 09059703. 
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Fondsvoor de 
Topsporter 

Ministerie van Volksgezon4Lid, Welzijn en Sport 
T.a.v. directie Sport 	/ 
Postbus 20350 I 
2500 EJ S-GRAVENHAGE 

 

Doorkiesnr. 
102.e. 

Kenmerk 

F&C9353 
Datum 

Arnhem, 06 december 2013 

Popendalloon 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfondsenoc-nsf.n1 

Betreft 

Bijdrage Stipendium 2014-2016 

Geachte heer Zijlstra, 

De Stichting Fonds voor de Topsporter dient bij het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) een aanvraag in voor de jaren 2014-2016 betreffende de 
financiering voor de uitvoering van de stipendiumregeling voor Topsporters met een 
A- of HP-status. 
Het betreft hier het objectnummer 1124375. 

Stipendium 2014-2016 
Uitgangspunt bij deze aanvraag is het gewijzigde beleid van NOC*NSF en VWS inzake 
de stipendiumregeling. Ten tijde van het indienen van deze aanvraag is NOC*NSF 
Topsport in overleg met medewerkers van uw directie en wordt de laatste hand 
gelegd aan een herziening van de huidige stipendiumregeling. Hierbij wordt de 
huidige regeling vervangen door een volledig leeftijdsgedifferentieerd Stipendium. 
Vooruitlopend op de definitieve afronding van deze doorontwikkeling van de 
stipendiumregeling is het Fonds genoodzaakt reeds haar aanvraag voor 2014 in te 
dienen, teneinde de liquiditeit in januari 2014 zeker te stellen. 
Per heden worden ca. 380 volledige stipendia betaald. Het gemiddeld aantal voor 
2013 betreft ongeveer 400 stipendia. Na overleg met NOC*NSF Topsport vraagt het 
bestuur van het Fonds voor de Topsporter een bijdrage ten behoeve van de 
financiering van in totaal 407 stipendia. In bijgaande begroting vindt u de 
differentiatie in aantallen en stipendiumbedragen per leeftijd. Aangezien het niet 
mogelijk is het aantal A- en HP-sporters vooraf exact vast te stellen en het niet 
mogelijk is om vooraf een exacte inschatting te maken van het aantal A- en HP-
sporters per leeftijdscategorie, verzoekt het Fonds om enige flexibiliteit in de 
genoemde aantallen toe te kunnen passen. 

nl 	k 	n 
de begroting 2014-2016 van het Fonds voor de Topsporter is naast het bedrag voor 

de feitelijke betaling van stipendia een bedrag opgenomen voor de organisatiekosten 
rondom de betaling van stipendia. 
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Wettelijk minimumloon 
In de begroting is voor de lóonkosten uitgegaan van het wettelijk minimumloon per 1 
juli 2013 (inclusief werkgeverslasten), vermeerdert met 2,0% indexatie. 

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

In het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, artikel 2 (nog geldend) staat: "Als 
dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de topsporter die op 
grond van het met instemming van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport vastgestelde reglement van de Stichting Fonds voor de Topsporter een 
periodieke uitkering als tegemoetkoming in de kosten van zijn levensonderhoud 
geniet of een kostenvergoeding geniet". Het Fonds neemt derhalve al die sporters die 
met behulp van PON automobielbedrijf van NOC*NSF een auto ter beschikking 
hebben de bijtelling voor privé gebruik van de auto als loon in natura op in de 
loonadministratie. De sporter kan aangeven of de eigen bijdrage voor privé gebruik in 
mindering wordt gebracht. De kosten voor het stipendium voor die sporters stijgt 
hierdoor. De stijging wordt veroorzaakt door de wettelijke verplichting tot vergoeding 
van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De geschatte 
totale kosten die hiermee op jaarbasis zijn gemoeid bedragen € 39.750. 

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

Aanvraag bijdrage 2014-2016 voor Stipendium 
Het Fonds voor de Topsporter vraagt voor uitvoering van de stipendiumregeling voor 
sporters met A- of HP-status de volgende bedragen* aan: 

- 	2014 	 € 10.106.470 
- 	2015 	 € 10.308.599 
- 	2016 	 € 10.514.771  

Totaal aanvraag 2014-2016 	 € 30.929.840 

*Betreft stipendia (salarissen/sociale lasten), WALVIS en organisatiekosten 

Bijgaand de meerjarenbegroting 2014-2016 van het Fonds ter onderbouwing van de 
aanvraag. Het Fonds heeft de uitvoering van de regelingen middels een 
samenwerkingsovereenkomst ondergebracht bij NOC*NSF. Hierin is contractueel 
afgesproken dat minimaal 2,0FTE dienstverlening is gegarandeerd, voor een bedrag 

/ en €75.000 per FTE (excl. BTW). Hiermee is niet alleen de financiële dienstverlening, 



psporter 

J.H.A. Bolhuis 
Voorzitter Stichting 
Fonds voor de Topsporter 
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maar ook juridische- en ICT ondersteuning geregeld. Voor 2014 is meer capaciteit 
begroot als gevolg van de oeveelheid inkomenstoetsen die nog dienen plaats te 
vinden over 2012 en 2013, de invoering van een nieuw webportaal en de impact van 
reglementswijzigingen (o.a. leeftijdsgedifferentieerd Stipendium) welke in de diverse 
systemen en procedures moet worden doorgevoerd. 
Naar verwachting kan vanaf 2015 de dienstverlening weer terug naar 2,0FTE, doordat 
alle wijzigingen zijn doorgevoerd en o.a. de inkomenstoets op een efficiëntere wijze 
kan gaan plaatsvinden. 

Bevoorschottina  
In uw brief van 26 februari 2008 (kenmerk S/FPB-2827943) betreffende de definitieve 
vaststelling van de bijdrage voor het Stipendium 2006 heeft u vermeld dat de bijdrage 
is toegekend op basis van de Begrotingswet. Ook voor de periode 2014-2016 
verzoekt het bestuur van het Fonds, in verband met de benodigde liquiditeit, om het 
bedrag in het kader van de begrotingswet maandelijks ter beschikking te stellen. 
Tevens is het verzoek om met oog op de liquiditeit van het Fonds de bevoorschotting 
in het begin van de maand te laten plaatsvinden. Daarnaast is het verzoek om de 
eerste maanden van ieder jaar een bedrag van €1.000.000 per maand te 
bevoorschotten. 

Hoogachtend, 

Bijlage(n): 
1) Meerjarenbegroting 2014-2016 stichting Fon 
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Bijlagen 

Uw brief 
6-12-2013 

Doc. 63 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Aan het bestuur van de Stichting 
Fonds voor de Topsporter 
Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Datum 18-3-2014 
Betreft Bijdrage Stipendiumregeling 2014 - 2016 

Geacht bestuur, 

Met uw brief d.d. 6-12-2013, met kenmerk F&C9353, verzoekt u een financiële 
bijdrage voor het uitvoeren van de Stipendiumregeling 2014-2016. Bij deze 
aanvraag was een activiteitenbegroting ingesloten en heeft u met uw brief van 
8 januari 2014, kenmerk F&C9475, gecompleteerd. Hierover bericht ik u als volgt. 

Inhoudelijke overwegingen 
Op basis van het actuele aantal topsporters dat voor een stipendium in 
aanmerking komt en de door u voorziene ontwikkelingen voor 2014 t/m 2016, 
verzoekt u mij om een bijdrage van € 30.929.840 beschikbaar te stellen voor 
het uitkeren van stipendia in de genoemde jaren. De bijdrage is tevens 
bestemd voor de kosten die voortkomen uit de Wet administratieve 
lastenverlichting en vereenvoudiging in de Sociale verzekeringswetten (WALVIS) 
en voor de uitvoeringskosten van de stipendiumregeling. 

Bijdrage 
Voor het uitvoeren van de stipendiumregeling in de periode 2014-2016 ben 
ik bereid een bijdrage te beschikbaar te stellen van € 30.929.840. 

De totaal door u geraamde kosten voor de periode 2014-2016 bedragen 
€ 32.075.162, waarvan € 31.112.237 is geraamd voor uit te keren stipendia, 
€ 119.250 is geraamd voor kosten WALVIS en € 843.675 is geraamd voor 
uitvoeringskosten. 

Daardoor ontstaat een geraamd tekort op de begroting van € 1.145.322. Dit tekort 
kunt u opvangen uit de in voorgaande jaren opgebouwde egalisatiereserve. 

Indien de uitgaven aan de stipendiumregeling 2014-2016 de raming te boven 
gaan, dient u de meerkosten te financieren uit de opgebouwde egalisatiereserve. 
Indien de uitgaven aan de stipendiumregeling 2014-2016 het totaal van mijn 
bijdrage en de opgebouwde egalisatiereserve te boven gaan, dan dient u zelf 
maatregelen te treffen om het financieringsprobleem op te lossen. 
Dat kan zijn door te besparen op de uitgaven of door bijdragen vanuit andere 
financieringsbronnen aan te boren. 

Indien de uitgaven aan de stipendiumregeling lager uitvallen dan 
geraamd, kunt u het overschot toevoegen aan de egalisatiereserve. Pagina 1 van 4 



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

Betaalbaarheid stipendiumregeling 
De afgelopen jaren zijn de kosten samenhangend met de stipendiumregeling sterk 
gestegen. Onder meer als gevolg van succesvol topsportbeleid, de recente goede 
prestaties van de paralympische sporters maar ook de invoering van het 
leeftijdsvariabel stipendium. De afgelopen periode heeft u samen met NOC*NSF 
hard gewerkt aan de herziening van de stipendium- en kostenvergoedingsregeling 
voor topsporters per 1 januari 2014. Hiermee heeft u een goede efficiëntieslag 
gemaakt. De komende periode blijf ik graag met u in gesprek over de 
betaalbaarheid van de stipendiumregeling, zowel op korte als op langere termijn. 

Wettelijke basis 
De bijdrage voor het stipendium 2014-2016 wordt toegekend op basis van de 
begrotingswet. 

Bevoorschotting 
De bevoorschotting is afgestemd op de door u ingediende liquiditeitsprognose 
en houdt rekening met verschillende bijdragen voor de diverse jaren. 
De bedragen per jaar zijn: 
2014 € 10.106.470 
2015 € 10.308.599 
2016 € 10.514.771 

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termijnen. Waarbij geldt dat jaarlijks 
in de maanden februari t/m juli een bedrag van € 1.000.000 wordt overgemaakt. 
Het resterend bedrag wordt in de maanden augustus t/m december in gelijke 
maandelijkse termijnen beschikbaar gesteld. 
De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 
NL80RAB00396863930. 

Zichtbaarheid VWS 
In de loop van 2013 zijn afspraken gemaakt met NOC*NSF over de zichtbaarheid 
van VWS bij de financiering van topsport. Voor het stipendium betekent dit dat 
het zichtbaar moet worden richting topsporters dat VWS de belangrijkste financier 
is. 

Tussentijdse informatievoorziening 
Uiterlijk 1 juni 2015 dient u mij te informeren over de realisatie 2014 door middel 
van het insturen van: 
• Het jaarverslag 2014, waarin u zich inhoudelijk verantwoordt over de 

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

• De jaarrekening 2014, waarin u zich financieel verantwoordt over de 
uitvoering van de stipendiumregeling en waarin in ieder geval opgenomen zijn 
de uitgekeerde bedragen aan basis stipendia, de uitgekeerde bedragen aan 
gedifferentieerde stipendia, de daadwerkelijke uitvoeringskosten en eventuele 
toevoegingen of onttrekkingen aan de egalisatiereserve. 

Directie Sport 

Ons kenmerk 
SP/64743/2014 
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Uiterlijk 1 juni 2016 dient u mij te informeren over de realisatie 2015 door middel 
van het insturen van: 
• Het jaarverslag 2015, waarin u zich inhoudelijk verantwoordt over de 

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

• De jaarrekening 2015, waarin u zich financieel verantwoordt over de 
uitvoering van de stipendiumregeling en waarin in ieder geval opgenomen zijn 
de uitgekeerde bedragen aan basis stipendia, de uitgekeerde bedragen aan 
gedifferentieerde stipendia, de daadwerkelijke uitvoeringskosten en eventuele 
toevoegingen of onttrekkingen aan de egalisatiereserve. 

Aanvraag tot vaststelling 
Binnen 22 weken na afloop van 2016 moet een aanvraag tot vaststelling van de 
bijdrage worden ingediend. In dit geval betekent dit dat de verantwoordings-
stukken voor 3 juni 2017 in mijn bezit moeten zijn. 

De aanvraag tot vaststelling dient vergezeld te gaan van: 
• Het jaarverslag 2016, waarin u zich inhoudelijk verantwoordt over de 

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

• De jaarrekening 2016, waarin u zich financieel verantwoordt over de 
uitvoering van de stipendiumregeling en waarin in ieder geval opgenomen zijn 
de uitgekeerde bedragen aan basis stipendia, de uitgekeerde bedragen aan 
gedifferentieerde stipendia, de daadwerkelijke uitvoeringskosten en eventuele 
toevoegingen of onttrekkingen aan de egalisatiereserve. 

• Een totaalverantwoording over de periode 2014-2016, waarin u zich zowel 
inhoudelijk als financieel verantwoordt over de uitvoering van de 
stipendiumregeling gedurende die periode. 

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

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

AWB-procedure 
Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 
bezwaar kan inschatten. 

U kunt ook bellen met uw contactpersoon. Haar naam en telefoonnummer staan 
rechts op de eerste pagina van deze brief. Misschien kan zij uw bezwaar 
wegnemen. 
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Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden. Noem in het bezwaarschrift uw naam en 
adres, en de datum en het kenmerk van deze brief (dit kenmerk vindt u in de 
rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen 
met het bezwaarschrift? 

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

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84 of mailen naar: 
WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. 

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze financiële bijdrage het nummer 
322293 te vermelden. 

Directie Sport 

Ons kenmerk 
SP/64743/2014 

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

10.2.e. 

drs. B.C. Zijlstra MPA 
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Bijgaand! 

Van:  10.2.e. 
Verzon en: fon erdag 27 maart 2014 14:38 
Aan:  10.2.e. 
Onderwerp: •  Uitkeringsreglementen 

Doc. 64 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e. 
10.2.e. 
FW: Uitkeringsreglementen 
donderdag 27 maart 2014 14:38:50 
Uitkerincisrealement Stipendium versie 12 december 2013 def (getekend).pdf 
Uitkerinasrealement Kostenveraoedina versie 12 december 2013 def (aetekend).ocif 
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Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters 
van het 

Fonds voor de Topsporter 

Preambule 
Het Reglement is een regeling voor Topsporters op basis waarvan een Topsporter 
aanspraak kan maken op vergoeding van Kosten gemaakt in de uitoefening van zijn 
sport (Topsportdiscipline). 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 NOC*NSF. 
Kostenvergoedingen worden slechts toegekend voor zover de daartoe bestemde 
middelen van het Fonds toereikend zijn. 

Artikel 1 Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. Bestuur: het bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de Statuten; 
b. Bond: een landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF; 
c. 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; 

d. Commissie: arbitragecommissie; 
e. CTO: Centrum voor Topsport en Onderwijs, geaccrediteerd door NOC*NSF; 
f. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter gevestigd te Arnhem; 
a. Inkomen: jaarinkomen van de Topsporter als bedoeld in artikel 3.1 van de 

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

bruto; 
h. 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; 

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

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

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

1. 

	

	Programma: het gezamenlijke trainings- en wedstrijdprogramma van de Bond 
waaraan de Topsporter deelneemt, onderverdeeld in groepen 1 tot en met 5 
(1-3, 4a/4b en 5a/5b); 
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m. Reglement: dit Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters; 
n. 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'; 

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

p. 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; 

q. Statuten: de statuten van het Fonds; 
r. Toetsperiode: de periode gelijk aan een kalenderjaar waarin de Topsporter 

aanspraak heeft gemaakt op een Kostenvergoeding; 
s. Topsportdiscipline: de in het Reglement Topsport- en Internationale 

wedstrijdsportdisciplines erkende topsportdiscipline die door de Topsporter 
wordt beoefend; 

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

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

Artikel 2 Doelgroep 

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

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

aan wie een A-Status is toegekend en die bij de top-3 zijn geëindigd tijdens 
een vastgesteld meetmoment als bedoeld in artikel 2 van het Statusreglement 
en deelnemen aan een fulltime Programma onder regie van de Bond. 

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

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

b. Topsporters in de groepen 4.a en 4.b Programma's van Topsportdisciplines, 
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 als bedoeld in artikel 2 van het Statusreglement en 
deelnemen aan een fulltime Programma onder regie van de Bond. 
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Artikel 3 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. 

6. De Kostenvergoeding wordt toegekend bij wijze van voorschot. Bij de in artikel 10 
bedoelde inkomenstoets vindt definitieve vaststelling plaats van de aan de 
Topsporter toegekende Kostenvergoeding. 

7. Kostenvergoedingen worden slechts toegekend voor zover de daartoe bestemde 
middelen van het Fonds toereikend zijn. 

Artikel 4 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. 

2. De Topsporter kan aanspraak maken op vergoeding van Kosten voor de duur dat 
een Topsporter voldoet aan de criteria genoemd in artikel 2 van dit Reglement. 

3. Voldoet een Topsporter niet langer (meer) aan de criteria als opgenomen in 
artikel 2 van dit Reglement, 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 niet meer aan bedoelde criteria wordt voldaan. 

4. De Topsporter kan tussentijds de Kostenvergoeding (laten) beëindigen. 
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Artikel 5 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 6 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 7 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; 
b. voor zover ze niet door de Topsporter bij derden (waaronder de Bond, 

CTO of zorgverzekeraar) gedeclareerd kunnen worden. 

3. Wanneer een investering langer meegaat dan één jaar en het aanschafbedrag 
hoger is dan € 450,- dan moet afschrijving plaatsvinden over meerdere jaren 
(conform de fiscale regelgeving). De afschrijvingstermijn bedraagt in principe drie 
jaar, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze termijn anders is. De afschrijving 
vindt plaats over het totale factuurbedrag, inclusief BTW, exclusief een 
aannemelijk te maken restwaarde aan het eind van de afschrijvingsperiode. 
Indien de restwaarde niet aannemelijk wordt gemaakt hanteert het Fonds een 
restwaarde van 10% van het totale factuurbedrag. Maandelijks dient het 
afschrijvingsbedrag op de declaratie worden opgevoerd. 
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Artikel 8 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 3 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 niet vergoed. 

7. Indien de Topsporter in een maand minder Kosten heeft gedeclareerd dan het op 
grond van artikel 5 bepaalde maximum, kan de hoogte van het resterende 
declaratieruimte worden meegenomen naar de opvolgende maand(en) tot uiterlijk 
de maand december van dat jaar. 

8. Indien de Topsporter in een maand meer Kosten heeft gedeclareerd dan het op 
grond van artikel 5 bepaalde maximum, kan het meerdere aan Kosten ten laste 
worden gebracht van de declaratieruimte van opvolgende maanden tot uiterlijk de 
maand december van dat jaar. 

9. Resterende declaratieruimte of teveel gedeclareerde Kosten kunnen nimmer 
worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar. 
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10. Indien in een specifieke maand geen declarabele kosten zijn gemaakt, dient een 
`nul' declaratie te worden ingediend. 

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 9 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 door het 
Fonds vergoed. 

Artikel 10 Vaststelling van de 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. 

2. Direct na ontvangst van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting dient de 
Topsporter deze in bij het Fonds. 

3. Op grond van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 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 stelt het Fonds vast of het Inkomen tijdens 
de Toetsperiode niet meer bedraagt dan de Inkomensgrens. 
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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 Inkomen van de 
Topsporter over de Toetsperiode te toetsen. 

8. Indien achteraf mocht blijken dat een Topsporter die een vergoeding van Kosten 
heeft ontvangen niet voldeed aan één van de voorschriften van dit Reglement, al 
dan niet opzettelijk, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven, houdt het 
Fonds zich het recht voor 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. 

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 de 
Kostenvergoeding, dient dit binnen zes weken na dagtekening van deze 
beslissing, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij het Fonds. 

2. Het Fonds neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift, een 
besluit, echter niet dan nadat de Topsporter in de gelegenheid is gesteld te 
worden gehoord dan wel zijn/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. 
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Artikel 12 Beroep 

1. Indien de betrokken Topsporter tegen het besluit als bedoeld in artikel 11 lid 2 
bezwaar heeft, kan de Topsporter binnen zes weken na dagtekening van dit 
besluit daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep aantekenen bij een 
onafhankelijke Commissie. 

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

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

4. De Commissie doet uiterlijk zes weken na ontvangst van het beroepsschrift 
schriftelijk uitspraak. 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 
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. In gevallen waarin de wet, de Statuten of dit Reglement niet voorzien, 
beslist het Bestuur. 

3. De bijlage bij dit Reglement, Kostenvergoedingen onder het Uitkeringsreglement 
Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters, maakt onverbrekelijk deel uit van 
dit Reglement. 
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4. 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 1 januari 2014. Het "Onkostenvergoeding-
reglement (1998)" en de "Toelichting declaratieformulier A-sporters, Sportspecifieke 
kosten belastbaarheid" komen hiermee te vervallen. 

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

Datum: 3— 2_ Z v ti-j- 
Plaats: 's-Gravenhage 

Directeur Sport 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Drs. B.C. Zijlstra 

Aldus vastgesteld door het Bestuur, 

Datum: 
Plaats: Arnhem 

Voorzitter 	 Penning7eester 
Fonds voor de Topsporter 	 Fonds v or,de 1PPSPdP ert 

1 10.2.e 	 0.2.e  

J.H.A. Bolhuis 	 J.VV/ H gptciobr 
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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); 
b. Hotel- en/of buitenlands trainingsverblijf (artikel 3); 
c. Sportkleding en —materialen (artikel 4); 
d. Sportpraktijk gerelateerde Kosten (artikel 5); 
e. Voedingssupplementen en vitaminepreparaten (artikel 6). 

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

4. 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: 
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a. Kosten van vervoer met eigen auto en/of motor worden vergoed tegen 
€ 0,19 per kilometer en dient een verklaring van de reden van de reis, de 
datum, het vertrek- en aankomstadres (via Google Maps) en de 
kilometerafstand te worden overgelegd; 

b. Voor vergoeding van de Kosten van openbaar vervoer, dient het 
vervoersbewijs alsmede het betalingsbewijs te worden overgelegd met een 
verklaring van de reden van de reis. Kosten van treinvervoer komen niet 
voor vergoeding in aanmerking; 

c. Indien de Topsporter, op aangeven van NOC*NSF, een Pon auto ter 
beschikking is gesteld, komen de volgende Kosten voor vergoeding in 
aanmerking: 
i. 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 van Pon kan geen 
kilometers declareren bij het Fonds; 

ii. De aan Pon 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 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 9 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. 

Artikel 4 Sportkleding en —materialen 

Uitsluitend kleding en materialen specifiek gekocht en gebruikt voor het beoefenen 
van de Topsportdiscipline komen voor vergoeding in aanmerking, waaronder de 
Kosten van de aanschaf van sportkleding, sportschoenen, waarbij de Topsporter 
gemotiveerd aangeeft waartoe genoemde kleding en materialen werden 
aangeschaft. 
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Artikel 5 Sportpraktijk gerelateerde kosten 

De Kosten van contributie(s) aan sportverenigingen, sportscholen en 
expertisebegeleiding (zoals mentale begeleiding, coaching gesprekken en diëtiek), 
komen voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 6 Voedingssupplementen en vitaminepreparaten 

Uitsluitend kosten van voedingssupplementen en vitaminepreparaten die op de lijst 
staan van de NZVT (Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen 
Topsport) komen voor vergoeding in aanmerking. 
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Ha 10.2.e. 

Bijgaand het verslag van de vorige keer, evenals de verslagen van de laatste twee werkgroepen 
Athlete Services (aantal bonden, Atletencommissie en NL Sporter). 

of hij alle handtekeningen heeft kunnen verzamelen. 10.2.e. Ik vraag 

Doc. 65 

10.2.e Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: ondertekende reglementen? 
Datum: 	 donderdag 27 maart 2014 14:14:41 
Bijlagen: 	 image001.png 

Verslag overleg VWS NOCNSF 21 januari 2014.docx 
Verslag werkgroep Athlete Services 15 november 2013.docx 
Verslag werkgroeo Athlete Services 28 februari.docx 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e 

Unit Topsport NOC*NSF 

[

999 
NOC*N5F 

Mobiel: +31 10.2,e.  

E-mail: 10.2.e. 	Onocnsf.n1  
Website: www.nocnstn1   

10.2.e.  

Van: 10.2.e. 	 @minvws.nl] 
Verzon « en: • on• er• ag 	maa e 
Aan: 10.2.e. 
Onderwerp: on ertekende reglementen? 

Hoi 10.2 

Gister vergeten te vragen, maar heb jij alle handtekeningen van de reglementen al 
kunnen verzamelen? Ik moet het dossier nog compleet maken, vandaar. 

Wil je ook het verslagje/actiepuntenlijst van ons vorige voortgangsoverleg nog mailen? 

Tnx! Tot morgen 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e. 

Directie Sport 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 



Rijnstraat 50 / Postbus 20350 

2515 XP / 2500 Ei Den Haag 

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren 
gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 
2515 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd. 

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

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport 
van NOC*NSF: Lotto, Achmea, EY, Nuon, Rabobank, Randstad, Volkswagen NOC*NSF 
http://www.nocnsf.nl, info@nocnsf.nl  Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen 
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking 
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt 
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren 
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid 
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended 
to be exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for 
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email 
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use 
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to 
any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated 
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under 
no. 09059703. 
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Verslag overleg VWS-NOC NSF 
21 januari 2014, Postillion Bunnik 

aanwezig 10.2.e. 

Afspraken Organisatiekosten Fonds voor de Topsporter 
1. Gesproken is over de organisatiekosten van het Fonds voor de Topsporter in de Fonds-

meerjarenbegroting 2014-2016. De organisatiekosten in de meerjarenbegroting nemen in 
2015 en 2016 af. Mocht blijken dat de organisatiekosten hoger uitvallen dan begroot, dan 
dient het Fonds bij de jaarlijkse afrekening richting VWS aan te geven dat een aanvulling op 
de organisatiekosten noodzakelijk is. De organisatiekosten mogen echter niet meer dan 6% 
van de toegekende subsidie bedragen. 

Financiering stipendium en kostenvergoeding 
2. Afgesproken is dat NOC*NSF en VWS voor 1 september een besluit nemen over maatregelen 

die dienen te leiden tot een gesloten systeem voor de stipendium- en de 
kostenvergoedingsregeling. Het eerstvolgende overleg worden een aantal 
oplossingen/opties verder doorgesproken. Verder is afgesproken dat NOC*NSF halverwege 
2014 start met het uitwerken van de voor- en nadelen van een quotumsysteem. NOC*NSF en 
VWS trekken daarin samen op. 

3. De komende periode wordt gewerkt aan de evaluatie van de prestatienormen die met de 
bonden zijn afgesproken voor de periode 2014-2016. Er wordt met name gekeken naar de 
alternatieve meetmomenten (geen WK/OS/PS). Aan de hand van de evaluatie zal worden 
bepaald of bepaalde prestatienormen aangescherpt kunnen worden. Het eerstvolgende 
overleg zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd. 

4. NOC*NSF en VWS plannen eind mei een bijeenkomst in met 10.2.e. 	en 10.2.e. 

Doel van de bijeenkomst is om de directie Sport mee te nemen in de ontwikkelingen binnen 
Athlete Services en het Fonds voor de Topsporter. Hoofdonderwerp van deze bijeenkomst is 
de financiering van de stipendium- en kostenvergoedingsregeling (stresstest). Tijdens deze 
bijeenkomst worden enkele oplossingen gepresenteerd die moeten leiden tot een gesloten 
systeem voor de stipendium- en kostenvergoedingsregeling. Deze oplossingen worden in de 
aanloop van deze bijeenkomst door NOC*NSF uitgewerkt. Afstemming volgt met VWS en de 
werkgroep Athlete Services (waarin vertegenwoordigers van een aantal bonden, NOC*NSF 
Atletencommissie en NL Sporter zitting hebben). 

BEZOEKADRES 	 POSTADRES 	 TELEFOON 	 EMAIL 	 INTERNET 
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Ta lentvoorzien ing 
5. Gesproken is over een talentvoorziening, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan een 

kostenvergoeding voor talentvolle sporters in groep 1 t/m 3 topsportprogramma's die 
vanwege gebrek aan eigen financiële middelen niet deel kunnen nemen aan het fulltime 
topsportprogramma van de bond of een CTO-programma. Betreffende talenten dienen te 
beschikken over een top-3 perspectief binnen 6-8 jaar. Hoewel primair wordt gekeken naar 
talenten, zou leeftijd voor deze voorziening niet allesbepalend moeten zijn. Per individueel 
geval wordt de situatie bepaald. Insteek kan zijn om voor die sporters een tegemoetkoming 
in kosten te bieden op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten en met een plafond (bijv. 
100 of 150 euro per maand). Het eerstvolgende overleg zal hier nader op in worden gegaan, 
waarbij rekening wordt gehouden met de financiële druk op de beschikbare middelen.. 

Overi e afspraken 
• stuurt de gespreksverslagen van de werkgroep Athlete Services aan 
• zoekt de laatste stand van zaken uit ten aanzien van de invoering van het sociaal 

leenstelsel; 
• Dit voorjaar zullen de effecten van de Werkkostenregeling in kaart worden gebracht ten 

aanzien van de stipendium- en kostenvergoedingsregeling. 

10.2.e. 
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Verslag Werkgroep Athlete Services 
15 november 2013, Huis van de Sport 

aanwezig 

afwezig 

10 2 e. 

10.2.e. 

10.2 e 

datum verzending 18 november 2013 

verslag 1. Mededelingen 

Deel buiten reikwijdte verzoek 
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Deel buiten reikwijdte verzoek 

2. Financiële voorzieningen 2014 e.v. 

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

Uiteindelijke doel is tot afspraken met de Belastingdienst te komen over een forfaitair bedrag 
(zonder dat sporters bonnen en declaraties dienen te overleggen). Een eerste verkennend 
gesprek tussen NOC*NSF en de Belastingdienst hierover is recent geweest. De volgende 
bijeenkomst van de werkgroep volgt een exacte terugkoppeling van dat gesprek. In de loop van 
2014 wordt vervolg gegeven aan de gesprekken met de Belastingdienst. Actie 

Voorgesteld is om te onderzoeken op welke gebieden NOC*NSF collectiviteiten kan regelen 
voor sporters als het gaat om kosten die door vrijwel alle sporters worden gemaakt. 
Voorbeelden zi'n benzine en sportmaterialen. Een separate afspraak wordt ingepland tussen 

om e.e.a. nader door te spreken en zal worden geagendeerd tijdens 
een volgende bijeenkomst van de werkgroep. Actie 

Bijverdienregeling Stipendium en inkomenstoets (Stipendium en kostenvergoedingen) 
De werkgroep steunt het voorstel dat sporters per 1-1-2014 naast het stipendium 10.000 euro 
kunnen bijverdienen, zonder dat zij gekort worden op het stipendium. Zodra sporters zelf meer 
inkomen hebben dan de inkomensgrens (10.000 euro + bij de leeftijd geldend stipendium), is er 
geen aanspraak op een stipendium. 10.2.e. 	vraagt daarbij aandacht voor een ruimere 
bijverdienruimte voor de jonge sporters. NOC*NSF neemt deze input mee richting een definitief 
besluit. Acti o.2 .e 

Er is vervolgens uitgebreid stilgestaan bij het al dan niet doortrekken van de leeftijdsstaffel met 
inkomensgrenzen (stipendium) naar het Reglement Kostenvergoedingen. Administratief en 
communicatief zou dit een helder verhaal opleveren: zowel voor het stipendium als voor de 
kostenvergoedingen gelden dan dezelfde bedragen voor de inkomstenstoets. De werkgroep kan 
zich hier iets bij voorstellen, echter een (m.n. voor jonge sporters gunstiger) alternatief zou zijn 
om bij de kostenvergoedingen de inkomensgrens te koppelen aan het hoogste bedrag van de 
staffel, nl. 37.000 euro. 
Anders dan de huidige beroepssporterstoets (35.000 euro, waarbij alleen het inkomen uit de 
sport meetelt), dienen ook andere neveninkomsten mee te tellen. Welke inkomsten wel/niet 

10.2.e. 
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meetellen voor de inkomenstoets wordt momenteel concreet uitgewerkt. Onafhankelijk van het 
genomen besluit zal het eerste jaar een evaluatiemoment ingepland worden aan de hand 
waarvan kan worden bijgesteld. NOC*NSF gaat beide varianten afwegen en komt hierop voor 
definitieve besluitvorming terug bij de werkgroep (kan ook een schriftelijke ronde zijn, gezien de 
planning).  Actieiii 

Topsportspaarregeling 
Er is uitgebreid gediscussieerd of medaillebonussen en prijzengeld dienen mee te wegen voor 
de inkomenstoets van het stipendium. Algemeen standpunt is dat presteren beloond dient te 
worden. Incidentele prestatiebeloningen, zoals medaillebonussen zouden dan niet ten koste 
moeten gaan van het stipendium. 

Verder kwam aan de orde dat sommige sporters binnen het programma van de bond 
deelnemen aan lucratieve wedstrijden en evenementen, waarmee betreffende sporters goed 
kunnen verdienen. De vraag is of bonden met sporters vooraf zouden moeten bespreken of het 
logisch is dat bonden de kosten voor deze wedstrijdprogramma's zouden moeten dragen. 

De werkgroep stelt de vraag welk voordeel de Topsportspaarregeling biedt, behalve de optie 
voor stipendiumgebruikers om incidentele piekinkomsten apart te zetten zonder dat betreffende 
inkomsten meetellen voor de inkomenstoets. De Topsportspaarregeling is geen (fiscaal 
aantrekkelijke) overbruggingsregeling. De werkgroep stelt voor om in 2014 te werken aan een 
overbruggingsregeling en de Topsportspaarregeling in de huidige vorm af te schaffen. Ook 
zonder de Topsportspaarregeling kunnen incidentele piekinkomsten reglementair uitgesloten 
worden van de inkomenstoets. Actie ij 

Bijzondere Regeling Onbetaald Verlof (BROV) 
In relatie tot de fulltime programma's binnen de focusgroepen 1-3 steunt de werkgroep het 
voorstel om de BROV met ingang van 1-1-2014 te laten vervallen. 

3. Nationale Topsportpolis Zilveren Kruis Achmea 

Er is veel steun voor de Topsportpolis. Afgesproken is dat 0.2.e een bijeenkomst organiseert 
met de werkgroep (evt. aangevuld met andere bonden) om een aantal uitwerkin# en en 
implicaties van de Topsportpolis voor bonden door te exerceren. Actie  10.2.e.  

4. Vervolg 

Er komt een jaarplanning 2014, waarbij de werkgroep Athlete Services 1x per twee maanden 
bijeen zal komen. NOC*NSF zal deze bijeenkomsten inplannen. Voor het einde van 2013 zal een 
optionele bijeenkomst van de werkgroep worden ingepland. Actie 10.2.e 
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Verslag Werkgroep Athlete Services 
24 januari, 10.00u-12.00u, Huis van de Sport Nieuwegein 

aanwezig 10.2.e. 

aanwezig t/m 11.30u 

afwezig 

10.2.e. 

10.2.e. 

	

datum verzending 	5 februari 2014 

	

verslag 	1. 	Integriteit sportsector 

buiten reikwijdte verzoek 

BEZOEKADRES 	 POSTADRES 
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buiten reikwijdte verzoek 

2. 	Doorontwikkeling financiële voorzieningen 

De werkgroep heeft met name gesproken over de ontwikkeling van een (kosten)voorziening 
voor een specifieke groep talenten. De komende maanden wordt een voorstel uitgewerkt. 
Daarbij worden een aantal kaders in kaart gebracht: 

BEZOEKADRES 	 POSTADRES 	 TELEFOON 	 EMAIL 	 INTERNET 
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- Beschikbaar budget; 
- Samenhang met de kostenvergoeding voor de A-, B- en HP-sporters; 
- Definiëring van de doelgroep; 

Vanuit de werkgroep is aangegeven om ook de voorzieningen binnen de regio's voor talenten 
in kaart te bren en. Somnni e regio's beschikken over een Talentfonds, zoals Regio Limburg. 
Acti  Ja".  

Verder is aangegeven om ook mogelijkheden van aantrekkelijke collectiviteiten, voorzieningen 
in natura of gratis faciliteiten te betrekken bij de uitwerking van een voorstel. 

10.2.e. 	en  10.2.e. 	 hebben aangegeven graag mee te willen denken over 
de ontwikkeling van een talentvoorziening. Beiden worden vanuit de werkgroep betrokken bij 
de uitwerking van een voorstel. De vol. ende breenkomst van de werkgroep zal een eerste 
voorstel worden gepresenteerd. Actie 10.2.e- 

BEZOEKADRES 	 POSTADRES 	 TELEFOON 	 EMAIL 	 INTERNET 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e. 
10.2.e. 
Stuk Lopend Vuur 
dinsdag 15 april 2014 12:29:56 
jmacie001.ono 
140414 athlete services Lopend Vuur mei 2014 (2).docx 

Ha 10.2.e. 

Bijgaand stuk verschijnt in Lopend Vuur (verschijningsdatum 30 april). Gaat ook kort in op druk 
op stipendium. Akkoord? Mocht je nog iets geks zien, let me know! 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Unit Topsport NOC*NSF 

999 
NOC*NSF 

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

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

Het Ministerie van VWS, NOC*NSF en haar Partners In Sport bieden topsporters — in aanvulling op de 
ondersteuning door sportbond, bonds- en privé sponsoren — diverse financiële en materiële 
voorzieningen aan. Voorbeelden zijn het stipendium, een kostenvergoeding voor topsportkosten, 
vervoersvoorzieningen, een ziektekosten- en een arbeidsongeschiktheidsverzekering en 
loopbaanbegeleiding. De voorzieningen zijn afhankelijk van topsportstatus en topsportprogramma 
en worden vanuit NOC*NSF Athlete Services gecoitirdineerd. 

NOC*NSF onderzoekt en toetst momenteel of de verschillende voorzieningen en regelingen nog 
voldoende aansluiten bij de uitgangspunten van de Sportagenda 2016. Sommige regelingen en 
voorzieningen vragen om een update. Daarbij is er de nodige druk op de beschikbare middelen 
ontstaan, omdat de afgelopen jaren meer sporters gebruik hebben gemaakt van de voorzieningen. 
Ook wordt rekening gehouden met een terugloop van beschikbare middelen in de komende jaren. 

Bij het herzien en optimaliseren van de voorzieningen is de werkgroep Athlete Services als klankbord 
betrokken. De werkgroep speelt een grote rol bij het meedenken in mogelijkheden en eventuele 
consequenties van herzieningen voor topsporters. NOC*NSF heeft daarbij een regierol en het 
voorzitterschap op zich genomen, in de persoon van Els van Kernebeek (hoofd topsport NOC*NSF). 
De sporters zijn in de werkgroep vertegenwoordigd door Jeroen Straathof namens de NOC*NSF 
Atletencommissie en Adam Bakker, directeur NL Sporter. Vanuit de bonden zijn verschillende 
(technisch) directeuren en topsportmanagers betrokken: Jan Kossen van de zwembond, Maarten van 
der Heijden uit de hippische sport, Kees Rodenburg vanuit het korfbal, Niels Boysen van de 
Golffederatie en Willem van de Worp van de Atletiekunie. 

Eén van de onderwerpen waar de werkgroep zich momenteel over buigt, is de groei van het 
stipendiumgebruik. Op dit moment maken ruim 430 sporters gebruik van het stipendium. Medio 
vorig jaar, na het doorvoeren van het focusbeleid, waren dit er 360. Het percentage A-statushouders 
dat gebruik maakt van het stipendium is het afgelopen jaar gestegen van 78 naar 82%. Els van 
Kernebeek: "De groei van het aantal statussen is natuurlijk heel erg mooi, want dat komt doordat er 
topprestaties geleverd zijn. Maar het betekent ook een toename van de druk op het bedrag dat VWS 
beschikbaar stelt voor het stipendium." Samen met de werkgroep Athlete Services en het Ministerie 
van VWS onderzoekt NOC*NSF de scenario's en mogelijkheden om het stipendium betaalbaar te 
houden. Voor 1 juli aanstaande zal hier duidelijkheid over komen. 

Kader 

Agenda werkgroep Athlete Services 
De focus van de werkgroep is met name gericht op de (financiële) voorzieningen voor topsporters. 
Onderwerpen waar de werkgroep bij betrokken is, zijn onder meer: 

Financiering van de stipendiumregeling en kostenvergoedingen; 
Nieuw beleid en inzet van de NS-Business Cards; 
Inrichten van een Vertrouwenspunt Sport per eind mei aanstaande; 
Verkenning naar een overbruggings- en/of pensioenregeling voor topsporters. Hierover is 
recent een enquête verzonden. 

Bovenstaande onderwerpen zullen in volgende edities van Lopend Vuur voorbij komen. 

Meer info: www.nocnsf.nl/athleteservices  en 10.2-e 	@nocnsf.n1 
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Beste collega's, 
Graag informeer ik jullie bij deze over stand van zaken & prognose Stipendium 2014 en vervolgacties, waarbij 
jullie medewerking wordt gevraagd. 
Stand van zaken en prognose Stipendium: 
Het Stipendium is een gesloten systeem. Dat wil zeggen het jaarlijks subsidiebedrag van VWS aan het Fonds 
voor de Topsporter staat vast. Indien er meer sporters een beroep doen op het Stipendium dan financierbaar 
uit deze subsidie, komen meerkosten — nadat beroep is gedaan op de egalisatiereserve van het Fonds — ten 
laste van NOC*NSF. Voor NOC*NSF is het maw een open systeem, waar behoorlijke financiële consequenties 
aan kunnen zitten. Op dit moment maken 433 sporters gebruik van het Stipendium. Medio vorig jaar, na het 
aanbrengen van de focus waren dit er 360, waarna het aantal gestaag is opgelopen naar 407 in december. Het 
percentage A-statushouders dat gebruik maakt van het Stipendium is het afgelopen jaar gestegen (dit lag altijd 
rond de 75% en is op dit moment 82%). 
Als het aantal A-statushouders met gebruik van Stipendium op dit niveau blijft dan koersen we in 2014 af op 
een tekort van 1 miljoen euro (dit is zeer vertrouwelijke informatie). Wij schatten in dat een dergelijk groot 
beslag op de egalisatie reserve niet haalbaar is voor het bestuur van het Fonds voor de Topsporter en dat zij 
andere maatregelen van ons verwachten (eerstvolgende vergadering Fondsbestuur is op 16 mei as). 
In de aanloop naar de nieuwe Sportagenda kunnen en zullen we in overleg met jullie werken aan een andere, 
financieel verantwoorde opzet van de status en bijbehorende Stipendium regeling. In de huidige Sportagenda 
hebben wij echter niet heel veel mogelijkheden om programma's uit het systeem te laten vallen. Dit zou 
kunnen naar aanleiding van de jaarlijkse "monitoring en feedback", deze vindt echter plaats in 



augustus/september en zal niet direct tot uitstroom van programma's leiden. 
Jullie medewerking wordt gevraagd tav het volgende:  

1. Om goed onderbouwd de vergadering van het Fonds (16 mei) in te kunnen gaan, is het van belang dat we 
per programma een heldere stand van zaken vaststellen. Een aantal vragen staat centraal: 

- Kloppen de meetmomenten voor 2014 en komende jaren? 

- Zijn de gestelde normen van voldoende niveau (let met name op het eventueel tweede meetmoment). 

- Volgen alle sporters met status het aangeboden topsportprogramma van de sportbond? 

zal met ieder van jullie binnen nu en 2 weken een afspraak maken om dit per programma door te nemen 
en afspraken te maken over mogelijke vervolgacties. 

Ook za110.2  e met ieder van jullie doornemen hoe de toedeling van NS kaarten vanaf heden zal verlopen, omdat 
we ook daar bij ongewijzigd beleid een tekort voorzien. 

2. Ten aanzien van maatwerk en HP-statussen wordt natuurlijk al heel scherp gekeken, de verwachting is niet 
dat we daar veel anders te werk kunnen gaan dan nu. Verzoek aan jullie is toch om — nog meer dan je mogelijk 
al deed — standaard en voordat je een voorstel doet aan de groep PM-ers - met 10.2.e. te kijken naar ieder 
specifiek geval. Als jij en 10.2.e.  twijfelen, dan is de volgende stap - en voordat eea bij de rest wordt neergelegd -
het vragen van feedback van 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat dan vooral weten. Ook suggesties tav het oplossen van het 
financiële probleem zijn welkom. De bedoeling is dat Eric en ik de eerstvolgende TOF aanwezig zijn om met 
jullie op de stand van zaken te kunnen ingaan. 
Mede namens 10.2.e. 	hartelijke groet vara 
NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport 
van NOC*NSF: Lotto, Achmea, EY, Nuon, Rabobank, Randstad, Volkswagen NOC*NSF 
http://www.nocnsf.nl, info@nocnsf.nl  Deze email en alle daarbij meegestuurde bijlagen 
kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking 
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u deze email onterecht hebt 
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren 
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid 
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended 
to be exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for 
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email 
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use 
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to 
any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated 
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under 
no. 09059703. 
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Financieel jaarverslag 2013 Stichting Fonds voor de Topsporter 

1.1 Inleiding 

Algemeen 

Stichting Fonds voor de Topsporter (hierna Fonds) is vanaf 1 januari 2001 een zelfstandige organisatie. Het Fonds biedt 

financiële voorzieningen aan Nederlandse topsporters met een door NOC*NSF toegewezen A-, HP- of B-status. Beroepssporters 
vallen buiten deze regelingen. 

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

storting van VWS. De communicatie over het Fonds en de voorzieningen wordt grotendeels door NOC*NSF verzorgd. 

Het Fonds is voor de belastingheffing en sociale verzekeringen aangemerkt als (fictieve) werkgever voor de uitkeringen (van 
VWS) en kostenvergoedingen die warden uitbetaald. Maar het Fonds wil meer zijn. Het Fonds voelt zich verantwoordelijk voor 
het scheppen van een zo gunstig mogelijk financieel en fiscaal klimaat voor de sporters. Het Fonds wil graag de sporters helpen 
topprestaties in de sport en op financieel en administratief niveau te bereiken. Het laatste blijkt voor veel sporters niet eenvoudig 

omdat de wet en regelgeving, zeker voor jonge beginnende sporters, vaak ondoorzichtig blijkt te zijn. In advies en begeleiding 
kunnen ze met een gerust hart terecht bij het Fonds. Iedere sporter blijft uiteraard verantwoordelijk voor zijn eigen administratie 
en belastingaangifte, maar vanaf de zijlijn kan het. Fonds wel adviseren en coachen. Via de collectieve mail, sms, Lopend Vuur of 
website worden de sporters gewezen op veranderingen in reglementen, declaratiemomenten, data waarop ze verantwoording 
van inkomen moeten indienen, tips en weetjes, praktisch en concreet, zodat de aandacht meteen weer op de sport kan worden 

gericht. 

2013 

In het kader van de Top-10 ambitie is met ingang van 1 januari 2013 het NOCNSF-beleid ten aanzien van de ondersteuning van 
topsportprogramma's binnen de topsportdisciplines aangepast (focusbeleid). Alle disciplines zijn per 2013 ingedeeld in de 
categorieën 'Topsport', 'Internationale wedstrijdsport' en 'niet erkend als Topsport'. Het aantal landen aangesloten bij de 

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

Dit focusbeleid heeft effect op de topsporters met een status binnen de erkende topsportdisciplines en op de 
stipendiumregeling. Beleidsmatig is gekozen om de effecten van het focusbeleid met ingang van 1 juli 2013 door te voeren op 
de stipendiumregeling. Per 1 juli 2013 is de stipendiumregeling aangepast aan de nieuwe indeling topsportdisciplines en aan de 

doelgroepen topsporters die aanspraak maken op het stipendium. Het eerste half jaar van 2013 gold daarbij als 
overgangsperiode voor sporters die hadden voldaan aan de prestatienorm 2012, maar buiten het focusbeleid waren gevallen. 

Met ingang van 1 juli 2013 is de doelgroep van de stipendiumregeling aangepast en is het stipendium primair bedoeld voor 1) 
topsporters met een A- of HP-status in de focusgroepen 1 t/m 3 programma's van topsportdisciplines en 2) topsporters met een 

A-status in de groepen 4.a en 4.b programma's van topsportdisciplines en die bij de top-3 zijn geëindigd tijdens een vastgesteld 
meetmoment en deelnemen aan een fulltime programma onder regie van de bond. 

Naast bovenstaande primaire groepen topsporters kunnen — in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend op voordracht van 
NOC*NSF — ook topsporters zich voor een stipendium aanmelden bij het Fonds voor de Topsporter die naar het oordeel van 
NOC*NSF een reëel perspectief hebben om bij de mondiale top-3 te eindigen tijdens het eerstvolgende vastgestelde 
meetmoment. 

Tegelijkertijd is in de tweede helft van 2013 beleidsmatig gewerkt aan de integrale herziening van het stipendiumbeleid en de 
regeling kostenvergoeding, waarbij is beoogd de bijverdienregeling, de hiermee samenhangende inkomenstoets en de 
controlemiddelen door te ontwikkelen, teneinde de herziening per 1 januari 2014 te effectueren. 

Ten aanzien van de stipendiumregeling zal met ingang van 1 januari ook het leeftijdsafhankelijke stipendium worden 

geëffectueerd, waarbij het stipendium voor de leeftijden van 18 t/m 23 jaar aansluit bij de wettelijke minimumjeugdlonen en het 

stipendium vanaf 23 jaar doorgroeit tot 140% van het wettelijke minimumloon voor 27-jarigen en ouder. 
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In 2013 is daarnaast samen met het ministerie van VWS gesproken over een subsidietoekenning voor de periode 2014-2016, 
waarbij de financiering voor de stipendiumregeling voor deze periode is veilig gesteld. Tegelijkertijd is niet het ministerie van 
VWS verder gesproken over de toename van het aantal sporters dat gebruik maakt van het stipendium, waarbij de financiering 
van het Fonds verder onder druk is komen te staan. In de loop van 2014 za! worden toegewerkt naar een structurele oplossing 
zodat een gesloten regeling voor zowel het stipendium als de kostenvergoeding wordt bewerkstelligd. 

In de periode 2010-2012 heeft VWS een aanvullende financiële bijdrage geleverd voor de uitvoering van de 
Kostenvergoedingsregeling van het Fonds. Deze bijdrage kon helaas niet worden gecontinueerd in 2013. Hierdoor heeft het 
bestuur van het Fonds zich in de bestuursvergadering van d.d. 12 oktober 2012 genoodzaakt gezien de hoogte van de 
maandelijkse kostenvergoeding voor topsporters met een A- en HP-status in 2013 te verminderen van maximaal € 350 tot € 200 
per maand. Hiermee samenhangend is door NOC*NSF de hoogte van de maandelijkse kostenvergoeding voor topsporters met 
een B-status in 2013 vastgesteld op een maximum van € 200 per maand (was € 225). Hiermee bedroeg in 2013 voor topsporters 
met A-, HP- en B-status de maximale hoogte van de kostenvergoeding € 200 per maand. Uiteindelijk is VWS alsnog bereid 
geweest om in 2013 eenmalig een aanvullende bijdrage van € 239.900 in de kostenvergoedingsregeling te doen. 

Daar waar het Fonds in 2009 grotendeels is gedigitaliseerd teneinde de diverse financiele regelingen voor topsporters zo 
efficient mogelijk te kunnen faciliteren, is in 2013 besloten om het webportaal integraal te herzien. Enerzijds om de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het portaal naar een hoger niveau te tillen, anders omdat de impact van een aantal 
reglementaire wijzigingen, zoals het leeftijdsgedifferentieerd Stipendium alsmede de leeftijdsgedifferentieerde inkomenstoets die 
hiermee samenhangt, op de ICT systemen van dusdanige aard waren dat de noodzaak is ontstaan om een nieuw platform te 
bouwen. Mede als gevolg hiervan is er in 2013 sprake geweest van een toename van de organisatiekosten ten opzichte van 
voorgaande jaren en is hier in 2014 begrotingstechnisch ook in voorzien. 

Het bestuur heeft in 2012 voor het eerst een Treasurystatuut vastgesteld. Daarbij heeft het bestuur eind 2012 verzocht een 'Pitch' 
te laten plaatsvinden en het vermogensbeheer te herijken en te overwegen om het huidige belegde vermogen al dan niet af te 
bouwen. Op basis van de gegevens uit de 'pitch' heeft het bestuur besloten om het beheer van het vermogen uit te besteden. 
Tevens is hierbij besloten om de relatie met Sequoia Vermogensbeheer te beeindigen en een samenwerking te beginnen met 
Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (TGB). Een deel van het kapitaal is reeds gedurende het jaar in beheer gebracht bij TGB. Tevens is 
met behulp van TGB in 2013 het Treasurystatuut verder geoptimaliseerd. 
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1.2 Bestuur 

Het bestuur is op 15 maart, 14 juni en 11 oktober en 29 november bijeen geweest 
De samenstelling van het Bestuur is als volgt: 

Naam 	 Namens 	 Functie 
Dhr. J.H.A. Bolhuis 	 NOC•NSF 	 voorzitter 
Dhr. J.W. Hoogendoorn 	 NOC•NSF 	 penningmeester 
Dhr. D. de Vreeze 	 NOC•NSF 	 lid 
Dhr. G.A.M. Verwij 	 NOC*NSF 	 lid 
Mw. C. Thate 	 VWS 	 lid 
Dhr. Ch. Warners 	 Atletencommissie 	 lid 

1.3 Bureauorganisatie 

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

1.4 Uitvoering regelingen 

In 2013 heeft het Fonds de volgende regelingen uitgevoerd: 
het uitbetalen van stipendia aan sporters met een A- of HP-status; 
het beoordelen en controleren van de deelname aan en stortingen op de Topsportspaarregeling; 

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

het uitvoeren van bijzondere regelingen voor topsporters tbv NOC•NSF Topsportontwikkeling (Bijzondere regeling 
onbetaald verlof voor sporters met een A- of HP-status); 
het uitbetalen van kostenvergoedingen aan sporters met een B-status t.b.v. NOC•NSF Topsportontwikkeling. 
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1.4.1 Stipendiumregefing 

Stipendiumregeling 
In 2001 is het stipendium ingevoerd. Het stipendium is een inkomensvoorziening voor sporters met een A- of HP-status. Het 

stipendium is maximaal 70% van het wettelijk minimum inkomen (voor een 23-jarige). De sporter mag vanaf 1 februari 2007 tot 
125% van het wettelijk minimum inkomen bijverdienen. 

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

topsportprogramma's en in leeftijdsgroepen. 

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

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

eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen; 
• Niet-Olympische of Paralympische topsportprogramma's behorend tot Groep 1.1 uit de LOTTO Verdeelsystematiek met een 
wedstrijd- en trainingsprogramma van voldoende omvang; 
• Maatwerk door de Technisch Directeur NOC•NSF. 

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

Met ingang van 1 juli 2013 is de doelgroep van de stipendiumregeling aangepast en is het stipendium primair bedoeld voor 1) 
topsporters met een A- of HP-status in de focusgroepen 1 t/m 3 programma's van topsportdisciplines en 2) topsporters met een 
A-status in de groepen 4.a en 4.b programma's van topsportdisciplines en die bij de top-3 zijn geëindigd tijdens een vastgesteld 
meetmoment en deelnemen aan een fulltime programma onder regie van de bond. 

Naast bovenstaande primaire groepen topsporters kunnen — in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend op voordracht van 
NOC•NSF — ook topsporters zich voor een stipendium aanmelden bij het Fonds voor de Topsporter die naar het oordeel van 
NOC•NSF een reëel perspectief hebben om bij de mondiale top-3 te eindigen tijdens het eerstvolgende vastgestelde 
meetmoment. 

Om de rechtmatigheid te beoordelen van de uitbetaling van het stipendium moeten de sporters halfjaarlijks een opgaaf doen 
van het bijverdiende inkomen, de zogenaamde inkomenstoets. Bij toepassing van deze inkomenstoets geldt als uitgangspunt het 
reguliere Stipendium. De aanvulling op het Stipendium wordt hierbij niet meegenomen. Indien blijkt dat een sporter het 
volledige (reguliere) Stipendium dient terug te betalen, vervalt ook zijn aanspraak op de aanvulling op het Stipendium en dient 
hij dit ook terug te betalen. 
De toepassing van de inkomenstoets in 2013 (met name over de jaren 2010 en 2011) heeft erin geresulteerd dat een bedrag ad € 
59K van het uitbetaalde stipendium aan topsporters is teruggevorderd. 

Financiering stipendiumregeling 
De kosten voor de stipendiumregeling voor sporters met een A-of HP-status zijn vergoed door het Ministerie van VWS. De 
aanvulling op het stipendium wordt ook door het ministerie van VWS gefinancierd. 

Vaststelling bijdrage VWS 
De bijdrage van VWS in de financiering van de stipendiumregeling is tot en met 2012 (per 20 september 2013) definitief 
vastgesteld. 
Eind 2005 heeft de Interne Auditdienst van VWS het Fonds gemeld dat zij overleg wilde over het vaststellen van een 
controleprotocol, met name voor het Stipendium. In 2006 heeft hierover overleg plaatsgevonden. In 2007 heeft de Auditdienst 
van VWS het uiteindelijke controleprotocol vastgesteld. Dit controleprotocol is met ingang van 1 januari 2007 van toepassing. 
In samenhang met het gewijzigde uitkeringsreglement van het stipendium is het controleprotocol voor het Fonds voor de 

Topsporter geactualiseerd. Het ministerie van VWS heeft het Fonds hier begin 2012 over geïnformeerd, waarbij de accountant dit 

controleprotocol bij de controle vanaf het jaar 2011 dient te hanteren. 
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1.4.2 Topsportspaarregeling 
Over 2012 is door ca. 50 (2011: 50) topsporters een aanvraag voor deelname ingediend. Daarnaast is de verwachting dat naar 
aanleiding van de nog uit te voeren inkomenstoetsen meerdere sporters gebruik zullen maken van deze spaarregeling. 

1.4.3 Kostenvergoedingsregeling 

A- of HP-status 
Sporters met een A- of HP-status kunnen over de periode januari t/m december € 200 per maand declareren ter dekking van 
kosten verbonden aan de sportbeoefening. Het declaratiereglement wordt regelmatig bijgesteld met name als gevolg van 
wijzigingen in de sportspecifieke kosten die in aanmerking komen voor vergoeding en/of wijzigingen in de belastingwetgeving. 
De meest actuele versie van het declaratiereglement staat op de website www.topsportfonds.nl  (na inloggen). 
Uitbetaling vindt plaats na integrale controle. 

Financiering kostenvergoeding A- en HP-status 
De (rente) opbrengst van het kapitaal van het Fonds voor de Topsporter was in 2013 — evenals in voorgaande jaren - niet 
toereikend om in het benodigde totaalbedrag aan declaraties van de A- en HP-sporters (maximaal € 2.400 p.p. per jaar) te 
kunnen uitbetalen. NOC*NSF Topsportontwikkeling en het Ministerie van VWS hebben voor aanvulling gezorgd. 
In 2012 was een deel van het kapitaal ondergebracht bij een vermogensbeheerder, te weten Sequoia te Oosterbeek. In 2013 is 
ervoor gekozen om de relatie met Sequoia te beëindigen en een samenwerking te beginnen met Theodoor Gilissen Bankiers N.V. 
(TGB). De netto gerealiseerde opbrengst, van dit deel van het kapitaal, voor 2013 was hoger dan begroot. 
In 2013 is de keuze gemaakt voor een andere vermogensbeheerder. Theodoor Gilisen. Medio 2013 is de effectenportefeuille naar 
deze beheerder overgeboekt en tevens heeft een herschikking plaatsgevonden door de omzetting van spaarrekening/deposito's 
in effecten in de vorm van vastrentende waarden. 
De (niet) gerealiseerde koersresultaten van deze effecten zijn ten gunste (2013 en 2012) dan wel ten lasten (2011) van de Reserve 
Koersresultaten Effecten gebracht. 

8-status 
Voor sporters met een 8-status was maandelijks € 200 per maand (maximaal 2.400 per jaar) beschikbaar. Zie verder de 
toelichting bij A/HP-sporters. 

Financiering kostenvergoeding 13-status 
De kosten zijn volledig gedekt door NOC'NSF Voorzieningen Topsport. De kosten worden periodiek in rekening gebracht bij 
NOC*NSF. 

Beroeossportertoets  
Een sporter wordt door het Fonds aangemerkt als beroepssporter indien het inkomen uit de sport meer dan € 35.000 bruto per 
jaar bedraagt. Een beroepssporter (A, B, HP) kan dan geen aanspraak doen op de kostenvergoeding. 
De sportkosten die (aantoonbaar) niet vergoed worden kunnen in mindering gebracht worden op het bruto inkomen 
(sportinkomsten minus sportonkosten = sportinkomen). 
Inkomen uit sport omvat niet het inkomen als leraar/ trainer in de sport, maar uitsluitend inkomen van (top)sportbeoefening. 
Met ingang van 1 januari 2014 is de beroepssportertoets geïntegreerd met de inkomenstoets van de stipendiumregeling en zal 
over het jaar 2014 voor het eerst formeel als één toets worden uitgevoerd, met dien verstande dat er wel onderscheid is in de 
hoogte van het (toets)inkomen van beide regelingen. Hierbij zal onder andere gebruik worden gemaakt van de aangifte 
inkomstenbelasting. 
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1.4.4 Bijzondere regelingen 

BROV 
De Bijzondere regeling onbetaald verlof (BROV) is ingesteld voor de sporters met een A- of HP-status die geen gebruik maken 
van het stipendium en een inkomen hebben. Indien zij tijdelijk voor langere tijd onbetaald verlof opnemen voorziet deze 
regeling in een uitkering ter hoogte van 100% van het wettelijke minimum inkomen. 
De kosten hiervan zijn volledig gedekt door NOC'NSF Voorzieningen Topsport 
De BROV is met ingang van 1 januari 2014 beëindigd. 

HP-status 
In 2010 zijn voor sporters die een HP-status hadden extra voorzieningen mogelijk gemaakt. Voordracht van en toetsing over 

welke sporter in aanmerking kwam voor deze extra voorzieningen lag bij het collectief van Prestatiemanagers van NOC*NSF 
Voorzieningen Topsport. Deze regelingen betroffen het gebruik kunnen maken van voorzieningen tot maximaal het niveau welke 
voor sporters met een A-status beschikbaar was. 

VWS financiert de kosten van het stipendium voor HP-sporters. NOC*NSF Voorzieningen Topsport financiert de 
kostenvergoeding. 

1.5 Bezwaarschriften en beroepsprocedures 
In 2013 zijn geen (2012: 2) bezwaarschriften ingediend. Wel heeft volgend op een bezwaarschrift uit 2012 voor één sporter de 
beroepsprocedure plaatsgevonden in 2013; deze procedure is inmiddels afgerond. 
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1.6 Gegevens gebruik Stipendium- en Kostenvergoedingsregeling 
Sporters met Stipendium en Kostenvergoeding exclusief op voordracht NOCNSF (per maand) 
De omvang van het gebruik van sporters met een A-/HP-status over 2013 (exclusief de sporters op voordracht van NOC*NSF) 
van het Stipendium en de Kostenvergoeding is als volgt 

Status = status toe. ekend doof NOCNSF 

Gemiddeld 83 % van de A-/HP sporters krijgt een (gedeeltelijke) kostenvergoeding. 
Gemiddeld 75 %van de A-/HP sporters heeft stipendium. 

Sporters op voordracht NOCNSF (per maand) 
Het aantal sporters op voordracht van NOCNSF met een kostenvergoeding dan wel stipendium is als volgt: 

Sporters met Stipendium en Kostenvergoeding inclusief op voordracht NOCNSF (per maand) 
Het totaal aantal sporters (inclusief op voordracht van NOC'NSF) is dan als volgt: 
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Sporters met Stipendium exclusief op voordracht NOC*NSF (rneerjarenoverzicht) 
De gemiddelde aantallen sporters vanaf 2004 zijn als volgt 

Stipendium - 	Stipendium - 
A + HP 	Stipendium 	% Stipendium 	aanvulling 22-26 	aanvulling > 27 
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Sporters met Stipendium per bond (meerjarenoverzicht) 
Het volgende overzicht geeft het gemiddelde aantal sporters met stipendium in fte's per bond over vanaf 2009. 

Bond 
American Football 
Atletiek Unie 
Badminton Bond 
Base & Softbalt Band 
Basketbal] Bond 
Biljart Bond 
Bobslee Bond 
Boks Bond 
Bowling Fed 
Bridge Bond 
Dam Bond 
Darts Bond 
Fed Oosterse Vechtsporten 
Gehandicaptensport 
Golf Federatie 
Gymnastiek Unie 
Handbal Verbond 
Handboog Bond 
Hippische Sport Bond 
Hockey Bond 
Judo Bond 
Kanobond 
Karate Do Bond 
Klim- en Bergsport Vereniging 
Korfbal Verbond 
Krachtsport Bond 
Lawn Tennis Bond 
Motorrijders Vereniging 
Reddingsbrigades 
Roei Bond 
Rugbybond 
Schaak Bond 
Schaatsenrijdersbond 
Schermbond 
Schutters Associatie 
Skate Bond 
Ski Vereniging 
Squash Bond 
Taekwondo Bond 
Tafeltennis Bond 
Triathlon Bond 
Voetbal Bond 
Volleybal Bond 
Watersport Verbond 
Wielrenunie 
Zwembond 
Totaal  314,7 
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Sporters met aanvullend Stipendium per bond (meerjarenoverzicht) 
Onderstaand volgt een overzicht met het gemiddelde aantal fte per bond van sporters met een aanvullend Stipendium. 

Bond 
Aanvullend 
Stipendium 

2011  

Aanvullend 
Stipendium 1  

2012 ,  

Aanvullend 
Stipendium 

2013 

Aanvullend 
Stipendium 

22-26 jr. 

Aanvullend 
Stipendium 

> 27 jr. 
American Football 
Atletiek Unie 
Badminton Bond 
Base & Softbal! Bond 
Basketball Bond 
Biljart Bond 
Bobslee Bond 
Boks Bond 
Bowling Federatie 
Bridge Bond 
Dam Bond 
Darts Bond 
Fed Oosterse Vechtsporten 
Gehandicaptensport 
Golf Federatie 
Gymnastiek Unie 
Handbal Verbond 
Handboog Bond 
Hippische Sport Bond 
Hockey Bond 
Judo Bond 
Kanobond 
Karate Do Bond 
Klim en Bergsport Vereniging 
Korfbal Verbond 
Krachtsport Bond 
Lawn Tennis Bond 
Motorrijders Vereniging 
Reddingsbriga des 
Roei Bond 
Rugbybond 
Schaak Bond 
Schaatsenrijdersbond 
Schermbond 
Schutters Associatie 
Skatebond 
Ski Vereniging 
Squash Bond 
Taekwondo Bond 
Tafeltennis Bond 
Triathlon Bond 
Voetbal Bond 
Volleybal Bond 
Watersport Verbond 
Wielrenunie 
Zwembond 
Totaal 
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1.7 Meerjarenoverzicht 
Een meerjarenoverzicht, inclusief de begroting 2014, luidt als volgt: 

	

Realisatie 	Realisatie 	Realisatie r 	Realisatie 	Begroting 

	

2010 	 2011 	 2012 : 	 20131 	 2014 

	

€ ' 	 €i 

AANTALLEN SPORTERS 
A/HP-sporters 	 551 	 614 
Stipendia 	 396 	 456 
Kostenvergoedingen A/HP-sporters 	 507 	 539 k 
Kostenvergoedingen B-sporters 	 217 	 243 

538' 
401' 	 395 
447. 	 424 
158' 	 158 

EXPLOITATIE-OVERZICHT 
Bijdragen VWS 	 5.631.967 	7.351.607 	11.392.537 	10.148.195 	10.106.470 
Bijdragen NOC*NSF 	 888.676 	1.118.149 	1.311.878 	 971.610 	 966.610 
BATEN 	 6.520.643 	8.469.756 	12.704.415 , 11119.805 	11.073.080 

Stipendia (incl. sociale lasten) 	5.267.651 	7.244.771 	9.808.348 	9.258.004 	10.136.601 
Kostenvergoedingen 	 2.396.027 	2.624.089 	2.808.050 	1.486.468 	1.396.800 
Financiële voorzieningen 	 7.663.678 	9.868.860 	12.616.398 , 	10.744.472 	11.533.401 
Organisatiekosten 	 292.777 	 271.653 	 310.946 	 340.641 	 391.175 

LASTEN 	 7.956.455 	10.140.513 	12.927.344 	11.085.113 	11.924.576 

SALDO BATEN EN LASTEN 	 1.435.812- 	1.670.757- 	 222.929- 	 34.692 	 851.496- 

Rentebaten en -lasten 	 611.339 	 614.720 " 	 562.552 	 395.344 	 467.190 
Koersresultaten effecten 	 59.909 	 383.424- 	477.189 	 315.393  

FINANCIËLE RESULTATEN 	 671.248 	 231.296 	1.039.741 	 710.737 	 467.190 

RESULTAAT 764.564- 	1.439.461- 	 816.812 	 745.429 	 384.306- 

EXPLOITATIE-OVERZICHT / REGEUNG 	 . • 
Kostenvergoedingsregeling 	 19.169- 	 - 	 - 
Stipendiumregeling 	 805.304- 	1.056.037- 	 339.623 . 	430.036 	 384.306- 
BROV-regeling 	 - , 
Koersresultaat effecten 	 59.909 	 383.424- 	 477.189 	 315.393 , 	  
RESULTAAT 	 764.564- 	1.439.461- 	 816.812 ! 	745.429: 	384.306- 

BALANS 
Financiële vaste activa 	 2.447.485 	1.414.060 	1.571.249 	11.084.534 
Vorderingen 	 1.024.794 	 714.090 	1.140.311 	 361.947. 
Liquide middelen 	 20.396.048 • 	20.478.645 	20.716.481 	12.685.836  

	

23.868.327 	22.606.795 	23.428.041 	24.152.3171 
I 

Kapitaal 	 23.142.791 	23.142.791 	23.142.791 	23.142.791 
Egalisatiereserve 	 1.907.180 	 851.143 	1.190.767 	1.620.803 • 
Reserve Koersresultaten Effecten 	1.688.927- 	2.072.351- 	1.595.163- 	1.279.770- 
Vermogen 	 23.361.044 	21.921.583 	22738.395 	23.483.824 ' 
Kortlopende schulden 	 507.283 	 685.212 	 689.646 	 668.493  

	

23.868.327 	22.606.795 	23.428.041  l 

	

. 	24.152.317  

KENGETAL STIPENDIUMREGELING 
Bijdrage VWS 	 4.621.500 	6.341.140 	10.354.537 	9.906:295 	10.106.470 
Uitvoeringskosten 	 216.777 	 195.653 	 258.946 	 288.641 	 354170 
% Uitvoeringskosten (max. 6%) 	 4,7% 	 3,1% 	 2,5% ' 	_ _ 2,996 	 3,5% 
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2. JAARREKENING 
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2.1 Balans per 31 december 2013 
(na resultaatbestemming) 

Ref. 	 31 december 2013 i 	 31 december 2012 

ACTIVA 

Financiële vaste activa 
Effecten 	 t, 	 11.084.534 	 1.571.249 

11.084.534 	 1.571.249 

Vorderingen en overlopende activa 
Debiteuren 	 26.031 

	
43.100 

Verbonden partijen 	 590.660 
Overige vorderingen 	 355.916 

	
506.551 

381.947 	 1.140.311 

Liquide middelen 
Deposito's en spaarrekeningen 	 is, 	 12.173.726 	 19.600.000 
Effectenrekeningen 	 ,i.) 	 380.265 	 635.206 
Betaalrekeningen 	 m 	 131.845 	 481.275 

12.685.836 	 20.716.481 

24.152.317 	 23.428.041 

PASSIVA 

Vermogen 
Kapitaal 	 ril, 	 23.142.791 	 23.142.791 
Egalisatiereserve 	 .sii 	 1.620.803 	 1.190.767 
Reserve Koersresultaten Effecten 	in.,: 	 1.279.770- 	 1.595.163- 

23.483.824 	 22.738.395 

Kortlopende schulden 
Belastingen en sociale verzekering 	ni; 	 232.272 	 1 	254.558 
Crediteuren 	 il7t 	 201.105 	 423.913 
Verbonden partijen 	 r.,, 	 221.967 	 - 
Overige schulden 	 rni 	 13.149 	 i 	11.175 

668.493 	 689.646 

24.152.317 	 23.428.041 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2013 

2.2.1 Staat van baten en lasten over 2013 - Functionele indeling 

Lef. 	 Realisatie 	Begroting 	Realisatie 

	

2013. 	 2013 	 2012 
E; 

Baten 
Bijdragen VWS 	 ,14; 	 10.148.195 	9.908.304 	11.392.537 
Bijdragen NOC•NSF 	 :1,,, 	 971.610 	1.091.500 	1.311.878 

	

11.119.805 	10.999.804 	12.704.415 

Lasten 	 . 
Salarissen/sociale lasten 	 cie, 	 9.258.004 : 	9.626.054 	9.808.348 
Kostenvergoedingen 	 (17! 	 1.486.468 	1.448.000 	2.808.050 
Organisatiekosten 	 rits) 	340.641 	364.250 	310.946 

	

11.085.113 	11.438.304 	12.927.344 

SALDO BATEN EN LASTEN 
	

34.692 	438.500- 	222.929- 

Financiële resultaten 
Rentebaten en -lasten 	 395.344 	438.500 	562.552 
Koersresultaten effecten 	 pan 

	 315.393 	 477.189 
710.737  438.500 	1.039.741 

RESULTAAT 	 745.429 	 816.812 

RESULTAATBESTEMMING 
Egalisatiereserve 	 L. 	 430.036 	 339.623 
Reserve Koersresultaten Effecten 	 315.393 

	
477.189  

	

745.429 
	

816.812 
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2.2.2 Staat van baten en lasten over 2013 - Categoriale indeling 

ef. 	 Realisatie 	Begroting 	Realisatie 

	

2013 	 2013 	 2012 

Kostenvergoedingsregeling 
Baten: Bijdragen VWS 	 n.ri 	 239.900 	 1.038.000 

Bijdragen NOCNSF 	 931.224 	1.061.500 	1.280.498 

	

1.171.124 ! 	1.061.500 	2.318.498 

Lasten: Kostenvergoedingen 
	 1.486.468 i 	1.448.000 	2.808.050 

Organisatiekosten 	 52.000 
	

52.000 	 52.000 

Rentebaten en -lasten 

	

1.538.468 ' 	1.500.000 	2.860.050 

	

367.344 	 438.500 	 541.552 

	

9.908.295 	9.908.304 	10.354.537 

	

9.908.295 	9.908.304 	10.354.537 

:ib. 	 9.217.618 	9.596.054 	9.776.968 
•It9 	288.641 	 312.250 	 258.946 

	

9.506.259 ' 	9.908.304 	10.035.914 

'is; 	 28.000 	 - 	 21.000 

430.036 	 339.623 

Stipendiumregeling 
Baten: Bijdragen VWS 

Bijdragen NOC•NSF 

Lasten: Salarissen/sociale lasten 
Organisatiekosten 

Rentebaten en -lasten 

BROV-regeling 
Baten: Bijdrage NOC*NSF 

	
40.386 
	

30.000 	 31.380 
Lasten: Salarissen/sociale lasten 	 40.386 , 	30.000 	 31.380 

Koersresultaten effecten 
Koersresultaten effecten 

	 315.393 	 477.189 

RESULTAAT 
	

745.429 	 816.812 
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2013 
(indirecte methode) 

	

Realisatie 	 Realisatie 

	

2013 	 2012 
- 	• 

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

430.036 339.623 

Gerealiseerde koersresultaten effecten 
Mutatie vorderingen 
Mutatie kortlopende schulden 

Kasstroom uit operationele activiteiten  

430.036 
53.281-: 

758.364 ' 
21.153-

1,113.966  

339.623 
16.288- 

426.221- 
4.434 

98.452- 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Aankoop effecten 	 10.204.534-: 
Verkoop/aflossing effecten 	 1.059.923 	 336.288 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 	 9.144.611- 	 336.288 

Kasstroom 	 8.030.645-. 	 237.836 

Saldo liquide middelen 31-12 	 12.685.836 	 20.716.481 
Saldo liquide middelen 1-1 	 20.716.481 	 20.478.645 

Kasstroom 	 8.030.645- 	 237.836 
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2.4 Toelichting 

2.4.1 Algemeen 

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

Toegepaste standaarden voor verslaggeving 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het 
Controleprotocol Stichting Fonds voor de Topsporter. 
In deze jaarrekening is ter wille van het inzicht de staat van baten en lasten zowel op functionele als op categoriale basis 
opgenomen. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het 
desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 

Rubricering 
De rubricering van de functionele indeling van de staat van baten en lasten is ten opzichte van 2012 iets aangepast om aldus een 
beter inzicht in de kosten- en opbrengstensoorten te verkrijgen. 
Onder de financiële resultaten zijn nu ook de koersresultaten van effecten opgenomen. 
De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast. 
Deze herrubricering heeft uiteraard geen invloed op het vermogen en het resultaat. 

2.4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

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

e! 43 Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. 
Deze voorziening wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de vorderingen. 

2.4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

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

Inkomenstoetsen 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening, waren de volgende inkomenstoetsen (over halfjaren) uitgevoerd en in de 
financiële administratie verwerkt: 
* tot en met 2011: op 5 sporters na zijn alle gegevens ingediend; daarnaast is van 37 sporters de inkomenstoets nog 
onderhanden; 
* 2012: op 6 sporters na zijn alle gegevens ingediend; daarnaast is van 32 sporters de inkomenstoets nog onderhanden; 
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 13 weken na afloop van het boekjaar overlegd dient te worden. 
Gezien de termijn waarin sporters de inkomensformulieren over het tweede halfjaar 2013 kunnen indienen en de tijd die nodig is 
om de inkomenstoets uit te voeren, kan op dit onderdeel niet voldaan worden aan de termijn van 13 weken. 
In de jaarrekening is ultimo jaareinde geen vordering opgenomen uit hoofde van de uit te voeren inkomenstoets voor geheel 
2013. Dit is in overeenstemming met het Controleprotocol Fonds voor de Topsporter van VWS. 
De uitkomsten van de - in 2014 uit te voeren - inkomenstoets over 2013 zullen derhalve in de jaarrekening 2014 worden 
verwerkt aangezien deze niet betrouwbaar in te schatten zijn. 
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2.4.4 Toelichting op de balans 
(31 december) 211131 	 (31 december) 2012 

_ _ g 
fisl 

ta 	Effecten 
Mutatie-overzicht 

Saldo 1 januari 
Aankopen (aanschafwaarde) 
Verkopen (aanschafwaarde) 
Her-/afwaardering naar beurswaarde 

1.571.249 
10.204.534 

	

1.059.923- 	 336.288- 

	

368.674 	 493.477 

1.414.060 

157.189 9.513.285 
11.084.534  Saldo 31 december 

Specificatie  
Cumulatieve aanschafwaarde 	 11.952.177 
Cumulatieve herwaardering 	 867.643- 

1.571.249 

2.992,781 
1.421.532- 

11.084.534 	 1.571.249 
Specificatie naar vermogenssubcategorie 

Obligaties 	 9.715.025 	 464.231 
Alternative fixed income 	 1.313 354 	 1.107.018 
Geldmarktfondsen 	 56.155 

11.084.534 	 1.571.249 

Toelichting:  
De middelen van het Fonds voor de Topsporter zijn niet vrij besteedbaar, maar slechts aan te wenden voor doelen en onder 
voorwaarden zoals die zijn vastgesteld in het uitkeringsreglement Onkostenfonds. 
De beleggingen in effecten zijn ondergebracht bij een portefeuille bij een vermogensbeheerder. Deze vermogensbeheerder 
voert het beheer op 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 Treasurystatuut. 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 equity beleggingsvorm. 
Geldmarktfondsen zijn beleggingsfondsen die (hoofdzakelijk) beleggen in (kortlopende) deposito's en schuldpapier. 

'2. 	Debiteuren 
Vorderingen nominaal 	 66.031 	 57.892 
Voorziening voor oninbaarheid 	 40.000- 	 14.792- 

26.031 	 43.100 

Verbonden partijen 
NOC*NSF 
	

221.967: 	 590.660 

Vordering verbonden partijen 
Schuld verbonden partijen 	 221.967- 

590.660 

221.967-! 	 590.660 

:4: 	Overige vorderingen 
Nog te ontvangen rente effecten 
Nog te ontvangen rente liquide middelen  

185.523 	 60.382 
170.393 	 446.169 

355.916 ; 
	

506.551 
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(31 december) 21313.1 	 (31 december) 2012 

Liquide middelen 
sl 	Deposito's en spaarrekeningen 

RABOBANK 	 6.173.726 	 4.600.000 
ABNAMRO 	 3.500.000 	 7.500.000 
ING-BANK 	 2.500.000 	 7.500.000 
SNS 	 1 i 	 - 

12.173.726 1 19.600.000 
Effectenrekeningen 

THEODOOR GILISSEN 
	

380.265 • 
BINCK BANK 
	

635.206 
380.265 

Betaalrekeningen 
ABNAMRO 	 82.112 	 38.166 
RABOBANK 	 48.642 	 441.509 
ING-BANK 	 1.091 	 502 
Deutsche Bank 	 1.098 

131.845 , 
12.685.836 ; 

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

635.206 

481.275 
20.716.481 

lo: Vermogen 

Reserve Koers- 
Egalisatie- 	resultaten 	31 december 

Kapitaal 	reserve 	 Effecten 	2013 

Saldo 1 januari 	 23.142.791 	1.190.767 	1.595.163- 	22.738.395 
Saldo Stipendiumregeling 	 - 	 430.036 	 430.036 
Bestemming koersresultaten 	 - 	 315.393 	315.393  

Saldo 31 december 	 23.142.791 	1.620.803 	1.279.770- 	23.483.824 

Storting Ministerie VWS 
	

18.151.209 
Storting NOC*NSF 
	

' 	4.991.582  
Saldo 31 december 	 23.142.791 

Voor het Kapitaal geldt dat dit niet risicovol belegd mag worden en dat er geen bestedingen mogen plaatsvinden ten laste 
van het kapitaal. 
Voor het gestorte kapitaal door het Ministerie van VWS t/m 1999 geldt dat bij een eventueel opheffen van de stichting het 
gestorte kapitaal naar rato geretourneerd moet worden aan VWS. 
In 2012 heeft het Ministerie van VWS een bedrag gestort ad € 11.392.537 (2011: € 7.351.607) voor de financiering van de 
Stipendium- en de Kostenvergoedingsregeling. 
Door NOC-NSF is € 5,0 miljoen kapitaal gestort in de Stichting Fonds voor de Topsporter ter financiering van de lopende 
activiteiten. Indien de Stichting wordt opgeheven, vloeit het kapitaal terug naar NOC-NSF. De kapitaalstorting door VWS ad 
€ 18,2 miljoen vloeit ook naar VWS terug als de Stichting wordt opgeheven. 
In 2013 is ten behoeve van de Stipendiumregeling € 430.036 toegevoegd (2012: € 339.623) aan de Egalisatiereserve, 
conform de richtlijnen van VWS. 

In opdracht van VWS is het koersresultaat betreffende de effectenportefeuille van de middelen van het 
kostenvergoedingsfonds, als separate post opgenomen. Deze Reserve Koersresultaten Effecten bevat zowel gerealiseerde als 
ongerealiseerde koersresultaten van de effecten. 
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(31 december) 2013; 	 (31 december) 2012 
8; 

• n. Belastingen en sociale verzekeringen 
Schuld loonheffing 	 286.E145 	 254.558 
Vordering WIA 	 53•773- 

232.272 	 254.558 

:121 	Crediteuren 
Crediteuren 	 1.059 

	
13.978 

Nog te betalen declaraties A/B-sporters 	 200.046 
	

409.935 
201.105 ; 	 423.913 

Overige schulden 
Nog te betalen accountantskosten 	 4.840 	 5.748 
Nog te betalen overige kosten 	 8.309 	 5.427 

13.149 	 11.175 
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2.4.5 Toelichting op de staat van baten en tasten 

	

Realisatie: 	Begroting 	Realisatie 

	

2013 	 2013 	 2012 

	

E 	 € 

BATEN 

la, Bijdragen VWS 
Kostenvergoedingsregeling 	 239.900 	 1.038.000 
Stipendiumregeling 	 9.908295: 	9.908.304 	10.354.537 

	

10.148.195 , 	9.908.304 	11.392.537 

ds; 	Bijdragen NOCNSF 
Kostenvergoedingsregeling 

Bijdrage A/HP-sporters 	 471.913 	611.500 	612.752 
Bijdrage B-sporters e.d. 	 429.311 	420.000 	637.746 
Bijdrage adm. verwerking 	 30.000 • 	30.000 	 30.000 

	

931.224 	1.061.500 	1.280.498 
Stipendiumregeling 
BROV-regeling 	 40.386 , 	30.000 	 31.380 

	

971.610 	1.091.500 	1.311.878 

LASTEN 

•ild 	Salarissen/sociale lasten 
Stipendiumregeling 

Salarissen 	 7.963.539 	8.191.530 	8.584.475 
Sociale lasten 	 1.288.159 	1.399.524 	1289.513  

	

9.251.698 • 	9.591.054 	9.873.988 
Terugvordering 	 34.080-i 	 5.000 	 97.020- 

	

9.217.618 	9.596.054 	9.776.968 
BROV-regeling 

Salarissen/sociale lasten 
Sociale lasten 

a7; Kostenvergoedingen 
Kostenvergoedingen A-sporters 
Kostenvergoedingen B-sporters 

	

34.240 	 26.000 	 27.410 

	

6.146 	 4.000 	 3.970 
40.386 	 30.000 	 31.380 

9.258.004 I 	9.626.054 	9.808.348 

	

1.057.157 	1.023.500 	2.170.304 

	

429.311 	424.500 	637.746 
1486.468 , 	1.448.000 	2.808.050 

ic. 	Organisatiekosten 
Kostenvergoedingsregeling 	 52.000 	 52.000 	 52.000 

Stipendiumregeling 
Kosten administratie en beheer 
Huurkosten 
Accountantskosten 
Kosten website 
Overige organisatiekosten  

221.547 
11.648 
15.125 , 
37.751 
2.570 , 

288.641 

340.641  

	

222.250 	213.148 

	

25.000 	 11.273 

	

15.000 	 15.173 

	

34.000 	 5.663 

	

16.000 	 13.689 

	

312.250 	258.946 

364.250 	310.946 
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Realfisatie. 	Begroting 	Realisatie 

	

2013 	 2013 	 2012 
€ 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

4. 	Rentebaten en -lasten 
Rentebaten 

Rentebaten liquide middelen 
	 266.712 ' 

	
427.500 	486.026 

Rentebaten effecten 	 154.041 	 31.000 	 96.871 
420.753 	 458.500 	582.897 

Rente- en soortgelijke lasten 
Beheervergoeding effecten 	 21.835- 	 20.000- 	 20.345- 
Overige rentelasten 	 3.574-. 

	

25.409- 	 20.000- 	 20.345- 

395.344 	 438.500 	562.552 

Kostenvergoedingsregeling 
Stipendiumregeling  

367.344 	438.500 	 541.552 
28.000 . 	 21.000 

395.344 ' 	438.500 	 562.552 

Koersresultaten effecten 
Ongerealiseerde koersresultaten effecten: 

• herwaardering portefeuille 	 244.165 	 423.013 
' herwaardering verkopen 	 124.509 . 	 70.464 

368.674 	 493,477 
Gerealiseerde koersresultaten effecten: 

• verkoopprijs 	 274400 
	

320.000 

	

* aankoopprijs 
	

327.681- 	 336.288- 
53.281- 	 16.288- 

315.393 	 477.189 
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2.4.6 Transacties met verbonden partijen 

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

	

Bita / 	 Lasten / 

	

Debiteuren 	Crediteuren;  Toelichting 

NOC*NSF 
	

971.610 
	

bijdragen kostenvergoedingen 
NOC*N5F 
	

273.547 dienstverlening 
SCP 
	

11.648 	huur Ind. servicekosten 
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3. OVERIGE GEGEVENS 
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3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: 	Het Bestuur von de Stichting Fonds voor de Topsporter 

VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING 

Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte jaarrekening van Stichting Fonds voor de Topsporter te Arnhem gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

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

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

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting Fonds 
voor de Topsporter en de baten en lasten over 2013 in overeenstemming met de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
gestelde voorwaarden in het Controleprotocol Fonds voor de Topsporter. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving zoals genoemd in het Controleprotocol Fonds voor de Topsporter. 

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

Arnhem, 	16 mei 2014 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. 	 10.2.e. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Zijlstra. B.C. (Beril 
10.2.e. 
10.2.e. 
Stipendium 
woensdag 25 juni 2014 08:44:31 

Beste  10.2.e. 

Een aantal maanden geleden heeft het Fonds voor de Topsporters aangegeven een hoger dan 
geraamde toename van het aantal Stipendiumgebruikers in 2014 te verwachten, en dat 
daardoor een verhoogde financiële druk op het beschikbare budget mbt Stipendium ontstaat. 
Omdat een toename van het Stipendiumgebruik mogelijk ook gevolgen heeft voor de jaren 2015 
en 2016, heeft VWS het Fonds voor de Topsporters gevraagd met een nadere risico-inschatting 
te komen voor de periode 2014-2016. Op 6 juni 2014 heeft het Fonds een presentatie 
gehouden. 

Het overleg heeft geresulteerd in de afspraak dat VWS de cijfers zou analyseren en een reactie 
te geven of het wel/niet wenselijk wordt geacht de stipendiumgebruikers alvast te informeren 
over eventuele wijzigingen per 1 januari 2015. Dit in verband met het beginsel van behoorlijk 
bestuur waarbij een eventuele wijziging in het uit te voeren beleid (gevolgen aanpassingen van 
het Stipendium) binnen een redelijke termijn aangekondigd dient te worden. Een wijziging 
ingaand per 1 januari 2015 zou derhalve rond 1 juli 2014 aangekondigd moeten worden. 

Op dit moment is er voor VWS geen directe aanleiding de Stipendiumgebruikers te informeren. 
Rekening houdend met de huidige financiële positie van het Fonds en de verwachte in-en 
uitstroom in 2014, is het financiële risico voor het uitvoeringsjaar 2014 beperkt. VWS wil op basis 
van meer definitieve cijfers van het aantal Stipendiumgebruikers die in september/oktober 
beschikbaar komen, een 'stresstest' door een onafhankelijk bureau laten uitvoeren. De uitkomst 
van dit onderzoek kan dan gebruikt worden voor besluitvorming over de periode 2015-2016 en 
tevens als uitgangspunt dienen voor de opzet van het Stipendium in een volgende cyclus. VWS 
zal de komende periode daarom regelmatig contact met het Fonds houden. 

met vriendelijke groet, 

Bart Zijlstra 

drs. Bart C. Zijlstra 
Directeur Sport 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haal 
Telefoon: 10.2.e. 
Fax: 10.2.e. 
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daardoor een verhoogde financiële druk op het beschikbare budget mbt Stipendium ontstaat. 
Omdat een toename van het Stipendiumgebruik mogelijk ook gevolgen heeft voor de jaren 2015 
en 2016, heeft VWS het Fonds voor de Topsporters gevraagd met een nadere risico-inschatting 
te komen voor de periode 2014-2016. Op 6 juni 2014 heeft het Fonds een presentatie 
gehouden. 

Het overleg heeft geresulteerd in de afspraak dat VWS de cijfers zou analyseren en een reactie 
te geven of het wel/niet wenselijk wordt geacht de stipendiumgebruikers alvast te informeren 
over eventuele wijzigingen per 1 januari 2015. Dit in verband met het beginsel van behoorlijk 
bestuur waarbij een eventuele wijziging in het uit te voeren beleid (gevolgen aanpassingen van 
het Stipendium) binnen een redelijke termijn aangekondigd dient te worden. Een wijziging 
ingaand per 1 januari 2015 zou derhalve rond 1 juli 2014 aangekondigd moeten worden. 

Op dit moment is er voor VWS geen directe aanleiding de Stipendiumgebruikers te informeren. 
Rekening houdend met de huidige financiële positie van het Fonds en de verwachte in-en 
uitstroom in 2014, is het financiële risico voor het uitvoeringsjaar 2014 beperkt. VWS wil op basis 
van meer definitieve cijfers van het aantal Stipendiumgebruikers die in september/oktober 
beschikbaar komen, een 'stresstest' door een onafhankelijk bureau laten uitvoeren. De uitkomst 
van dit onderzoek kan dan gebruikt worden voor besluitvorming over de periode 2015-2016 en 
tevens als uitgangspunt dienen voor de opzet van het Stipendium in een volgende cyclus. VWS 
zal de komende periode daarom regelmatig contact met het Fonds houden. 

met vriendelijke groet, 

Bart Zijlstra 

drs. Bart C. Zijlstra 
Directeur Sport 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 Ei Den Haa 
Telefoon: 10.2.é. 
Fax:10.2.e. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Bespreekpunten telefonisch voortgangsoverleg as. maandag 
Datum: 	 vrijdag 5 september 2014 17:10:34 
Bijlagen: 	 image001.pnu 

Beste allen, 

As. maandag staat een telefonisch voortgangsoverleg ingepland van 14.00u-16.00u. 
sinds 18 augustus werkzaam bij NOC*NSF Athlete Services, sluit aan. 102e. heeft 

aangegeven aanwezig te zijn tot 15.00u. 

We hebben de volgende bespreekpunten: 

1. Stipendium & kostenvergoeding 
a. Realisatie t/m augustus 2014 
b. Prognose 2014 
c. Follow up 'stresstest' 
d. Organisatiekosten Fonds voor de Topsporter 

2. Overbrugging/pensioen 
3. FLOT 
4. Bijeenkomst topsportersnetwerk VWS 
5. Actualiteiten 

a. Topoverleg 
b. Sport daar geef je om 
c. Persbijeenkomst normen & limieten 10 september 
d. W.v.t.t.k. 

Tot maandag & fijn weekend! 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Unit Topsport NOC*NSF 

[

OCQ9 

NOC*NSF 

Mobiel: +31 10.2.e. 
(ffinocnsf.n1 

Website: www.nocnsf.nl   
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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 
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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 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Bespreekpunten telefonisch overleg VWS - NOC*NSF 
Datum: 	 woensdag 29 oktober 2014 11:42:31 
Bijlagen: 	 image001.onq 

Ha allen, 

Hierbij de bespreekpunten voor morgen: 

1. Financiering stipendium / stresstest 
o Opmerkingen/aanvullingen t.a.v. conceptrapport 10.2.e. 	 (notitie met 

onze opmerkingen stuur ik voor morgen rond) 
o Concept notitie proces stipendium 2017 e.v. t.b.v. stresstest (reeds gedeeld met 

10.2.e. , bijgaand nogmaals toegevoegd) 
2. Programma Softbal dames 
3. Formalisering inbedding werkzaamheden Fonds voor de Topsporter binnen NOC*NSF 
4. In- en uitstroom sporters i.r.t. jaarinkomenstoets stipendium 
5. Terugblik AO Sport 

o O.a. studerende topsporters ouder dan 30 jaar 
6. Stavaza overbrugging/pensioen 
7. Stavaza FLOT 
8. Ronde tafelsessie VWS / sportersbijeenkomsten NOC*NSF 
9. W.v.t.t.k. 

o Bijeenkomst visie (top)sport & onderwijs 
o OCW — vervanging 10.2.e. 

Van het vorige overleg hadden we de volgende actiepunten genoteerd: 

	

1. 	Relevante data voor evt. aanvullende budgetaanvraag stipendium: 
a. Eind oktober/begin november: deadline indienen aanvullende aanvraag tbv 

2014 
b. Januari/februari: deadline indienen herziene aanvraag 2015. 
Afgesproken is dat 10-2-e. in eerste instantie met 10.1e. 	de 

aanvraagprocedures en deadlines afstemt. 
2. 102.e. gaat achter het controlprotocol voor de regeling kostenvergoeding. Het 

percentage organisatiekosten is niet meer passend bij de huidige rentebaten stand van 
het Fonds voor de Topsporter.102.e. 	 hebben daar contact over en koppelen 
terug. 

	

3. 	Ingeborg deelt de concept opdrachtbeschrijving tbv stresstest me !lala 	, alvorens 
10.2.e. 	 de opdrachtbeschrijving met 10.2.e 	bespreken. NOC*NSF levert 
input op de conceptbeschrijving. 

4. 10.2.e belt de leden van de interdepartementale werkgroep overbrugging/pensioen na 
ivm stavaza wat betreft de acties uit het conceptverslag van 1 augustus. 

	

5. 	10.2.e. plant vervolgoverleg voor interdepartementale werkgroep 
overbrugging/pensioen in. 

	

6. 	lngeborg en 10.2.e. gaan na naar welke datum het topoverleg wordt verschoven. 
10.2.e. 	zorgen ervoor dat er een terugkoppeling komt over de 
overbrugging/pensioen sessie met de ministeries en stavaza stipendium. Dit laatste 

10.2.e. 
10.2.e. 



wordt tzt bepaald en is afhankelijk van de nieuwswaarde. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e.  

10 2.e. 

Unit Topsport NOC*NSF 
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10.2.e , of twee aparte reacties. 

met welke contactpersonen 
over stand van zaken rondom OCW en vraagt 

schakelt binnen OCW. 10.2.e 
Actie:  iffilinformeert 10.2.e. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e. 
10.2.e. 
actiepunten nav voortgangsoverleg VWS 30 oktober 
maandag 3 november 2014 10:02:04 
image001.pnq 

Dag allemaal, 

Bijgaand de actiepunten naar aanleiding van het voortgangsoverleg van 30 oktober. 

Actiepunten: 
1) 	Financiering stipendium / stresstest 

a. 	Opmerkingen/aanvullingen t.a.v. conceptrapport 10.2.e. 

Actie: VWS stelt een aanpassing voor tbv punt 5 
Actie: 10.2.e-  mailteen tekstvoorstel gericht op onderzoek obv 
leeftijdsontwikkeling aan de hand van ervaringscijfers 2014. Dit tekstvoorstel wordt 
meegenomen in de reactie naar 102.e. 
Actie:10" scant de reactie van NN op tekstuele punten en legt vrijdag 31 oktober 
een definitieve reactie voor aan VWS. 10.2.e. overlegt meifflof NN en VWS een 
gezamenlijk reactie aanleveren bij 
Inmiddels is een gezamenlijke reactie verzonden 
b. Concept notitie proces stipendium 2017 e.v. t.b.v. stresstest (reeds gedeeld 

met  10.2.e. , bijgaand nogmaals toegevoegd) 
Actie: °" scherpt de aanleiding van de notitie aan, waarbij duidelijk gemaakt wordt 
dat een nieuw stipendiumregeling onderdeel uitmaakt van het totale topsport- en 
voorzieningenbeleid 2017 e.v. 
Actie: Tbv het proces richting 2017 voegt 'Mals actie/stap in dat een tijdspad met 
de belangrijkste stappen zal worden opgesteld begin 2015. Dit tijdspad met stappen 
wordt begin 2015 in gezamenlijkheid tussen NN en VWS verder geconcretiseerd. 

2) In- en uitstroom sporters i.r.t. jaarinkomenstoets stipendium 
Actie: VWS onderschrijft dat de nieuwe jaarinkomenstoets een mogelijk ongewenst 
effect heeft op sporters die stoppen met hun topsportcarrière en gedurende het jaar een 
baan vinden. Hetzelfde geldt voor sporters die instromen en bewust hun baan 
gedurende het jaar opzeggen voor een topsportcarrière. NOC*NSF werkt een concrete 
oplossingsvoorstel uit met als doel om dit met terugwerkende kracht in te laten gaan 
over het jaar 2014. De uitkeringsreglementen dienen hierop aangepast te worden, 
middels vaststelling van de aanpassing in de bestuursvergadering van 5 december as. 

3) Terugblik AO Sport 
a. 	O.a. studerende topsporters ouder dan 30 jaar 
Actie: 10.2.e mailt actiepunten van Ocw 10.2.e aan 10.2.e. 

4) Stavaza overbrugging/pensioen 
Actie: 10.2.e.  plant een overleg met VWS/SZW en Financiën 10.2.e. 	) in om de 
voortgang te bespreken en om te zorgen dat iedereen weer op één lijn zit. 
Actie: 10.2.e. neemt contact op met Mae. 	ivm reactie van Financiën op 



verkenning overbrugging/pensioen. In het gesprek gaat 
en polst of contact tussen 10.2.e. 	nog nodig is. 
Actie: 

10.2.e. in op de communicatie 

10.2.e. neemt contact met OCW op om duidelijk te maken dat een vervanger 
voor 10.2.  noodzakelijk is om voortgang te boeken. 

5) 	Ronde tafelsessie VWS / sportersbijeenkomsten NOC*NSF 
Actie: NN bedenkt wie er vanuit NN bij de ronde tafel sessies gaat aanschuiven. In ieder 
geval wordt 10.2.e. 	 uitgenodigd. en/of 10.2.e. 
Actie: NN komt met een voorstel hoe de sporters benaderd en uitgenodigd kunnen 
worden voor de ronde tafelsessies. 
Actie: NN vult de lijst met sporters voor de ronde tafelsessies aan met de statussen en 
kijkt of één .á twee sporters met een HP-status kunnen worden toegevoegd. 
Actie:listuurt (nadat deze eerst is gedeeld met 10.2.e. 	 ) een passage mbt de 
sportersbijeenkomsten naar 10.2.e. 	10.2.e. kan deze passage vervolgens delen 
binnen de directie Sport. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

Projectmedewerker Athlete Services 
Unit Topsport NOC*NSF 

999 
NOC*NSF 

Mobiel: +31 10.2.e. 

@nocnsf.n1  
Website: www.nocnsf.nl   
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e. 
10.2.e. 
Bestuursvergadering Fonds vd Topsporter 5 december 
woensdag 26 november 2014 15:21:07 
image001.pnq 
jaarinkomenstoets aestoote sporters en eerste instroom.docx 

Ha 10.2.e. 

Gisteren al kort over gehad: 5 december as. staat de bestuursvergadering Fonds voor de 
Topsporter op de rol. Paar punten die op de agenda staan en onderlinge afstemming vragen: 

1. De stresstest. Wij willen (vertrouwelijk) de rapportage van 10.2.e.delen met het 
bestuur. Wanneer zou jij ons de rapportage kunnen sturen? 

2. De aanvullende subsidie aanvraag stipendium 2014. Graag samen afstemmen wat wij 
aan het bestuur kunnen mededelen. Kunnen wij (informeel en vertrouwelijk) iets melden 
over het perspectief op toekenning? 

3. De jaarinkomenstoets voor gestopte sporters en eerste instroom. Zie bijlage voor de 
memo. Hierover hebben wij gisteren in de werkgroep Athlete Services (bonden, NL 
Sporter, Atletencommissie) uitgebreid over doorgepraat. De werkgroep is voorstander 
om een uitzondering te creëren voor beide groepen sporters en wel per 2014. Er zijn nog 
wat open eindjes die momenteel nog worden uitgezocht. Van belang is of VWS ook 
achter de uitzondering staat. Wanneer kan jij daar duidelijkheid over geven? 

Tot slot hebben 10.2.e. 	 10.2.e. e 	gesproken over de afname van het fondskapitaal bij verkoop 
van de effectenportefeuille. De vraag is hoe VWS en NOC*NSF het kapitaal op niveau wilt 
houden. Lijkt me goed dat ik je daar over bijpraat (voor zover 102  e. dat nog niet heeft gedaan) 
en bespreken hoe we e.e.a. verder bespreken/uitwerken. 

Laten we anders nog even bellen. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 

Unit Topsport NOC*NSF 
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aan Werkgroep Athlete Services 

van Athlete Services 

betreft Voorstel Jaarinkomenstoets Stipendium en Kostenvergoeding voor gestopte sporters en eerste 
instroom sporters 

Notitie Per 2014 is de jaarinkomenstoets ingevoerd. 2014 is het eerste jaar waarover de 
jaarinkomenstoets zal worden toegepast. De jaarinkomenstoets houdt in dat een inkomenstoets 
wordt uitgevoerd over het gehele kalenderjaar waarin het Stipendium en/of de Kostenvergoeding 
(hierna: KV) wordt genoten en dus ook over periodes dat geen Stipendium/KV is ontvangen. Bij 
de opzet van de jaarinkomenstoets in 2013 is afgesproken om de nieuwe toets te monitoren, 
evalueren en waar nodig aan te passen. 

Binnen de werkgroep Athlete Services (bonden, NL Sporter en Atletencommissie NOC*NSF), het 
bestuur van het Fonds voor de Topsporter en het High Performance Team van NOC*NSF is medio 
2014 gesproken over de stand van zaken van de jaarinkomenstoets. Op basis van een aantal 
praktijkgevallen is geconcludeerd is dat de jaarinkomenstoets een ongewenst en onbedoeld 
effect kan hebben voor: 

1) sporters die gedurende het kalenderjaar stoppen met hun topsportcarrière en de transitie 
maken naar een carrière na de topsport; 

2) sporters die gedurende het kalenderjaar instromen en de keuze maken voor een fulltime 
bestaan als topsporter. 

Voor groep 1) geldt dat zij geconfronteerd kunnen worden op terugvordering van (een deel van) 
Stipendium/KV, indien zij over het gehele kalenderjaar (incl. de periode na de topsportcarrière) 
meer verdienen dan de inkomensgrens. 

Voor groep 2) geldt dat zij de rest van het kalenderjaar mogelijk geen aanspraak hebben op een 
Stipendium/KV, indien zij over het gehele kalenderjaar (incl. de periode voor de topsportcarrière) 
meer verdiend hebben dan de inkomensgrens. 

Voor bovenstaande twee groepen lijkt het effect van de jaarinkomenstoets tegenstrijdig met de 
beleidsmatige uitgangspunten: 

1) het faciliteren van gestopte topsporters bij de transitie naar een carrière na de topsport; 
2) het stimuleren van topsporters die werken naast een parttime topsportbeoefening om de 

stap te maken naar een bestaan als fulltime topsporter. 

BEZOEKADRES 	 POSTADRES 	 TELEFOON 	 EMAIL 	 INTERNET 
Papendatlaan 60, Arnhem 	Postbus 302, 6800 AH Arnhem 	026 483 44 00 	info@nocnsf.nt 	www.nocnsfint 
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Vanuit dit oogpunt wordt een uitzondering voorgesteld voor beide groepen, waarbij het de 
keuze is van de sporter om hiervan gebruik te maken. 

Groep 1 — Gestopte sporters 

Voor sporters die schriftelijk bij NOC*NSF aangeven te stoppen met topsport geldt het volgende: 
- indien het inkomen van de gestopte sporter over het kalenderjaar zijn/haar 

inkomensgrens overstijgt, wordt het teveel uitgekeerde Stipendium/KV niet 
teruggevorderd door het Fonds; 

- de gestopte sporter heeft na de opgave van stoppen gedurende de eerste 2 jaar geen 
aanspraak op een Stipendium/KV; 

- indien de gestopte sporter in een later stadium opnieuw gebruik wil maken van een 
Stipendium/KV, dient de betreffende sporter eerst het teveel ontvangen Stipendium/KV 
uit het verleden terug te betalen aan het Fonds. 

De sporter dient de schriftelijke opgave van stoppen te doen binnen het kalenderjaar dat de 
sporter gebruik heeft gemaakt van Stipendium/KV. Zonder schriftelijke opgave van stoppen, gaan 
NOC*NSF en het Fonds voor de Topsporter er vanuit dat de reguliere jaarinkomenstoets geldt. 

Uitvoering  
1. Indien een sporter bij NOC*NSF schriftelijk aangeeft te stoppen met de topsport, wordt er 

vanuit NOC*NSF een bevestigingsbrief naar de sporter verstuurd. Een kopie van de 
bevestigingsbrief gaat naar het Fonds. De gestopte sporters worden geregistreerd bij 
NOC*NSF en het Fonds. 

2. De betreffende sporter dient de aangifte inkomstenbelasting en (voorlopige) aanslag bij het 
Fonds in te dienen, teneinde de inkomenstoets uit te laten voeren. 

3. Indien het inkomen van de gestopte sporter over het kalenderjaar zijn/haar inkomensgrens 
overstijgt, zal het te veel uitgekeerde Stipendium/KV niet worden teruggevorderd door het 
Fonds. 

4. De betreffende overschrijding wordt geregistreerd door het Fonds, zodat bij herintreding in 
Stipendium/KV de sporter eerst terug dient te betalen. 

Ingangsdatum  
Beoogd wordt om de uitzonderingsbepaling van toepassing te laten zijn over kalenderjaar 2014. 
Aandacht is er voor: 

sporters die gedurende 2014 zijn gestopt met topsport en hierop vooruitlopend het 
Stipendium en/of de KV naar beneden hebben bijgesteld vanwege de inkomenstoets; 
sporters die gedurende 2014 zijn gestopt en het Stipendium en/of KV niet hebben 
aangevraagd vanwege de inkomenstoets. 

Het is niet de bedoeling deze sporters te benadelen. Er zal communicatie (o.a. Lopend Vuur) 
worden opgezet om ervoor te zorgen dat deze sporters alsnog gebruik kunnen maken van de 
uitzonderingsregel. 

Groep 2 - Eerste instroom 
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Voor sporters die 1) voor het eerst een A- of HP-status hebben verkregen (inclusief de sporters 
die op voordracht van NOC*NSF zijn voorgedragen voor 'maatwerk'), of 2) voor het eerst gebruik 
maken van het Stipendium en/of KV, geldt het volgende: 

indien het inkomen van de betreffende sporter over het kalenderjaar zijn/haar 
inkomensgrens overstijgt, wordt het te veel uitgekeerde Stipendium/KV niet 
teruggevorderd door het Fonds. 

De uitzonderingsregel is niet van toepassing op sporters: 
- 	die hun status/stipendium op enig moment verliezen, een aantal jaren status- en 

stipendiumloos zijn en op enig moment opnieuw instromen in een status/stipendium. 

Uitvoering  
1. De sporters voor het eerst een A- of HP-status (of maatwerk) hebben verkregen en zich 

hebben aangemeld voor het stipendium en/of de KV worden geregistreerd door NOC*NSF 
en het Fonds. 

2. Deze sporters dienen de aangifte inkomstenbelasting en (voorlopige) aanslag bij het Fonds 
in te dienen, teneinde de inkomenstoets uit te laten voeren. 

3. Indien het inkomen van deze sporters over het kalenderjaar de inkomensgrens overstijgt, zal 
het te veel uitgekeerde Stipendium/KV niet worden teruggevorderd door het Fonds. 

Ingangsdatum  
Beoogd wordt om de uitzonderingsbepaling van toepassing te laten zijn over kalenderjaar 2014. 
Aandacht is er voor: 

sporters die gedurende 2014 het Stipendium en/of KV niet hebben aangevraagd vanwege 
de inkomenstoets. 

Het is niet de bedoeling deze sporters te benadelen. Er zal communicatie (o.a. Lopend Vuur) 
worden opgezet om ervoor te zorgen dat deze sporters alsnog gebruik kunnen maken van de 
uitzonderingsregel. 
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Aanvullende aanvraag bijdrage Stipendium 2014 

Geachte heer Zijlstra, 

De Stichting Fonds voor de Topsporter dient bij het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aanvullende aanvraag in voor 
het jaar 2014 betreffende de financiering voor de uitvoering van de 
stipendiumregeling. Met uw brief van 18 maart 2014, met kenmerk 
SP/64743/2014 en subsidienummer 322293, heeft u reeds voor 2014 een 
bijdrage van € 10.106.470 voor de stipendiumregeling toegekend. 
Het betreft hier het relatienummer 1124375. 

Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfondsenoc-nsf.n1 

Aanvullende aanvraag bijdrage Stipendium 2014 
Begrotingstechnisch is in de initiële aanvraag uitgegaan van 395 stipendia 
verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën. Echter het daadwerkelijk 
aantal sporters gebruikmakend van het stipendia ligt in 2014 hoger dan 
initieel begroot. 
Deze toename wordt met name veroorzaakt door het stipendiumgebruik. We 
constateren de laatste jaren een trend in de gebruikstoename van het 
Stipendium. Daar waar dit in 2010 procentueel 68% betrof, bedroeg dit in 
2013 75% en is dit over het eerste half jaar van 2014 zo'n 80%. Daar waar in 
het eerste halfjaar gemiddeld ca. 537 topsporters in aanmerking kwamen 
voor het Stipendium, is er daadwerkelijk voor gemiddeld ca. 428 FTE gebruik 
gemaakt van het Stipendium. Naast het percentage sporters met een A-status 
dat daadwerkelijk een beroep doet op het Stipendium, speelt de 
leeftijdsafhankelijke hoogte van het Stipendium een rol bij de totale kosten 
voor de Stipendiumregeling. 

Naar verwachting bedraagt over 2014 het gemiddeld aantal sporters 434 dat 
1 gebruikt maakt van het stipendium in de verschillende leeftijdscategorieën. 
Naar verwachting is in 2014 benodigd voor het uitkeren van stipendia (zie 
bijlage 1): 

1 



Hoogachtend, 
Bestuur Stichting Fonds voor de Topsporter 

+3. .e. 

Fonds voor de 
TopsporW 

stipendia (salarissen/sociale lasten) 
	

€ 10.935.609 
organisatiekosten 	 € 348.201 

€ 11.283.810 

Ten aanzien van de stipendiumregeling betekent dit per saldo een aanvullend 
verzoek van € U77.340. 

Stipendium 2015 
De mogelijkheid bestaat dat deze toename in het gebruik van het Stipendium 
zich zal doorzetten in 2015. De consequenties hiervan voor de begroting 2015 
worden bezien en indien dit tot noodzakelijke wijzigingen in de begroting 
2015 zal leiden dan zullen wij u hierover informeren. 

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

10.2.e. 

k 	.11110 - •••.• 
10.2.e. 

/1 ■1 	 ichting 10.2.e. 
10.i;.4 4' • a  4 	opsporter 

Bijlage(n): 	1) Q3 prognose 2014 stichting Fonds voor de Topsporter 
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Papendarlaan 60 
6816 VD Arnhem 
KvK 	41052571 

Pagina 1 (12 



Stichting Fonds voor de Topsporter 

1. AANTALLEN / UITGANGSPUNTEN 
M. 	 Begroting 

2014-8 
31-12-2014 

1.1 Kostenvergoedingsregeling 

Prognose 
2014-P 

31-12-2014 

A/HP-soorters  
Januari 	 424 	 422 
Februari 	 424 	 413 
Maart 	 424 	 406 
April 	 424 	 421 
Mei 	 424 	 405 
Juni 	 424 	 396 
Juli 	 424 	 396 
Augustus 	 424 	 396 
September 	 424 	 396 
Oktober 	 424 	 396 
November 	 424 	 396 
December 	 424 	 396 
Gemiddeld aantal 	 424 	 403 

Kostenvergoedingen 	 € 	1.017.600 	E 	967.800 
Kostenvergoeding standaard 	E 	200 	E 	200 

B•soorter$ 
Januari 	 158 	 106 
Februari 	 158 	 87 
Maart 	 158 	 89 
April 	 158 	 82 
Mei 	 158 	 78 
Juni 	 158 	 70 
Juli 	 158 	 70 
Augustus 	 158 	 70 
September 	 158 	 70 
Oktober 	 158 	 70 
November 	 158 	 70 
December 	 158 	 70 
Gemiddeld aantal 	 158 	 78 

Kostenvergoedingen 	 € 	379.200 	E 	186.400 
Kostenvergoeding standaard 

	
E 	200 	E 	200 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

1.2 Stipendiumregeling 

Begroting 
2014-B 

31-12-2014 

Prognose 
2014-P 

31-12-2014 

Stipendia 18 jaar  
Januari 	 6 	 8 
Februari 	 6 	 10 
Maart 	 6 	 12 
April 	 6 	 11 
Mei 	 6 	 11 
Juni 	 6 	 11 
Juli 	 6 	 10 
Augustus 	 6 	 10 
September 	 6 	 10 
Oktober 	 6 	 10 
November 	 6 	 10 
December 	 6 	 10 
Gemiddeld aantal 	 6 	 10 

Stipendia 18 jaar 	 53.322 	 89.793 
Stipendiurnimaand (sst% si, hel VT) 	 741 	 730 

Stipendia 19 jaar 
Januari 	 14 	 16 
Februari 	 14 	 17 
Maart 	 14 	 15 
April 	 14 	 16 
Mei 	 14 	 15 
Juni 	 14 	 12 
Juli 	 14 	 11 
Augustus 	 14 	 11 
September 	 14 	 11 
Oktober 	 14 	 14 
November 	 14 	 14 
December 	 14 	 14 
Gemiddeld aantal 	 14 	 14 

Stipendia 19 jaar 	 C 	143.586 	 139.828 
Stipendium/maandle:cisr.mcivn 	 € 	855 	€ 	842 

Stipendia 20 jaar 
Januari 	 25 	 25 
Februari 	 25 	 25 
Maart 	 25 	 27 
April 	 25 	 23 
Mei 	 25 	 21 
Juni 	 25 	 19 
Juli 	 25 	 19 
Augustus 	 25 	 19 
September 	 25 	 20 
Oktober 	 25 	 22 
November 	 25 	 22 
December 	 25 	 22 
Gemiddeld aantal 	 25 	 22 

Stipendia 20 jaar 	 300.357 	€ 	260.892 
Stipendiumfmaand lesco al,  inca  VT) 	 1.001 	E 	987 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Begroting 
2014-B 

31-12-2014 

Prognose 
2014-P 

31-12-2014 

Stipendia 21 laar 
Januari 	 26 	 30 
Februari 	 26 	 33 
Maart 	 26 	 35 
April 	 26 	 39 
Mei 	 26 	 39 
Juni 	 26 	 38 
Juli 	 26 	 38 
Augustus 	 26 	 38 
September 	 26 	 36 
Oktober 	 26 	 36 
November 	 26 	 36 
December 	 26 	 36 
Gemiddeld aantal 	 26 	 36 

Stipendia 21 jaar 	 € 	368.239 	 503.211 
Stipendium/maand ie.cisi,icivn 	 € 	1.180 	€ 	1.163 

Stipendia 22 jaar 
Januari 	 36 	 34 
Februari 	 36 	 29 
Maart 	 36 	 26 
April 	 36 	 27 
Mei 	 36 	 26 
Juni 	 36 	 25 
Juli 	 36 	 23 
Augustus 	 36 	 22 
September 	 36 	 24 
Oktober 	 36 	 26 
November 	 36 	 26 
December . 	 36 	 28 
Gemiddeld aantal 	 36 	 26 

Stipendia 22 jaar 	 € 	597.790 	 428.091 
Stipendlum/maand wie; 	Vr) 	 1.384 	€ 	1.364 

Stipendia 23 laar 
Januari 	 31 	 35 
Februari 	 31 	 41 
Maart 	 31 	 43 
April 	 31 	 42 
Mei 	 31 	 45 
Juni 	 31 	 46 
Juli 	 31 	 50 
Augustus 	 31 	 51 
September 	 31 	 48 
Oktober 	 31 	 45 
November 	 31 	 45 
December 	 31 	 45 
Gemiddeld aantal 	 31 	 45 

Stipendia 23 jaar 	 € 	605.594 	€ 	858.540 
Stipendium/maand (excl sr, inca UT) 	 € 	1.628 	€ 	1.604 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Ref. Begroting 
2014-B 

31.12-2014 

Prognose 
2014-P 

31-12.2014 

Stipendia 24 jaar 
Januari 	 37 	 39 
Februari 	 37 	 35 
Maart 	 37 	 32 
April 	 37 	 34 
Mei 	 37 	 33 
Juni 	 37 	 34 
Juli 	 37 	 36 
Augustus 	 37 	 32 
September 	 37 	 34 
Oktober 	 37 	 34 
November 	 37 	 34 
December 	 37 	 34 
Gemiddeld aantal 	 37 	 34 

Stipendia 24 jaar 	 € 	795.090 	 723.783 
Stipendium/maand (excl sl, incl VT) 	 € 	 1.791 	 1.765 

Stipendia 25 laar 
Januari 	 46 	 44 
Februari 	 46 	 42 
Maart 	 46 	 44 
April 	 46 	 42 
Mei 	 46 	 40 
Juni 	 46 	 41 
Juli 	 46 	 39 
Augustus 	 46 	 43 
September 	 46 	 40 
Oktober 	 46 	 41 
November 	 46 	 41 
December 	 46 	 41 
Gemiddeld aantal 	 46 	 41 

Stipendia 25 jaar 	 € 	1.078.351 	€ 	954.005 
Stipendium/maand 1 axel el, (nel VT) 	 € 	1.954 	€ 	1.925 

Stipendia 26 jaar 
Januari 	 38 	 47 
Februari 	 38 	 45 
Maart 	 38 	 46 
April 	 38 	 48 
Mei 	 38 	 42 
Juni 	 38 	 44 
Juli 	 38 	 44 
Augustus 	 38 	 44 
September 	 38 	 44 

Oktober 	 38 	 45 
November 	 38 	 45 
December 	 38 	 45 
Gemiddeld aantal 	 38 	 45 

Stipendia 26 jaar 	 € 	965.045 	 1.127.783 
Stipendiurrilmaand (ceel 51. mc( Vr) 	 € 	2.116 	 2.086 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Begroting 
2014-8 

31-12.2014 

Prognose 
2014-P 

31-12-2014 

Stipendia 27 laar en ouder 
Januari 	 136 	 146 
Februari 	 136 	 148 
Maart 	 136 	 151 
April 	 136 	 155 
Mei 	 136 	 157 
Juni 	 136 	 157 
Juli 	 136 	 159 
Augustus 	 136 	 183 
September 	 136 	 168 
Oktober 	 136 	 156 
November 	 136 	 156 
December 	 136 	 156 
Gemiddeld aantal 	 136 	 156 

Stipendia 27 jaar en ouder 	 € 	3.719.522 	€ 	4.205.162 
Stipendiumlmaand (excl si. inca VI) 	 2.279 	€ 	2.246 

Totaal aantal stipendia  
Stipendia 18 jaar 	 6 	 10 
Stipendia 19 jaar 	 14 	 14 
Stipendia 20 jaar 	 25 	 22 
Stipendia 21 jaar 	 26 	 36 
Stipendia 22 jaar 	 36 	 26 
Stipendia 23 jaar 	 31 	 45 
Stipendia 24 jaar 	 37 	 34 
Stipendia 25 jaar 	 46 	 41 
Stipendia 26 jaar 	 38 	 45 
Stipendia 27 jaar en ouder 	 136 	 156 

	

395 	 429 

Totaal stipendia  
Stipendia 18 jaar 	 € 	53.322 	€ 	89.793 
Stipendia 19 jaar 	 € 	143.586 	€ 	139.828 
Stipendia 20 jaar 	 € 	300.357 	€ 	260.892 
Stipendia 21 jaar 	 € 	368.239 	€ 	503.211 
Stipendia 22 jaar 	 € 	597.790 	€ 	428.091 
Stipendia 23 jaar 	 € 	605.594 	€ 	858.540 
Stipendia 24 jaar 	 € 	795.090 	€ 	723.783 
Stipendia 25 jaar 	 € 	1.078.351 	€ 	954.005 
Stipendia 26 jaar 	 € 	965.045 	€ 	1.127.783 
Stipendia 27 jaar en ouder 	 € 	3.719.522 	€ 	4.205.162  

€ 	8.626.895 	€ 	9.291.086 
Sociale lasten 	 € 	1.509.707 	€ 	1.644.522  
Totaal 	 € 	10.136.601 	€ 	10.935.609  
Sociale lasten % 	 17,5% 	 17,7% 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Begroting 
2014-B 

31-12-2014 

Prognose 
2014-P 

31-12-2014 

Stipendiumlmaand incl soc.ln."  
Stipendia basis 
Stipendia 22-26 jaar 
Stipendia >=27 jaar 
Stipendia 18 jaar 	 € 	870 	€ 	859 
Stipendia 19 jaar 	 € 	1.004 	€ 	991 
Stipendia 20 jaar 	 E 	1.176 	€ 	1161 
Stipendia 21 jaar 	 E 	1,387 	E 	1.369 
Stipendia 22 jaar 	 € 	1.626 	E 	1.605 
Stipendia 23 jaar 	 E 	1.913 	€ 	1.888 
Stipendia 24 jaar 	 € 	2.104 	E 	2.077 
Stipendia 25 jaar 	 E 	2.295 	E 	2.266 
Stipendia 26 jaar 	 E 	2.487 	E 	2.455 
Stipendia 27 jaar en ouder 	 e 	2.678 	E 	2.644 
Indexatie van 2% op het stipendium per jaar 

Totale lasten stipendiumrecielinq 
Stipendia incl. sociale lasten 	 10.096.851 	10.935.609 
% Walvis, max. 	 5% 	 5% 

	

39.750 	 39.750 
E 	10.136.601 	€ 	10.975.359 

Uitvoeringskosten 	 € 	354.175 	E 	348.201  
Totaal 	 € 	10.490.776 	€ 	11.323.560  

% Uitvoeringskosten 	max.6% 	 3.5% 
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Ref. Begroting 
2014-B 

31-12-2014 

443.464 

Prognose 
2014-P 

31-12-2014 

275.500 
191.900 

1.3 Financiele resultaten 
Saldo Egalisatiereserve 
Rentebaten Stipendiumregeling 
Rentebaten Stipendiumregeling % 

Effecten 
Liquide middelen 

Rentebaten effecten (incl. beheerverg) 

Rentebaten liquide middelen 

Stichting Fonds voor de Topsporter 

Rendement effecten excl. Koerstuut. 
Rendement liquide middelen 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

3.1 Staat van baten en lasten - Functionele indeling 

13ƒ1. 	 Begroting 
2014-B 

31.12-2014 

Prognose 
2014-P 

31-12-2014 

Baten 
Bijdragen VWS 
Bijdragen NOWNSF 
Financiële resultaten 

10.106.470 
966.610 
467.190  

10.106.470 
736.374 
467.400 

11.540.270 	11.310.244 

Lasten 
Salarissen/sociale lasten 	 (20) 	 10.136.601 	10.948.183 
Kostenvergoedingen 	 (21) 	 1.396.800 	1.154.200 
Organisatiekosten 	 (22) 	 391.175 	 385.201 
Koersresultaten effecten 	 1231 	 666.197- 

11.924.576 	11.821.387 

SALDO BATEN EN LASTEN 
	

384.306- 	 511.143- 

RESULTAATBESTEMMING 
Egalisatiereserve 	 (12) 

	 384.306: 
	

1.177.340- 
Reserve Koersresultaten Effecten 	(13) 

	 666.197 
Resultaat Kostenvergoedingsregeling 

384.306- 	 511.143- 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

3.2 Staat van baten en lasten - Categoriale indeling 

Rel. 	 Begroting 
2014-B 

31-12.2014 

Prognose 
2014-P 

31-12-2014 

Stipendiumregeling 
Baten: Bijdragen VWS 

Bijdragen NOC*NSF 	 (18) 

Financiële resultaten 	 (19) 

Lasten: Salarissen/sociale lasten 	(20) 

Organisatiekosten 	 (2.2) 

	

10.106.470 
	

10.106.470 

	

10.106.470 	10.106.470 

	

10.136.601 	10.935.609 

	

354.175 
	

348.201 

Saldo: 

10.490.776 	11.283.810 

384.306- 	1.177.340- 

Kostenvergoedingsregeling 
Balen: Bijdragen VWS 	 (17) 	 - 	 - 

Bijdragen NOC*NSF 	 (28) 	 966.610 	 723.800 
Financiële resultaten 	(1s) 	467.190 	 467.400 

	

1.433.800 	1.191.200 

Lasten: Kostenvergoedingen 	 (21) 	 1.396.800 	1.154.200 
Organisatiekosten 	 (22) 	 37 000 	 37.000 

	

1.433.800 	1.191.200 

Saldo: 

BROV-regeling 
Baten: Bijdrage NOC1,1SF 	 (18) 	 12.574 
Lasten: Salarissen/sociale lasten 	(20) 	 12.574 
Saldo: 

Koersresultaten effecten 
Koersresultaten effecten 	 (21) 

SALDO BATEN EN LASTEN 
	

384.306- 	 511.143- 

666.197 

RESULTAATBESTEMMING 
Egalisatiereserve 	 (12) 

	 384.306: 
	

1.177.340- 
Reserve Koersresultaten Effecten 	(13) 

	 666.197 
Resultaat Kostenvergoeding 

384.308- 	 511.143- 
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Begroting 
2014-B 

31-12-2014 

Prognose 
2014-P 

31.12-2014 

Stichting Fonds voor de Topsporter 

4. TOELICHTING 

BATEN 

(171 Bijdragen VWS 
	

E 
Stipendiumregeling (2% indexatie) 

	
10.106.470 
	

10.106.470 
Kostenvergoedingsregeling 

10.106.470 10.106.470 

ne) Bijdragen NOC•NSF 
Stipendiumregeting 

Kostenvergoedingsregeling 
Bijdrage Aff-IP-sporters 	 572.410 	 522.400 
'Bijdrage B-sporters/overig' 	 394,200 	 201.400 

966.610 	 723.800 

BROV-regeling  12.574 

966.610 	 736.374 

(10) Financiële resultaten 
Fin. baten spaarrek/deposito's 
Fin. baten betaalrek. 

Financiële resultaten leningen ulg 
Financiële resultaten liquide middelen 

	

351.690 
	

184.000 

	

2.500 
	

7.900 
7.000- 

	

347.190 	 191.900 

Financiële baten effecten 	 100.000 	 307.500 
Beheervergoeding effecten 	 20.000 

	
32.000- 

Financiële resultaten effecten 	 120,000 	 275.500 

467.190 	 467.400 
Kostenvergoedingsregeling 	 467.190 	 467.400 
Stipendiumregeling 

467.190 	 467.400 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Begroting 
2014-B 

31-12-2014 

Prognose 
2014-P 

31-12-2014 

21) Kostenvergoedingen 
Kostenvergoedingen A/HP-sporters 
Kostenvergoedingen B-sporters  

	

1.017.600 	 967.800 

	

379.200 	 186.400 

1.396.800 	 1.154.200 

(22) Organisatiekosten 
Kostenvergoedingsregeling 

Organisatiekosten A/HP 
	

22.000 
Organisatiekosten 	 15.000 

Organisatiekosten kostenvergoeding 
	

37.000 
	

37.000 

Stipendiumregeling 
Begeleiding vanuit NOWNSF 	 263.175 	 263.175 
Doorbelast Kostenverg regeling 	 37.000- 	 37.000- 
Organisatiekosten NOC'NSF 	 2.000 	 6.715  

Kosten administratie en beheer 	 228.175 	 232.890 

Huurkosten 	 25.000 	 15.823 

Accountantskosten 	 15.000 	 15.579 

Kosten website 	 70.000 	 70.000 
Kosten hosting website 	 908 

Kosten website 	 70.000 	 70.908 

Afschrijvingskosten website porta! 

Advieskosten 
Diverse kosten 
Bankkosten 
Verschillenrekening 

Overige organisatiekosten  

	

10.000 
	

10.000 
3.000 

	

3.000 
	

3.000 
2 

16.000 	 13.002 

354.175 	 348.201 

391.175 	 385.201 

(23) Koersresultaten effecten 
Ongerealiseerde koersresultaten effecten 
Gerealiseerde koersresultaten effecten 

667.952 
1.755- 

666.197 
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Doc. 75 
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e. 
10.2.e. 
Lopende punten 
woensdag 10 december 2014 09:53:12 

Ha  10.2.e. 

Voor ons gezamenlijk overzicht heb ik even de punten op een rij gezet die lopende zijn (zijn er nogal wat!): 

1. Stresstest - eindrapport 
2. Financiering stipendium 2014 - formele toekenning 
3. Nieuwe uitkeringsreglementen Stipendium en KV, met toevoeging: 
- 'hardheidsclausule' 
- ingangsdatum stipendium/KV 
- buiten werking stellen van kostenposten 'sportkleding en -materialen', 'sportpraktijk gerelateerde kosten' en 
'voedingssupplementen en vitaminepreparaten' ivm WKR 
4. Vervanger OCW 
5. Ronde tafel sessie VWS 
6. Afspraak sportersbijeenkomsten NOC*NSF - rol VWS 
7. Verkenning overbrugging/pensioen 
- nieuwe datum bijeenkomst ministeries 

Heb jij nog aanvullingen? 

Gr 02e 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport van NOC*NSF: 
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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. 



> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Het bestuur van de Stichting 
Fonds voor de Topsporter 
Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP DEN HAAG 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.ril 

Directie Sport 

Contactpersoon 

Doc. 76 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

10.2.e. 
10.2.e. 

minvws.nl 

Datum 19-12-2014 
Betreft Herziening Bijdrage Stipendiumregeling 2014 - 2016 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw herziene aanvraag bijdrage Stipendiumregeling 
d.d. 11 november 2014, met kenmerk Fonds11065, waarin u verzoekt om een 
aanvulling van € 1.177.340 voor het jaar 2014 betreffende de financiering 
voor de uitvoering van de Stipendiumregeling, bericht ik u het volgende. 

Inhoudelijke overwegingen 
Met mijn brief van 18 maart 2014, met kenmerk SP/64743/2014, heb ik u voor 
de periode 2014-2016, voor het uitvoeren van de Stipendiumregeling een bijdrage 
beschikbaar gesteld van totaal € 30.929.840. Daarbij is aangegeven dat indien 
de uitgaven aan de Stipendiumregeling de ramingen te boven zou gaan, u de 
meerkosten hiervan dient te financieren uit de opgebouwde egalisatiereserve of 
andere maatregelen moet treffen om het financieringsprobleem op te lossen. 

Voor de zomer van 2014 heeft u mij het signaal afgegeven, en bent u met mij in 
overleg getreden over de hoger dan verwachte druk op het stipendiumbudget en 
welke gevolgen dit heeft voor de periode 2014-2016. U heeft daarbij aangegeven 
dat de egalisatiereserve mogelijk reeds in 2014 volledig aangesproken zou moeten 
worden. 
Op grond van uw signalen heb ik een quickscan laten uitvoeren naar de financiële 
houdbaarheid van de Stipendiumregeling voor de periode 2014-2016. Hierbij heeft 
tevens een beoordeling plaatsgevonden van de juistheid en volledigheid van de door 
NOC*NSF en het Fonds gemaakte (risico-)inschatting ten aanzien van de verwachte 
status in- en uitstroom van topsporters en het hiermee samenhangende 
stipendiumgebruik. Als basis voor deze quickscan is onder andere gebruik gemaakt 
van spreadsheet scenario's van het Fonds voor de Topsporter. Een conclusie uit het 
rapport is dat de prognose (inclusief bandbreedte) van het Fonds een realistisch 
beeld laat zien. 

Deze uitkomst en de hoger dan verwachte druk op het stipendiumbudget 2014-
2016 zijn voor mij aanleiding geweest mijn standpunt ten aanzien van de 
financiering van deze eventuele meerkosten opnieuw te bezien. 

Ons kenmerk 
SP/68887/2014 

Relatienummer 
1124375 

Subsidienummer 
323169 

Verplichtingennummer 
560012005 

Bijlagen 

Uw brief 
11-11-2014 

Pagina 1 van 3 



Hierop heeft u een herziene aanvraag bijdrage stipendium 2014 ingediend, waarin 
u aangeeft dat het werkelijk aantal sporters gebruik makend van het stipendia in 
2014 hoger ligt dan initieel begroot. Naast een toename veroorzaakt door een 
procentuele stijging van het aantal stipendiumgebruikers, speelt ook de 
leeftijdsafhankelijke hoogte van het stipendium een rol in de toegenomen totale 
kosten voor de Stipendiumregeling. 

Ook heeft u aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat deze toename in het 
gebruik van het Stipendium zich zal doorzetten in 2015. Indien dit tot noodzakelijke 
wijzigingen in de begroting 2015 zal leiden, zult u mij hierover tijdig informeren. 

Bijdrage 
Bovenstaande redenen heeft mij doen besluiten u een aanvullende bijdrage van 
€ 1.177.340 voor 2014 te verlenen. Rekeninghoudend met de eerder verleende 
bijdrage komt hiermee de totaal verleende bijdrage uit op € 32.107.180 voor de 
periode 2014-2016. 

De totaal door u geraamde kosten voor de periode 2014-2016 bedragen 
met de herziene begroting € 32.907.946, waarvan € 31.950.995 is geraamd voor 
uit te keren stipendia, € 119.250 is geraamd voor kosten WALVIS en € 837.701 
is geraamd voor uitvoeringskosten. 

Daardoor ontstaat een geraamd tekort op de begroting van € 800.766. Dit tekort 
kunt u opvangen uit de in voorgaande jaren opgebouwde egalisatiereserve. 

De in mijn eerdere brief met kenmerk SP/64743/2014 genoemde voorwaarden 
blijven onverminderd van kracht. 

Bevoorschotting 
De bevoorschotting is afgestemd op de door u ingediende liquiditeitsprognose en 
houdt rekening met verschillende bijdragen voor de diverse jaren. De bedragen 
per jaar zijn: 
2014 € 11.283.810 
2015 € 10.308.599 
2016 € 10.514.771 

De voorschotten zullen onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de brief van 
18 maart 2014 worden overgemaakt op uw rekeningnummer 
NL80RAB00396863930. 

AWB-procedure 
Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 
bezwaar kan inschatten. 

U kunt ook bellen met uw contactpersoon. Zijn naam en telefoonnummer staan 
rechts op de eerste pagina van deze brief. Misschien kan hij uw bezwaar 
wegnemen. 

Ons kenmerk 
SP/68887/2014 
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Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden. Noem in het bezwaarschrift uw naam en 
adres, en de datum en het kenmerk van deze brief (dit kenmerk vindt u in 
de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen 
met het bezwaarschrift? 

Ons kenmerk 
SP/68887/2014 

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84 of mailen naar: 
WJZ.bezwaarenberoep(aminvws.nl. 

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidieverlening uw 
subsidienummer 323169 te vermelden. 

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

10.2.e. 

drs. B.C. Zijlstra MPA 

Pagina 3 van 3 



Doc. 77 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Bespreekpunten vrijdag 
Datum: 	 woensdag 8 april 2015 16:23:35 
Bijlagen: 	 imaae001.mq 

Ha 10.2.e. 

Hier een voorzet van bespreekpunten: 

1. Regeling inkomenstoets gestopte sporters en nieuwe instroom 
2. Herstelplan fondskapitaal (afname kapitaal vanwege beleggingen) 
3. Nieuw stipendiumbeleid 2017 ev. 
4. Overbrugging en pensioen 
5. Sportersbijeenkomsten & rol VWS 

Jij aanvullingen? 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Topsport NOC*NSF 

[

9R9 
NO(*NSF 

Mobiel: +3 10.2.e. 
@nocnsf.nl 

Website: www.nocnsf.nl   

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport 
van NOC*NSF: Lotto, 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. 



Doc. 78 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e. 
10.2.e. 
Bespreekpunten overleg vanmiddag 
vrijdag 10 april 2015 07:58:38 
imaae001.onq 

Ha  10.2.e. 

Hieronder de bespreekpunten voor vanmiddag. 

1. Regeling inkomenstoets gestopte sporters en nieuwe instroom 
2. Stand van zaken: 

a. Maatwerktoekenningen 
b. Situaties inkomenstoets 2012/2013 
c. Inkomenstoets 2014 

3. Herstelplan fondskapitaal (afname kapitaal) 
4. Aanvullend subsidieverzoek 2015/2016 
5. Nieuw stipendiumbeleid 2017 ev. 

Doorpraten over 1) welke onderdelen gefinancierd moeten worden uit het nog vast te 
stellen VWS-budget (vanaf 2017) en 2) hoe we het proces tot 2017 gaan inrichten 
(gezamenlijke planning). 

6. Overbrugging en pensioen 
7. Sportersbijeenkomsten 

Rol VWS, vervolg VWS ronde tafel sessie en hoe we dit proces gezamenlijk verder willen 
invullen 

betreft kan het Controleprotocol van de agenda en rechtstreeks besproken worden 
10.2.e. 

Wat 
tussen 

10.2.e 
10.2.e. e 

10.2 e. is er niet fysiek bij, maar haakt een deel telefonisch aan. 

Tot vanmiddag! 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Topsport NOC*NSF 

[

999 
NO(*NSF 

Mobiel: +3 10.2.e. 
@nocnsf.nl 

Website: www.nocnsf.nl   

NEDERLAND SPORTLAND - samen investeren in de kracht van sport Partners in Sport 
van NOC*NSF: Lotto, 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. 



Doc. 79 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e. 
10.2.e. 
RE: Coulance-mogelijkheid aangepast 
maandag 4 mei 2015 14:58:14 
image001.mq 
Coulance mogelijkheid gestopte snoders en instroom V4.docx 

Ha  10.2.e. 

Bijgaand de laatste versie. Heb erin gezet dat de coulance-mogelijkheid met terugwerkende 
kracht ingaat per 1 januari 2014. Verder de reactietermijn voor VWS verruimd. De krappe 
termijn was niet bewust zo neergezet. Dus in de loop van juni lijkt me prima. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Topsport NOC*NSF 

[

999 
NOC*NSF 

Mobiel: 10.2.e. 
E-mail:  10.2.e. 	Pnocnsf.n1 
Website: www.nocnsf.nl   

Van: 10.2.e. 	 @minvws.nl] 
Verzon s en: maaneag mei 1 
Aan 
Onderwerp: : Coulance-mogelijkheid aangepast 

Ho 10 2 e 

Voor nu geen inhoudelijke opmerkingen bij het stuk, helder uitgeschreven. Enige 
aandachtspuntje is om nog expliciet te benoemen dat het gaat om een regeling die geldt 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. Met name van belang in de 
communicatie. 

Wat betreft de planning, m.i. is er nu wel heel strak gepland tussen de vergadering van 
het Fonds en het moment van communiceren met de topsporters. Een week tijd lijkt me 
wat krap om het nieuwe voorstel formeel aan VWS voor te leggen + reactie te krijgen. 
Ik heb 10  le. nu via de mail geïnformeerd over de stand van zaken, nog niet met hem 
besproken. Wellicht roept dit voorstel nog vragen bij hem op die uitgezocht moeten 
worden. Ik snap dat jullie gebonden zijn aan de termijn om topsporters minimaal een 
half jaar van tevoren te informeren over veranderingen maar VWS krijgt nu wel erg 
weinig ruimte om te reageren... 

Groet, 10.2.e. 

Van:  10.2.e.  ij 	.10.2.e.  anocnsf.nl] 



Verzonden: woensdag 29 april 2015 18:41 
Aan: 10.2.e. 
Onderwerp. IV ou ance-mogelijkheid aangepast 

Ha  10.2.e. 

Ter info en nog even vertrouwelijk. Graag jouw blik en op- en aanmerkingen op het conceptstuk 
in de bijlage. 
Hoor ook graag wat voor VWS een acceptabel plafond zou zijn, mochten we doorgaan op deze 
variant. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 

Topsport NOC*NSF 

999 
NOC*NSF 

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

Van: 10.2.e, 
Verzon en: woensdag 29 april 2015 18:37 
Aan: 10.2.e. 
CC: 10.2.e. 
On • erwerp: ou ance-moge ij ei. aangepast 

.10.2.e. 

Bijgaand zoals besproken de aangepaste coulance-mogelijkheid. 

Intussen VWS en vakbond NL Sporter hierover gesproken. Beide partijen kunnen zich heel goed 
vinden in het verruimen van de inkomensgrens met een plafond. 
VWS koppelt deze week terug welk plafond zij redelijk & acceptabel vinden. Ingeborg bespreekt 
met 10.2.e. 

Graag jouw reactie op het stuk. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e. 
Topsport NOC*NSF 



[

999 
NOC*NSF  

Mobiel: +3 10.2.e. 
E-mail:  10.2.e. 	Pnocnsf.n1 
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 email onterecht hebt 
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren 
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid 
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended 
to be exclusively for the addressee(s), and may not be pasled on to, or made available for 
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email 
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use 
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to 
any electronic transmission. NOC*NSF is a legal entity (association), duly incorporated 
under the laws of the Netherlands and registered with the trade register in Arnhem under 
no. 09059703. 

Het kernministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verhuist naar De Resident. Het 
bezoekadres is vanaf 1 juni 2015: Parnassusplein 5, Den Haag. De telefoonnummers (algemeen 
070-3407911) en het postadres (postbus 20350, 2500 EJ Den Haag) van het ministerie blijven 
hetzelfde. 

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



Doc. 79.1 

Coulance-mogelijkheid gestopte sporters en instroom 

AANLEIDING 
Beleidsmatig wordt vooropgesteld dat de stipendium- en kostenvergoedingsregeling in het leven zijn 
geroepen om sporters die niet van hun sport kunnen leven of niet op een andere manier in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien, tegemoet worden gekomen in levensonderhoud en in staat 
worden gesteld om hun (fulltime) topsportprogramma's uit te kunnen voeren. Sinds 2014 ligt het 
stipendium op een niveau tussen wettelijk minimumloon en modaal loon. Als de sporter zelf in staat is 
dat niveau te verdienen dan is het stipendium en de kostenvergoeding niet voor die sporter bedoeld. 

Per 2014 is de jaarinkomenstoets ingevoerd. De jaarinkomenstoets houdt in dat een inkomenstoets 
wordt uitgevoerd over het gehele kalenderjaar waarin het stipendium en/of de kostenvergoeding 
(hierna: KV) wordt genoten en dus ook over periodes dat geen stipendium/KV is ontvangen. Bij de 
opzet van de jaarinkomenstoets in 2013 is afgesproken om de nieuwe toets te monitoren, evalueren 
en waar nodig aan te passen. 

Met VWS, binnen de werkgroep Athlete Services (bonden, Atletencommissie NOC*NSF en NL Sporter), 
het High Performance Team van NOC*NSF, het bestuur van het Fonds voor de Topsporter is 
gesproken over de stand van zaken van dejaarinkomenstoets. Op basis van een aantal 
praktijkgevallen is geconcludeerd dat de jaarinkomenstoets een ongewenst en onbedoeld effect kan 
hebben voor: 
1) sporters die gedurende het kalenderjaar stoppen met hun topsportcarrière en de transitie maken 

naar een nieuwe carrière; 
2) sporters die gedurende het kalenderjaar vanuit een baan-situatie instromen en kiezen voor een 

fulltime topsportbestaan. 

Voor groep 1) geldt dat betreffende sporters na beëindiging van de topsportcarrière geconfronteerd 
kunnen worden met terugvordering van (een deel van) stipendium/KV. 

Voor groep 2) geldt dat betreffende sporters geen aanspraak hebben op een stipendium/KV, indien zij 
tijdens hun eerdere baan meer verdiend hebben dan de inkomensgrens. 

Voor bovenstaande twee groepen lijkt het effect van dejaarinkomenstoets tegenstrijdig met de 
beleidsmatige uitgangspunten: 
1) het faciliteren van gestopte topsporters bij de transitie naar een nieuwe carrière; 
2) het stimuleren van topsporters die werken naast een parttime topsportbeoefening om de stap te 

maken naar een fulltime topsportbestaan. 

Gezocht is naar een passende oplossing die recht doet aan het doel van de stipendiumregeling, maar 
ook uitvoerbaar is en begrijpelijk voor sporters. 

WIJZIGINGSVOORSTEL BELEID 
Voor de genoemde twee groepen topsporters wordt een coulance-mogelijkheid in het leven 
geroepen. Deze sporters krijgen eenmalig de mogelijkheid om gebruik te maken van een verhoogde 
bijverdiennorm bij eerste aanvraag / beëindiging van het Stipendium. Voor deze sporters geldt als 
Inkomensgrens: het maximaal jaarstipendium vermeerderd met € 25.0001  bruto. 
De coulance-mogelijkheid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en wordt toegepast 
op de Inkomenstoets 2014. 

In het huidige uitkeringsreglement bedraagt dit 10.000 euro bruto voor iedere sporter. 



19 jaar 
10.250 

20 jaar 
12.000 

21 jaar 
14.150 

22 jaar 
16.550 

23 jaar 
19.465 

24 jaar 
21.410 

25 jaar 
23.360 

26 jaar 
25.300 

27 jaar 
27.250 

27+ 
27.250 

18 jaar 
8.850 
25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
33.850 35.250 37.000 39.150 41.550 44.465 46.410 48.360 50.300 52.250 52.250 

UITVOERING INKOMENSTOETS 2014 

Proces/procedure t.a.v. Inkomenstoets 2014:  
1. Alle sporters die gedurende de toetsperiode gebruik hebben gemaakt van stipendium/KV, 

ontvangen bericht van het Fonds om hun aangifte IB en aanslag in te leveren; 

	

2. 	O.b.v. de aanslag IB voert het Fonds de jaarinkomenstoets uit en stelt het Fonds vast of het 
jaarinkomen van de sporter de jaarinkomensgrens al dan niet heeft overschreden. 

	

3. 	Indien het jaarinkomen de jaarinkomensgrens niet overschrijdt, dan stelt het Fonds middels een 
schriftelijke besluit vast dat de uitbetaalde stipendia/KV rechtmatig zijn uitgekeerd. 

	

4. 	Indien het jaarinkomen de jaarinkonnensgrens wel overschrijdt, dan stelt het Fonds schriftelijk vast 
dat de uitbetaalde stipendia/KV dient te worden terugbetaald. In deze brief wordt de sporter 
geattendeerd op de coulance-mogelijkheid met het verzoek in dat geval contact op te nemen met 
NOC*NSF Athlete Services. 

5. Van de coulance-mogelijkheid komen de volgende sporters in aanmerking: 
I. sporters die gedurende de toetsperiode gestopt zijn met de topsportcarrière en derhalve 

de topsportstatus en aanspraak op stipendium/KV hebben verloren (NB. het Stipendium 
dient dan ook gedurende het jaar te zijn beëindigd, niet zijnde per 31/12); 

II. sporters die gedurende de toetsperiode vanuit een baansituatie zijn ingestroomd in de 
topsportstatus en op basis daarvan voor het eerst gebruik hebben gemaakt van het 
Stipendium/KV (NB. het Stipendium dient dan ook gedurende het jaar te zijn toegekend, 
niet zijnde per 1/1). 

	

6. 	In voorkomend geval zal NOC*NSF Athlete Services de sporter formeel bevestigen dat hij/zij een 
gestopte / nieuw ingestroomde topsporter is. 

7. De sporter heeft 20 werkdagen de tijd om bij het Fonds aan te geven gebruik te willen maken van 
de coulance-mogelijkheid, gestaafd met de bevestigingsbrief van NOC*NSF. 

	

8. 	O.b.v. de aanslag IB voert het Fonds de jaarinkomenstoets uit aan de hand van de 
inkomensgrens geldend binnen de coulance-mogelijkheid en stelt het Fonds vast of het 
jaarinkomen van de sporter de jaarinkomensgrens al dan niet heeft overschreden. 

	

9. 	De sporter wordt separaat via een brief geïnformeerd over dit heroverwogen besluit. Deze brief 
wordt niet geautomatiseerd verzonden. In deze brief dient o.a. een verwijzing te worden 
opgenomen dat dit een herziening is op het eerder genomen besluit van d.d. xx.xx.xxxx. 

INKOMENSGRENS COULANCE-MOGELIJKHEID 

Voor het Stipendium:  
Het maximale jaarstipendium vermeerderd met 25.000 euro bruto. 

Voorbeeld met maximale jaarstipendium 2015 + 25.000 euro bruto bijverdienen: 

Voor de Kostenvergoeding:  
140% van het minimumloon vermeerderd met 25.000 euro bruto. 

Bij 25.000 euro bruto bijverdienen is de Inkomensgrens: 52.250 euro bruto 



COMMUNICATIE 
1. Sporters, TD's, prestatiemanagers NOC*NSF, AC, NL Sporter en werkgroep Athlete Services 

worden zodra de inhoud en uitvoering van de coulance-mogelijkheid helder is hierover 
geïnformeerd (in de loop van mei 2015). 

2. De coulance-regeling wordt beleidsmatig behandeld in de bestuursvergadering van 22 mei 
2015. 

3. De coulance-regeling wordt geformaliseerd in de uitkeringsreglementen en via de mail 
goedgekeurd door VWS en vastgesteld door het bestuur van het Fonds. Aansluitend vindt 
formele tekening van deze documenten plaats. 

4. De nieuwe uitkeringsreglementen worden gecommuniceerd naar sporters en TD's (in de loop 
van juni). 

UITVOERING INKOMENSTOETS 2015 
Bij een positieve evaluatie van de coulance-mogelijkheid ten aanzien van de Inkomenstoets 2014 gaan 
we met oog op de Inkomenstoets 2015 verder om dit proces volledig te digitaliseren, met als gevolg 
dat het proces iets anders wordt ingericht. 

Proces/procedure t.a.v. Inkomenstoets 2015  
1. Alle sporters die gedurende de toetsperiode gebruik hebben gemaakt van stipendium/KV, 

ontvangen bericht van het Fonds om hun aangifte IB en aanslag in te leveren; 
2. De sporter heeft de mogelijkheid om éénmalig gebruik te maken van een coulance-mogelijkheid 

bij stoppen en éénmalig bij instroom (in totaal met andere woorden 2 keer). Dit kan de sporter 
digitaal via het webportal van het Fonds aangeven. 

3. Van de coulance-mogelijkheid komen de volgende sporters in aanmerking: 
I. sporters die gedurende de toetsperiode gestopt zijn met de topsportcarrière en derhalve 

de topsportstatus en aanspraak op stipendium/KV hebben verloren (NB. het Stipendium 
dient dan ook gedurende het jaar te zijn beëindigd, niet zijnde per 31/12); 

II. sporters die gedurende de toetsperiode vanuit een baansituatie zijn ingestroomd in de 
topsportstatus en op basis daarvan voor het eerst gebruik hebben gemaakt van het 
Stipendium/KV (NB. het Stipendium dient dan ook gedurende het jaar te zijn toegekend, 
niet zijnde per 1/1). 

4. 	In voorkomend geval zal NOC*NSF Athlete Services de sporter formeel bevestigen dat hij/zij een 
gestopte / nieuw ingestroomde topsporter is. 

5. 	O.b.v. de aanslag IB voert het Fonds de jaarinkomenstoets uit aan de hand van de 
inkomensgrens geldend binnen de coulance-mogelijkheid en stelt het Fonds vast of het 
jaarinkomen van de sporter de jaarinkomensgrens al dan niet heeft overschreden. 

6. 	Indien het jaarinkomen de jaarinkonnensgrens niet overschrijdt, dan stelt het Fonds middels een 
schriftelijke besluit vast dat de uitbetaalde stipendia/KV rechtmatig zijn uitgekeerd. 

7. 	Indien het jaarinkomen de jaarinkomensgrens wel overschrijdt, dan stelt het Fonds schriftelijk vast 
dat de uitbetaalde stipendia/KV dient te worden terugbetaald. 

8. Tegen een terugvorderingsbesluit kan de sporter bezwaar maken en vervolgens beroep 
aantekenen bij het Fonds. 

9. Indien de sporter in een later stadium opnieuw gebruik wil maken van financiële voorzieningen, 
dient het teveel ontvangen stipendium/KV uit het verleden op basis van de oorspronkelijke 
jaarinkomenstoets niet terug betaald te worden aan het Fonds, maar indien zich daarna een 
vergelijkbare situatie voordoet, geldt geen coulance-mogelijkheid meer. 

10. De betreffende sporters worden geregistreerd door het Fonds. 
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Ha 10.2.e. 

Ter info. Zoals aangekondigd is het Fondsbestuur akkoord met de coulance-mogelijkheid. De 
coulance-mogelijkheid treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2014 en 
wordt dus toegepast op de inkomenstoets 2014. Zie bijlage voor de regeling zoals besproken. 

Het proces is nu als volgt: 
1. Coulance mogelijkheid wordt geformaliseerd in de uitkeringsreglementen Stipendium 

en Kostenvergoeding; 
2. Deze uitkeringsreglementen worden formeel ter goedkeuring voorgelegd aan VWS; 
3. De uitkeringsreglementen worden formeel vastgesteld door het Fondsbestuur. 

Hierna zal communicatie in gang worden gezet richting de sporters en sportbonden. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

10.2.e 
Topsport NOC*NSF 

Mobiel: +3 10.2.e. 
Pnocnsf.n1  

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 email onterecht hebt 
ontvangen, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door de email te retourneren 
en de email niet te gebruiken en te verwijderen. NOC*NSF sluit iedere aansprakelijkheid 
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. NOC*NSF is een vereniging naar 
Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Arnhem onder nr. 
09059703. This email and any attachment sent with it may be confidential and are intended 
to be exclusively for the addressee(s), and may not be pasled on to, or made available for 
use by any person other than the addressee(s). Should you receive this email 
unintentionally, please notify the sender immediately by returning the email and do not use 
the email and delete the email from your system. NOC*NSF accepts no liability related to 



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



Doc. 80.1 

Coulance-mogelijkheid gestopte sporters en instroom topsporters 

AANLEIDING 

De stipendium- en kostenvergoedingsregeling zijn in het leven geroepen om sporters, die niet van 
hun sport kunnen leven of niet op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien, 
tegemoet te komen in hun levensonderhoud en in staat te stellen om hun (fulltime) 
topsportprogramma's uit te voeren. Sinds 2014 ligt het stipendium op een niveau tussen wettelijk 
minimumloon en modaal loon. Als de sporter zelf in staat is dat niveau te verdienen dan is het 
stipendium en de kostenvergoeding niet voor die sporter bedoeld. 

Per 2014 is dejaarinkomenstoets ingevoerd. De jaarinkomenstoets houdt in dat een inkomenstoets 
wordt uitgevoerd over het gehele kalenderjaar waarin het stipendium en/of de kostenvergoeding 
(hierna: KV) wordt genoten en dus ook over periodes dat geen stipendium/KV is ontvangen. Bij de 
opzet van dejaarinkomenstoets per 2014 is afgesproken om de nieuwe toets te monitoren, te 
evalueren en waar nodig aan te passen. 

Met VWS, binnen de werkgroep Athlete Services (bonden, Atletencommissie NOC*NSF en NL Sporter), 
het High Performance Team van NOC*NSF en het bestuur van het Fonds voor de Topsporter is 
gesproken over de stand van zaken van de jaarinkomenstoets. Op basis van een aantal 
praktijkgevallen is geconcludeerd dat dejaarinkomenstoets een ongewenst en onbedoeld effect kan 
hebben voor: 
1) sporters die gedurende het kalenderjaar stoppen met hun topsportcarrière en de transitie maken 

naar een nieuwe carrière (niet- topsporter); 
2) sporters die gedurende het kalenderjaar vanuit een reguliere baan-situatie instromen en kiezen 

voor een fulltime topsportbestaan. 

Voor groep 1) geldt dat betreffende sporters na beëindiging van de topsportcarrière geconfronteerd 
kunnen worden met terugvordering van (een deel van) stipendium/KV. 

Voor groep 2) geldt dat betreffende sporters geen aanspraak hebben op een stipendium/KV, indien zij 
tijdens hun eerdere baan meer verdiend hebben dan de inkomensgrens. 

Voor bovenstaande twee groepen lijkt het effect van de jaarinkomenstoets tegenstrijdig met de 
beleidsmatige uitgangspunten: 
1) het faciliteren van gestopte topsporters bij de transitie naar een nieuwe carrière; 
2) het stimuleren van topsporters die werken naast een parttime topsportbeoefening om de stap te 

maken naar een fulltime topsportbestaan. 

Gezocht is naar een passende oplossing die recht doet aan het doel van de stipendiumregeling, maar 
ook uitvoerbaar is en begrijpelijk voor sporters. 

WIJZIGINGSVOORSTEL BELEID 
Voor de genoemde twee groepen topsporters wordt een coulance-mogelijkheid in het leven 
geroepen. Deze sporters krijgen eenmalig de mogelijkheid om gebruik te maken van een verhoogde 
bijverdiennorm bij aanvraag / beëindiging van het stipendium. Voor deze sporters geldt als 
inkomensgrens: het maximaal jaarstipendium vermeerderd met € 25.0001  bruto. 
De coulance-mogelijkheid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en wordt toegepast 
op de inkomenstoets 2014. 

1 In het huidige uitkeringsreglement bedraagt dit 10.000 euro bruto voor iedere sporter. 



UITVOERING INKOMENSTOETS 
Proces/procedure t.a.v. inkomenstoets 2014:  
1. Alle sporters die gedurende de toetsperiode gebruik hebben gemaakt van stipendium/KV 

ontvangen bericht van het Fonds om hun aangifte IB en aanslag IB over die periode in te leveren. 
2. 	O.b.v. de aanslag IB voert het Fonds de jaarinkomenstoets uit en stelt het Fonds vast of het 

jaarinkomen van de sporter dejaarinkomensgrens al dan niet heeft overschreden. 
3. 	Indien het jaarinkomen de jaarinkomensgrens niet overschrijdt, dan stelt het Fonds middels een 

schriftelijke besluit vast dat de uitbetaalde stipendia/KV rechtmatig zijn uitgekeerd. 
4. 	Indien het jaarinkomen de jaarinkomensgrens wel overschrijdt, dan stelt het Fonds schriftelijk vast 

dat de uitbetaalde stipendia/KV dient te worden terugbetaald. In deze brief wordt de sporter 
geattendeerd op de coulance-mogelijkheid met het verzoek in dat geval contact op te nemen met 
NOC*NSF Athlete Services. 

5. De sporter heeft de mogelijkheid om éénmalig gebruik te maken van een coulance-mogelijkheid 
bij stoppen en éénmalig bij instroom (in totaal met andere woorden 2 keer). 

6. Van de coulance-mogelijkheid komen de volgende sporters in aanmerking: 
I. sporters die gedurende de toetsperiode de topsportstatus verliezen en daarmee ook de 

aanspraak op stipendium/KV (NB. het Stipendium dient dan ook gedurende het jaar te 
zijn beëindigd, niet zijnde per 31/12); 

II. sporters die gedurende de toetsperiode vanuit een reguliere baansituatie zijn 
ingestroomd in de topsportstatus en op basis daarvan gebruik hebben gemaakt van het 
Stipendium/KV (NB. het Stipendium dient dan ook gedurende het jaar te zijn toegekend, 
niet zijnde per 1/1). 

7. De sporter heeft 30 werkdagen de tijd om bij het Fonds aan te geven gebruik te willen maken van 
de coulance-mogelijkheid. 

8. 	O.b.v. de aanslag IB voert het Fonds de jaarinkomenstoets uit aan de hand van de 
inkomensgrens geldend binnen de coulance-mogelijkheid en stelt het Fonds vast of het 
jaarinkomen van de sporter dejaarinkomensgrens al dan niet heeft overschreden. 

9. Tegen het hiervoor bedoelde besluit kan de topsporter volgens het reglement bezwaar en 
eventueel vervolgens beroep aantekenen. 

10. De betreffende sporters worden geregistreerd door het Fonds. 

INKOMENSGRENS COULANCE-MOGELIJKHEID 
Voor het Stipendium:  
Het maximale jaarstipendium vermeerderd met 25.000 euro bruto. 

Voorbeeld met maximale jaarstipendium 2015 + 25.000 euro bruto bijverdienen: 

18 jaar 
8.850  

19 jaar 
10.250  

20 jaar 
12.000  

21 jaar 
14.150  

22 jaar 
16.550  

23 jaar 
19.465 

24 jaar 
21.410 

25 jaar 
23.360  

26 jaar 
25.300  

27 jaar 27+ 
27.250 
	

27.250 
25.000  25.000  25.000  25.000  25.000  25.000 25.000 25.000  25.000  25.000  25.000 
33.850  35.250  37.000  39.150  41.550  44.465 46.410 48.360  50.300  52.250  52.250 

Voor de Kostenvergoeding:  
140% van het minimumloon vermeerderd met 25.000 euro bruto. 

Bij 25.000 euro bruto bijverdienen is de Inkomensgrens: 52.250 euro bruto 

COMMUNICATIE 
1. De coulance-regeling wordt behandeld in de bestuursvergadering van het Fonds van 22 mei 2015. 



2. Sporters, TD's, prestatiemanagers NOC*NSF, AC, NL Sporter en werkgroep Athlete Services 
worden zodra de inhoud en uitvoering van de coulance-mogelijkheid vast staat hierover 
geïnformeerd (begin juni). 

3. De coulance-regeling wordt geformaliseerd in de uitkeringsreglementen en via de mail 
goedgekeurd door VWS en vastgesteld door het bestuur van het Fonds. Aansluitend vindt formele 
tekening van deze documenten plaats. 

4. De nieuwe uitkeringsreglementen worden gecommuniceerd naar sporters en TD's (in de loop van 
juni). 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Zijlstra. B. C. (Barti 
10.2.e. 
10.2.e. 
RE: Coulance stipendiumregeling 
maandag 22 juni 2015 09:18:43 
imaae001.ono 

Beste 10.2.e. 

Dank voor je mail, wij zijn akkoord met voorstel voor deze coulance-mogelijkheid binnen de 
stipendumregeling. Het formele voorstel zie ik graag tegemoet. 

met vriendelijke groet, 

Bart Zijlstra 

drs. Bart C. Zijlstra 
Directeur Sport 
Ministerie van Volkseezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ Den 1-laa_ 
Telefoon: 10.2.e. 

Van: 10.2.e. 
Verzon en: maan ag 
Aan: Z 'Istra, B. C. Bart 
CC: 10.2.e. 
On erwerp: ou ance s 'pen•lumrege ing 

Beste 10 2 e 

Zoals je weet is per 2014 de jaarinkomenstoets ingevoerd. Binnen deze toets wordt ook het 
inkomen van de sporter meegenomen in de periodes dat de sporter geen stipendium en/of 
kostenvergoeding heeft ontvangen. Aanleiding hiervoor is onze gezamenlijke visie dat de 
financiële voorzieningen primair bedoeld zijn voor sporters die niet in eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien en niet in staat zijn om hun (fulltime) topsportprogramma uit te voeren. Bij de 
opzet van de jaarinkomenstoets per 2014 is afgesproken om de nieuwe jaarinkomenstoets te 
monitoren, te evalueren en waar nodig bij te stellen. 

Op basis van een aantal praktijkgevallen is geconcludeerd dat de jaarinkomenstoets jaarlijks voor 
een zeer beperkt aantal sporters een ongewenst en onbedoeld effect kan hebben voor degenen 
die gedurende het kalenderjaar: 

1) stoppen met hun topsportcarrière en de transitie maken naar een ander beroep; 
2) vanuit een baan-situatie instromen en kiezen voor een fulltime topsportbestaan. 

In beide situaties kunnen sporters namelijk geconfronteerd worden met een terugbetaling van 
de financiële voorzieningen, of hebben sporters op voorhand geen aanspraak op de financiële 
voorzieningen. Geconcludeerd is dat dit niet strookt met de beleidsmatige uitgangspunten. 



Binnen het High Performance Team van NOC*NSF, de werkgroep Athlete Services (bonden, 
Atletencommissie NOC*NSF en NL Sporter), het bestuur van het Fonds voor de Topsporter en 
met ambtelijke vertegenwoordigers van VWS is gezocht naar een oplossing die uitvoerbaar en 
begrijpelijk is voor sporters, die gericht op het jaar 2014 wordt toegepast en uitvoerig zal worden 
geëvalueerd, alvorens tot definitieve invoering over te gaan. 

Wij stellen in het verlengde hiervan voor om een coulance-mogelijkheid in het leven te roepen. 
Sporters krijgen eenmalig de mogelijkheid om gebruik te maken van een andere bijverdiennorm 
bij aanvraag en eenmalig bij beëindiging van de financiële voorzieningen. Als inkomensgrens 
geldt: het maximaal jaarstipendium vermeerderd met € 25.000 bruto in plaats van de reguliere 
bijverdienruimte van 10.000 euro bruto. 

Het voorstel is met Ingeborg en in de afgelopen bestuursvergadering van het Fonds voor de 
Topsporter uitvoerig besproken en akkoord bevonden en NOC*NSF en het bestuur van het 
Fonds stellen voor de coulance-mogelijkheid met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 te 
doen laten gelden en toe te passen op de inkomenstoets 2014. Afgesproken is om de coulance-
mogelijkheid eind 2015 te evalueren en op basis daarvan te bepalen of de coulance-mogelijkheid 
wordt voortgezet voor de periode daarna. 

Voordat formeel een voorstel wordt voorgelegd aan VWS, zou ik het erg op prijs stellen om jouw 
feedback op het bovenstaande te krijgen. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. 

[

999 
NOC*NSF 

T: +31 26 4834680 / M: +31 6 41664285 
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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Fonds voor de 
Topsporger 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. Directie Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 

VOLKSGEZONDHEID 
WELZIJN EN SPORT 

2 8 JULI 2015 

SCANPLAZA 

Doorkiesnr. 	 Kenmerk 
	

Datum 

10.2.e. 	 T1OBS12150E. 	 Arnhem, 20 juni 2015 

Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 

Postbus 302 
6800 AH Arnhem 

Telefoon 026 48 34 418 
Fax 026 48 34 423 

hetfondsenoc-nsf.n1 

Betreft: 

Aanvullende aanvraag bijdrage Stipendium 2015-2016 

Geachte heer Zijlstra, 

De Stichting Fonds voor de Topsporter dient bij het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) een aanvullende aanvraag in voor het jaar 2015 en 2016 
betreffende de financiering voor de uitvoering van de stipendiumregeling. Met uw brief 
van 18 maart 2014, met kenmerk SP/64743/2014 en subsidienummer 322293, heeft u 
reeds voor 2015 en 2016 een bijdrage van € 10.308.599 resp. € 10. 	•or de 
stipendiumregeling toegekend. Het betreft hier het relatienum er 1124375. 

Aanvullende aanvraag bijdrage Stipendium 2015 en 2016 
Begrotingstechnisch is in de initiële aanvraag uitgegaan van 395 stipendia verdeeld 
over de verschillende leeftijdscategorieën. Echter het daadwerkelijk aantal sporters 
gebruikmakend van het stipendia ligt in 2015 hoger dan initieel begroot. Het ligt in de 
lijn der verwachting dat ook in 2016 het aantal sporters gebruikmakend van het 
stipendia hoger zal liggen dan initieel begroot. 

Deze toename wordt onder andere veroorzaakt door de gebruikstoename van het 
Stipendium. Daar waar dit in 2010 procentueel 68% betrof, bedroeg dit in 2013 75% 
en is dit over het eerste half jaar van 2015 zo'n 80%. Daar waar in mei 2015 gemiddeld 
ca. 515 topsporters in aanmerking kwamen voor het Stipendium, is er daadwerkelijk 
door 416 topsporters gebruik gemaakt van het Stipendium. Daarnaast is door 
NOC*NSF aangegeven dat in 2015 en 2016 een reële toename van het aantal A-
statussen wordt verwacht vanwege progressieve prestatieontwikkelingen binnen 
enikele teams en ploegen en het behalen van de kwalificatienormen voor de 
Olympische en Paralympische Spelen in 2016. 

Naar verwachting bedraagt over 2015 en 2016 het gemiddeld aantal sporters 410 
resp. 418 dat gebruik maakt van het Stipendium in de verschillende 

1 
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leeftijdscategorieën, waarb jI de verwachte aantallen per leeftijdscategorieën hierbij 
lastig te voorspellen zijn. 

Daarnaast vraagt het bestuur uw aandacht voor de organisatiekosten. De laatste jaren 
heeft er relatief veel verandering plaatsgevonden. De stipendiumregeling is verder 
doorontwikkeld met bijbehorend een volwaardigere inkomenstoets, de communicatie 
naar de topsporters toe wordt steeds belangrijker, de digitalisering wordt steeds 
omvangrijker en stelt steeds hogere eisen, een steeds groter deel van het kapitaal is 
ondergebracht bij een vermogensbeheerder, de financiële omvang van de 
stipendiumregeling is toegenomen tot ruim 10 mln. en het aantal bezwaar- en 
beroepszaken neemt toe. Derhalve is het bestuur van mening dat de personele 
ondersteuning tevens professioneler moet worden vormgegeven. Hiertoe wordt meer 
gevraagd van de bestuurssecretaris en dient deze te worden ondersteund. Tevens is 
gemeend een controller te positioneren, teneinde het bestuur objectief te kunnen 
informeren over de financiële voortgang. Ook is de functie van functioneel beheerder 
concreet gepositioneerd, als gevolg van de digitalisering binnen het Fonds die de 
laatste jaren heeft plaatsgevonden. Hiermee is de eerste lijn ICT ondersteuning 
gewaarborgd. 
Op basis hiervan is het bedrag voor de organisatiekosten rondom de betaling van 
stipendia opgevoerd. 

Naar verwachting is in 2015 benodigd voor het uitkeren van stipendia (zie bijlage 1): 
- Stipendia (salarissen/sociale lasten) 

	
€ 10.609.690 

- Organisatiekosten 	 € 415.113  
€ 11.024.803 

Ten aanzien van de stipendiumregeling betekent dit per saldo een aanvullend verzoek 
van € 716.204 voor 2015. 

Naar verwachting is in 2016 benodigd voor het uitkeren van stipendia (zie bijlage 1): 
- Stipendia (salarissen/sociale lasten) 

	
11.340.294 

- Organisatiekosten 	 € 415.113  
€ 11.755.407 

Ten aanzien van de stipendiumregeling betekent dit per saldo een aanvullend verzoek 
van € 1.240.636 voor 2016. 

10.2.e. 

1.H.A. Bolhuis 
Voorzitter Stiéhting 
Fonds voor de Topsporter 
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STICHTING FONDS VOOR DE TOPSPORTER 

MANAGEMENT INFORMATIE 
BEGROTING -PROGNOSE 

2015-VWS 
2015- P 
2016- VWS 
2016-B 

INHOUDSOPGAVE 

1. AANTALLEN / UITGANGSPUNTEN 

1.2 Stipendiumregeling 2 

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
3.2 Staat van baten en lasten - Categoriale indeling 7 

Arnhem, 24 juni 2015 
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Stichting Fonds voorde Topsporter 

1. AANTALLEN / UITGANGSPUNTEN 
1.2 Stipendiumregeling 

Begroting 

2015-VWS 

31-12-2015 

Prognose 

2015-P 

31-12-2015 

Begroting 

2016-VWS 

31-12-2016 

Begroting 

2016-B 

31-12-2016 

Stipendia 18 jaar 
Januari 
Februari 
Maart 
Apnl 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Gemiddeld aantal 

Stipendia 18 jaar 
Stipendium/maand i««ci «i, M VT) 

Stipendia 19 jaar ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Januari 12 
Februan 12 
Maart 12 
April 12 
Mei 12 
Juni 12 
Juli 12 
Augustus 12 
September 12 
Oktober 12 
November 12 
December 12 
Gemiddeld aantal 12 

Stipendia 19 jaar € 125.535 
Stipendium/maand i.«ci %i, M VD € 872 

€ 177.117 € 149.387 € 192.024 
€ 852 € 889 € 889 

Stipendia 20 jaar 
Januari 23 
Februari 23 
Maart 23 
April 23 
Mei 23 
Juni 23 
Juli 23 
Augustus 23 
September 23 
Oktober 23 
November 23 
December 23 
Gemiddeld aantal 23 

Stipendia 20 jaar € 281.855 
Stipendium/maand i*ici ti. inci VT) € 1.021 

€ 251.370 € 312.492 € 262.584 
€ 997 € 1.042 € 1.042 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Begroting 
2015-VWS 
31-12-2015, 

Prognose 
2015-P 

31-12-2015 

Begroting 
2016-VWS 

31-12-2016 

Begroting 
2016-B 

31-12-2016 

Stipendia 21 iaar 
Januari 24 
Februari 24 
Maart 24 
April 24 
Mei 24 
Juni 24 
Juli 24 
Augustus 24 
September 24 
Oktober 24 
November 24 
December 24 
Gemiddeld aantal 24 

Stipendia 21 jaar € 346.711 
Stipendium/maand {•«ci »i. inci vn € 1.204 

Stipendia 22 iaar 
Januari 33 
Februari 33 
Maart 33 
April 33 
Me. 33 
Juni 33 
Juli 33 
Augustus 33 
September 33 
Oktober 33 
November 33 
December 33 
Gemiddeld aantal 33 

Stipendia 22 jaar € 558.934 
Stipendium/maand i.ici «i. inci VTI € 1.411 

StiDendia 23 iaar 
Januari 29 
Februan 29 
Maart 29 
April 29 
Mei 29 
Juni 29 
Juli 29 
Augustus 29 
September 29 
Oktober 29 
November 29 
December 29 
Gemiddeld aantal 29 

Stipendia 23 jaar € 577.854 
Stipendium/maand i»«ci «i, mei vn € 1.660 

31 26 
31 26 
30 26 
28 26 
26 26 
26 26 
26 26 
28 26 
26 26 
26 28 
26 26 
26 26 
27 26 

€ 385.700 € 383.116 
€ 1.176 € 1.228 

29 37 
30 37 
35 37 
38 37 
38 37 
38 37 
38 37 
38 37 
38 37 
38 37 
38 37 

36 37 
36 37 

€ 601.092 € 639.217 
€ 1.379 € 1.440 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

€ 630.060 
€ 1.694 
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• 
Begroting 
2015-VWS 

-12-2015 

Prognose 
2015-P 

31-12-2015 

Begroting 
2016-VWS 
31-12-2016 

Begroting 
2016-B 

31-12-2016 

Januan 35 
Februari 35 
Maart 35 
Apnl 35 
Me. 35 
Juni 35 
Juli 35 
Augustus 35 
September 35 
Oktober 35 
November 35 
December 35 
Gemiddeld aantal 35 

Stipendia 24 jaar € 767.154 
Stipendium/maand |MMI * I . M VT) € 1.827 

Stipend!? 25 jaar 
Januari 43 
Februar 43 
Maart 43 
Apnl 43 
Mei 43 
Jun. 43 
Juli 43 
Augustus 43 
September 43 
Oktober 43 
November 43 
December 43 
Gemiddeld aantal 43 

Stipendia 25 jaar € 1.028.184 
Stipendium/maand (•<c »i, mei vn € 1.993 

StiDendia 26 iaar 
Januari 37 
Februan 37 

Maart 37 
April 37 

Me. 37 
Jun. 37 
Juli 37 

Augustus 37 
September 37 
Oktober 37 
November 37 
December 37 
Gemiddeld aantal 37 

Stipendia 26 jaar € 958.442 
Stipendium/maand |aad ti, IMI VTI € 2.159 

m 

32 
31 
30 
32 
31 
32 
32 
33 
34 
34 
34 
34 
32 

820.217 

39 
39 
39 
n OW 

39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 

€ 871.925 
€ 1.863 

31 48 
30 48 
28 48 
33 43 
34 48 
34 48 
34 48 
34 48 
34 48 
34 48 
34 48 
34 48 
33 48 

766.855 € 1.170.695 
1.946 € 2.032 

40 34 
40 34 
40 34 
40 34 
40 34 
40 34 
40 34 
40 34 
40 34 
40 34 
40 34 
40 34 
40 34 

1.056.877 € 898.416 
2.202 2.202 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

M Begroting 
2015-VWS 

31-12-2015 

Stipendia 27 jaar en, ouder 
Januari 140 
Februari 140 
Maart 140 
Apnl 140 
Mei 140 
Juni 140 
Juli 140 
Augustus 140 
September 140 
Oktober 140 
November 140 
December 140 
Gemiddeld aantal 140 

Stipendia 27 jaar en ouder € 3.905.498 
Stipendium/maand (•>ci*i. inci VD € 2.325 

Tptaal aantal stipendia 
Stipendia 18 (aar 4 
Stipendia 19 |aar 12 
Stipendia 20 jaar 23 
Stipendia 21 jaar 24 
Stipendia 22 jaar 33 
Stipendia 23 jaar 29 
Stipendia 24 jaar 35 
Stipendia 25 jaar 43 
Stipendia 26 jaar 37 
Stipendia 27 jaar en ouder 140_ 

380 

Prognose 
2015-P 

31-12-2015 

Begroting 
2016-VWS 

31-12-2016 

Begroting 
2016-B 

31-12-2016 

141 144 170 
142 144 170 
150 144 170 
155 144 170 
162 144 170 
165 144 170 
168 144 170 
170 144 170 
170 144 170 
170 144 170 
170 144 170 
170 144 170 
161 144 f70 

€ 4.389.305 € 4.097.425 € 4.836.840 
€ 2.271 € 2.371 € 2.371 

410 410 418 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

Begroting 
2015-VWS 
31-12-2015 

Prognose 
2015-P 

31-12-2015 

Begroting 
2016-VWS 

31-12-2016 

Begroting 
2016-B 

31-12-2016 

Stipendia 18 jaar € 36.259 € 71.585 € 55.476 € 74 016 
Stipendia 19 jaar € 125 535 € 177.117 € 149387 € 192.024 
Stipendia 20 jaar € 281 855 € 251 370 € 312492 € 262.584 
Stipendia 21 jaar € 346711 € 385.700 € 383 116 € 383.136 
Stipendia 22 jaar € 558934 € 601.092 € 639.217 € 639.360 
Stipendia 23 jaar € 577.854 € 653.643 € 630.060 € 630.168 
Stipendia 24 jaar € 767 154 € 863.523 € 871.925 € 871.884 
Stipendia 25 jaar € 1.028184 € 766.855 € 1.170.695 € 829.056 
Stipendia 26 jaar € 958 442 € 820.217 € 1.056.877 € 898.416 
Stipendia 27 jaar en ouder € 3.905498 € 4.389.305 € 4 097.425 4.836.840 

€ 8.586426 € 8 980.408 € 9.366.669 € 9.617.484 
Sociale lasten € 1.502.624 € 1.589.532 € 1.639.167 € 1.683.060 

Totaal € 10.089 050 € 10 569.940 € 11.005.836 € 11.300.544 

Sociale lasten % 17.5% 17.7% 17,5% 17.5% 

Stipendium/maand incl soc.ln.' 
Stipendia 18 jaar € 888 € 869 € 905 c 906 
Stipendia 19 jaar € 1 024 € 1.002 € 1 045 € 1.045 
Stipendia 20 jaar € 1.200 € 1.174 e 1 224 € 1.224 
Stipendia 21 jaar € 1415 € 1 384 € 1.443 € 1.443 
Stipendia 22 jaar € 1.658 € 1.623 € 1 692 € 1.692 
Stipendia 23 jaar € 1 951 € 1 909 € 1.990 € 1.990 
Stipendia 24 jaar € 2 146 € 2.100 € 2.189 € 2.189 
Stipendia 25 jaar € 2 341 € 2291 € 2388 € 2388 
Stipendia 26 jaar € 2536 € 2482 € 2.587 € 2.587 
Stipendia 27 jaar en ouder € 2 732 € 2673 € 2.786 € 2.786 

* Indexatie van 2% op het stipendium per jaar 

Total? lasten. «tirandjgrnreqelinq 

Stipendia incl sociale lasten 10 049 300 10 569 940 10 966.086 11 300 544 
% Walvis, max 5% 5% 5% 5% 

39750 39750 39 750 39.750 
€ 10 089 050 € 10609.690 € 11 005 836 € 11.340.294 

Uitvoenngskosten € 244 000 € 415 113 € 245 500 € 415.113 

Totaal 10.333 050 11.024 803 11.251 336 11 755.407 

% Uitvoenngskosten max.6% 2,4% 3,9% O 2.2% 

Kosten administratie en beheer 
KOSTEN incl. BTW € 181 500 € 308.550 

€ 
181.500 

FTE 
Bestuurssecretaris 0,2 0,4 0,2 
Bureaucoordinator 1,0 1.0 1,0 
Controller 0,1 

Functioneel beheerder ICT 0.1 0.2 0,1 
Senior Medewerker Finance / ost. JZ -
Administratieve ondersteuning 0.3 
Projectmedewerker 0,3 

Salansadministrateur 0.5 0.5 0.5 
Ondersteuning mw F&C 0.2 0,2 0.2 Ondersteuning mw F&C 

2,0 3.0 2.0 

Extra ondersteuning inkomenstoets 0.2 
Extra ondersteuning F&C/ICT 0,2 

Financiële dienstverlening ondergebracht 

bij NOC'NSF aantal FTE 2.0 3,4 2,0 

KOSTEN / FTE excl. BTW € 75.000 € 75 000 € 75.000 

3,7% 

75000 
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Stichting Fonds voor de Topsporter 

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

3.2 Staat van baten en lasten - Categoriale indeling 

2015-VWS 
31-12-2015 

Prognose 
2015-P 

31-12-2015 

Stipendiumregeling 
Baten: Bijdragen VWS 

Bijdragen NOC'NSF 
Financiële resultaten 

(17) 

(U) 

(19) 

10 308.599 

10 308.E 

10.308.599 

10.308.599 

10.514.771 

10.514.771 

Lasten Salarissen/sociale lasten 
Organisatiekosten 

Saldo 

SALDO BATEN EN LASTEN 

(20) 

(22) 

10.089.1 
244.000 

10333.050 

24 451-

24.451-

10.609 690 
415 113 

11.024 803 

716 204-

716 204-

11.005.836 
245.500 

11.251.335 

736 565-

736 565-

RESULTAATBESTEMMING « • _ • _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Egalisatiereserve fttg 24 451- 716.204- 736.565-
Reserve Koersresultaten Effecten f»S) 
Resultaat Kostenvergoeding - -

24.451- 716.204- 736.565-
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VOLKSGEZONDne 
WELZIJN EN r\cr 

10 ME 2015 
SCANPLAZP,  

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

Topsportbeleid 
	Doorkiesnr. 	 Kenmerk 	 Datum 

10.2.e. 	 T1OBS12352RMK 
	

Arnhem, 3 augustus 2015 

Betreft 
Wijzigingsvoorstel Uitkeringsreglement Fonds voor de Topsporter 

Geachte heer Zijlstra, 

Aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt ter goedkeuring 
voorgelegd het Uitkeringsreglement Stipendiumregeling en het Uitkeringsreglement 
Kostenvergoeding van de Stichting Fonds voor de Topsporter. 

Algemeen 
Per 2014 is de jaarinkomenstoets ingevoerd. Binnen deze toets wordt ook het 
inkomen van de sporter meegenomen in de periodes dat de sporter geen stipendium 
en/of kostenvergoeding heeft ontvangen. Bij de opzet van de jaarinkomenstoets per 
2014 is afgesproken om de nieuwe jaarinkomenstoets te monitoren, te evalueren en 
waar nodig bij te stellen. Geconcludeerd is dat de jaarinkomenstoets jaarlijks voor een 
zeer beperkt aantal sporters een ongewenst en onbedoeld effect kan hebben en in 
het verlengde hiervan is door medewerkers van uw Ministerie en mijn organisatie 
hard gewerkt aan het zoeken van een oplossing hiervoor. 

Voorstel 
In het verlengde hiervan stellen wij voor om een coulance-mogelijkheid in het leven 
te roepen. Het voorstel is met medewerkers van uw Ministerie uitvoerig besproken en 
akkoord bevonden en NOC*NSF stelt voor de coulance-mogelijkheid met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 te doen laten gelden en toe te passen op 
de inkomenstoets 2014. Afgesproken is om de coulance-mogelijkheid eind 2015 te 
evalueren en op basis daarvan te bepalen of de coulance-mogelijkheid wordt 
voortgezet voor de periode daarna. In de bijlage treft u het beleidsvoorstel en de 
addenda bij het uitkeringsreglement aan. 

Lotto en de Partners in Sport: EY * Rabobank $ Randstad s Volkswagen * Zilveren Kruis 



L NO(*NSF 

Vervolgtraject 
Na goedkeuring van het uitkeringsreglement door uw Ministerie, wordt het 
uitkeringsreglement formeel ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van het 
Fonds voor de Topsporter. 

Met vriendelijke groet, 
NOC*NSF 

10.2 e. 

Manager Topsport 

Bijlagen: 
1) Beleidsvoorstel 
2) Addendum Stipendium 
3) Addendum Kostenvergoeding 
4) Uitkeringsreglement Stipendiumregeling Fonds voor de Topsporter 
5) Uitkeringsreglement Kostenvergoeding Fonds voor de Topsporter 

i 



Addendum behorend bij het Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters 
d.d. 5 februari 2014 (hierna: "Addendum") 

Coulance mogelijkheid 

1. 	Aangepaste Inkomensgrens: het Maximaal jaarstipendium vermeerderd met € 25.000,-
bruto. 

2. 	De Topsporter kan voor de vaststelling van het Stipendium op basis van de 
inkomenstoets - met inachtneming van het gestelde in artikel 3 van dit Addendum -
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 en instroomt in het Programma. 

3. 	De Topsporter kan uitsluitend gebruik maken van de Aangepaste Inkomensgrens nadat 
het Fonds heeft vastgesteld dat het Toetsinkomen van de Topsporter tijdens de 
Toetsperiode meer bedroeg dan de Inkomensgrens. 

4. 	De Topsporter als bedoeld in artikel 2 van dit Addendum dient binnen 6 weken na 
dagtekening van de beslissing van het Fonds, op basis van de vaststelling zoals 
genoemd in artikel 3 van dit Addendum, kenbaar te maken bij het Fonds dat hij voor het 
vaststellen van het Toetsinkomen 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 en beëindiging van de topsportcarrière of 
instroom in het Programma tijdens de Toetsperiode. 

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

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

7. 	De Aangepaste Inkomensgrens kan door het Fonds voor de Topsporter als bedoeld in 
artikel 2 van dit Addendum slechts: i) eenmalig worden toegepast in het geval als 
genoemd onder artikel 2.a. van dit Addendum en ii) eenmalig in het geval als genoemd 
onder artikel 2.b. van dit Addendum. 



8. 	De regels met betrekking tot bezwaar en beroep als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van 
het Reglement zijn overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat het een 
beslissing van het Fonds betreft met betrekking tot de toekenning, afwijzing of 
terugvordering van een Stipendium als bedoeld in artikel 5 en 6 van dit Addendum. 

Dit Addendum treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2014 en is van 
toepassing op de Toetsperiode 2014. Op basis van een evaluatie van deze Toetsperiode 
wordt bepaald of en hoe de coulance mogelijkheid wordt voortgezet. 

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

Datum: [INVULLEN] 
Plaats: 's-Gravenhage 

Directeur Sport 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Drs. B.C. Zijlstra 

Aldus vastgesteld door het Bestuur, 

Datum: [INVULLEN] 
Plaats: Arnhem 

Voorzitter 	 Penningmeester 
Fonds voor de Topsporter 	 Fonds voor de Topsporter 

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



Addendum behorend bij het Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters 
d.d. 5 februari 2014 (hierna: "Addendum") 

Coulance mogelijkheid 

1. 	Aangepaste Inkomensgrens: 140% van het Minimumloon vermeerderd met € 25.000,-
bruto. 

2. 	De Topsporter kan voor de vaststelling van de Kostenvergoeding op basis van de 
inkomenstoets - met inachtneming van het gestelde in artikel 3 van dit Addendum -
uitsluitend gebruik maken van de Aangepaste Inkomensgrens 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 en instroomt in het Programma. 

3. 	De Topsporter kan uitsluitend gebruik maken van de Aangepaste Inkomensgrens nadat 
het Fonds heeft vastgesteld dat het Toetsinkomen van de Topsporter tijdens de 
Toetsperiode meer bedroeg dan de Inkomensgrens. 

4. 	De Topsporter als bedoeld in artikel 2 van dit Addendum dient binnen 6 weken na 
dagtekening van de beslissing van het Fonds, op basis van de vaststelling zoals 
genoemd in artikel 3 van dit Addendum, kenbaar te maken bij het Fonds dat hij voor het 
vaststellen van het Toetsinkomen 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 en beëindiging van de topsportcarrière of 
instroom in het Programma tijdens de Toetsperiode. 

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

6. 	Indien de Topsporter in de Toetsperiode een Toetsinkomen heeft boven de Aangepaste 
Inkomensgrens, zal het Fonds de uitbetaalde Kostenvergoedingen terugvorderen. 

7. 	De Aangepaste Inkomensgrens kan door het Fonds voor de Topsporter als bedoeld in 
artikel 2 van dit Addendum slechts: i) eenmalig worden toegepast in het geval als 
genoemd onder artikel 2.a. van dit Addendum en ii) eenmalig in het geval als genoemd 
onder artikel 2.b. van dit Addendum. 



8. 	De regels met betrekking tot bezwaar en beroep als bedoeld in de artikelen 11 en 12 
van het Reglement zijn overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat het een 
beslissing van het Fonds betreft met betrekking tot de toekenning, afwijzing of 
terugvordering van de Kostenvergoeding als bedoeld in artikel 5 en 6 van dit 
Addendum. 

Dit Addendum treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2014 en is van 
toepassing op de Toetsperiode 2014. Op basis van een evaluatie van deze Toetsperiode 
wordt bepaald of en hoe de coulance mogelijkheid wordt voortgezet. 

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

Datum: [INVULLEN] 
Plaats: 's-Gravenhage 

Directeur Sport 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Drs. B.C. Zijlstra 

Aldus vastgesteld door het Bestuur, 

Datum: [INVULLEN] 
Plaats: Arnhem 

Voorzitter 	 Penningmeester 
Fonds voor de Topsporter 	 Fonds voor de Topsporter 

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



Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters 
van het 

Fonds voor de Topsporter 

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

d. Commissie: arbitragecommissie; 
e. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter gevestigd te Arnhem; 
f. Inkomen: jaarinkomen van de Topsporter als bedoeld in artikel 3.1 van de 

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

bruto; 
h. 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; 

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

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

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

I. 	Reglement: dit Uitkeringsreglement Stipendium voor Topsporters; 
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m. 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'; 

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

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

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

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

r. Toetsinkomen: het Inkomen van de Topsporter verminderd met het 
Topsportgeld dat in de Toetsperiode is ontvangen en op enig moment op de 
Topsportspaarrekening is gestort; 

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

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

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

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

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

x. Topsportspaarrekening: de rekening van de Topsporter bij de spaarinstelling 
in verband met de Topsportspaarregeling; 

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

Artikel 2 Doelgroep 

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

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

aan wie een A-Status is toegekend en die bij de top-3 zijn geëindigd tijdens 
een vastgesteld meetmoment als bedoeld in artikel 2 van het Statusreglement 
en tevens deelnemen aan een fulltime Programma onder regie van de Bond. 
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3. Daarnaast kunnen ook de volgende Topsporters, uitsluitend op voordracht van 
NOC*NSF, in aanmerking komen voor een Stipendium: 
a. Topsporters in de groepen 1 t/m 3 Programma's van Topsportdisciplines, die 

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

b. Topsporters in de groepen 4.a en 4.b Programma's van Topsportdisciplines, 
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 als bedoeld in artikel 2 van Statusreglement en 
deelnemen aan een fulltime Programma onder regie van de Bond. 

Artikel 3 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. 

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. 

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

Artikel 4 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. 
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Leeftijd (jaar) 
Stipendium to.v. 
Minimumloon 23- 
jarige  

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

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

2. Het Stipendium wordt toegekend voor de duur dat een Topsporter voldoet aan de 
criteria genoemd in artikel 2 van dit Reglement. 

3. Voldoet een Topsporter niet langer (meer) aan de criteria als opgenomen in 
artikel 2 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 niet meer aan bedoelde criteria wordt voldaan. 

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

Artikel 5 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 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 

4. De bedragen in euro's behorend bij de tabel in lid 3 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. 

5. 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. 

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

7. De Topsporter kan het in de Toetsperiode verdiende Topsportgeld in aanmerking 
laten komen voor de Topsportspaarregeling, waarmee dit deel van zijn Inkomen 
niet meetelt voor het Toetsinkomen. 

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 6 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 7 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. 

2. Direct na ontvangst van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting dient de 
Topsporter deze in bij het Fonds. 

3. Indien de Topsporter Topsportgeld niet wil laten meetellen voor het 
Toetsinkomen door storting daarvan op de Topsportspaarrekening, dient de 
Topsporter hiervoor de benodigde bewijsstukken bij het Fonds aan te leveren. 
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4. Op grond van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 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. 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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, 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,-. 

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. 

Artikel 8 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, 
schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij het Fonds. 
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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 9 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. 

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

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

4. De Commissie doet uiterlijk zes weken na ontvangst van het beroepsschrift 
schriftelijk uitspraak. 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 10 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. 
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2. Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, 
prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de 
Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één 
van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid 
van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige 
bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de 
inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk 
benadert. In gevallen waarin de wet, de Statuten of dit Reglement niet voorzien, 
beslist het Bestuur. 

3. Dit Reglement kan — na goedkeuring door VWS — worden gewijzigd door het 
Bestuur. 
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Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters 
van het 

Fonds voor de Topsporter 

Ingangsdatum 1 januari 2015 

Preambule 
Het Reglement is een regeling voor Topsporters op basis waarvan de Topsporter 
aanspraak kan maken op vergoeding van Kosten gemaakt in de uitoefening van zijn 
sport (Topsportdiscipline). 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 NOC*NSF. 
Kostenvergoedingen worden slechts toegekend voor zover de daartoe bestemde 
middelen van het Fonds toereikend zijn. 

Artikel 1 Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. Bestuur: het bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de Statuten; 
b. Bond: een landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF; 
c. 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; 

d. Commissie: arbitragecommissie; 
e. CTO: Centrum voor Topsport en Onderwijs, geaccrediteerd door NOC*NSF; 
f. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter gevestigd te Arnhem; 
a. Inkomen: jaarinkomen van de Topsporter als bedoeld in artikel 3.1 van de 

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

bruto; 
h. 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; 

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

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

k. NOC*NSF: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands 
Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie; 
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I. 	Programma: het gezamenlijke trainings- en wedstrijdprogramma van de Bond 
waaraan de Topsporter deelneemt, onderverdeeld in groepen 1 tot en met 5 
(1-3, 4a/4b en 5a/5b); 

m. Reglement: dit Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters; 
n. 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'; 

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

p. 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; 

q. Statuten: de statuten van het Fonds; 
r. Toetsperiode: de periode gelijk aan een kalenderjaar waarin de Topsporter 

aanspraak heeft gemaakt op een Kostenvergoeding; 
s. Topsportdiscipline: de in het Reglement Topsport- en Internationale 

wedstrijdsportdisciplines erkende topsportdiscipline die door de Topsporter 
wordt beoefend; 

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

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

Artikel 2 Doelgroep 

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

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

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

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

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

b. Topsporters in de groepen 4.a en 4.b Programma's van Topsportdisciplines, 
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 

Uitkeringsreglement Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters per 1 januari 2015 	 Pagina 2 van 11 



vastgesteld meetmoment als bedoeld in artikel 2 van het Statusreglement en 
deelnemen aan een fulltime Programma. 

Artikel 3 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. 

6. De Kostenvergoeding wordt toegekend bij wijze van voorschot. Bij de in artikel 10 
bedoelde inkomenstoets vindt definitieve vaststelling plaats van de aan de 
Topsporter toegekende Kostenvergoeding. 

7. Kostenvergoedingen worden slechts toegekend voor zover de daartoe bestemde 
middelen van het Fonds toereikend zijn. 

Artikel 4 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. 

2. De Topsporter kan aanspraak maken op vergoeding van Kosten voor de duur dat 
een Topsporter voldoet aan de criteria genoemd in artikel 2 van dit Reglement. 

3. Voldoet een Topsporter niet langer (meer) aan de criteria als opgenomen in 
artikel 2 van dit Reglement, 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 niet meer aan bedoelde criteria wordt voldaan. 
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4. De Topsporter kan tussentijds de Kostenvergoeding (laten) beëindigen. 

Artikel 5 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 6 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 7 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; 
b. voor zover ze niet door de Topsporter bij derden (waaronder de Bond, 

CTO of zorgverzekeraar) gedeclareerd kunnen worden. 

3. Wanneer een investering langer meegaat dan één jaar en het aanschafbedrag 
hoger is dan 450,- dan moet afschrijving plaatsvinden over meerdere jaren 
(conform de fiscale regelgeving). De afschrijvingstermijn bedraagt in principe drie 
jaar, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze termijn anders is. De afschrijving 
vindt plaats over het totale factuurbedrag, inclusief BTW, exclusief een 
aannemelijk te maken restwaarde aan het eind van de afschrijvingsperiode. 
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Indien de restwaarde niet aannemelijk wordt gemaakt hanteert het Fonds een 
restwaarde van 10% van het totale factuurbedrag. Maandelijks dient het 
afschrijvingsbedrag op de declaratie worden opgevoerd. 

Artikel 8 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 3 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 niet vergoed. 

7. Indien de Topsporter in een maand minder Kosten heeft gedeclareerd dan het op 
grond van artikel 5 bepaalde maximum, kan de hoogte van het resterende 
declaratieruimte worden meegenomen naar de opvolgende maand(en) tot uiterlijk 
de maand december van dat jaar. 

8. Indien de Topsporter in een maand meer Kosten heeft gedeclareerd dan het op 
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grond van artikel 5 bepaalde maximum, kan het meerdere aan Kosten ten laste 
worden gebracht van de declaratieruimte van opvolgende maanden tot 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. 

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 9 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 door het 
Fonds vergoed. 

Artikel 10 Vaststelling van de 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. 

2. Direct na ontvangst van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting dient de 
Topsporter deze in bij het Fonds. 

3. Op grond van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting voert het Fonds de 
inkomenstoets uit en wordt mede op basis van het bepaalde in dit Reglement 
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vastgesteld of de Topsporter in aanmerking had mogen komen voor de 
Kostenvergoeding. 

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

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 Inkomen van de 
Topsporter over de Toetsperiode te toetsen. 

8. Indien achteraf mocht blijken dat een Topsporter die een vergoeding van Kosten 
heeft ontvangen niet voldeed aan één van de voorschriften van dit Reglement, al 
dan niet opzettelijk, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven, houdt het 
Fonds zich het recht voor 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. 

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 de 
Kostenvergoeding, dient dit binnen zes weken na dagtekening van deze 
beslissing, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij het Fonds. 

2. Het Fonds neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift, een 
besluit, echter niet dan nadat de Topsporter in de gelegenheid is gesteld te 
worden gehoord dan wel zijn/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 
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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 11 lid 2 
bezwaar heeft, kan de Topsporter binnen zes weken na dagtekening van dit 
besluit daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep aantekenen bij een 
onafhankelijke Commissie. 

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

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

4. De Commissie doet uiterlijk zes weken na ontvangst van het beroepsschrift 
schriftelijk uitspraak. 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 
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 
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inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zovee► mogelijk 
benadert. In gevallen waarin de wet, de Statuten of dit Reglement niet voorzien, 
beslist het Bestuur. 

3. De bijlage bij dit Reglement, Kostenvergoedingen onder het Uitkeringsreglement 
Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters, maakt onverbrekelijk deel uit van 
dit Reglement. 

4. Dit Reglement kan — na goedkeuring door VWS, welke goedkeuring niet is vereist 
voor wijzigingen in de bijlage — worden gewijzigd door het Bestuur. 
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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); 
b. Hotel- en/of buitenlands trainingsverblijf (artikel 3). 

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

4. 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 een verklaring van de reden van de reis, de 
datum, het vertrek- en aankomstadres (via Google Maps) en de 
kilometerafstand te worden overgelegd; 

b. Voor vergoeding van de Kosten van openbaar vervoer, dient het 
vervoersbewijs alsmede het betalingsbewijs te worden overgelegd met een 
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verklaring van de reden van de reis. Kosten van treinkosten komen niet voor 
vergoeding in aanmerking.; 

c. Indien de Topsporter, op aangeven van NOC*NSF, een Pon auto ter 
beschikking is gesteld, komen de volgende Kosten voor vergoeding in 
aanmerking: 
i. 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 van Pon kan geen 
kilometers declareren bij het Fonds; 

ii. De aan Pon 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 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. 
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Coulance-mogelijkheid gestopte sporters en instroom topsporters 
(interne uitvoeringsregeling) 

AANLEIDING 

De stipendium- en kostenvergoedingsregeling zijn in het leven geroepen om sporters, die niet van 
hun sport kunnen leven of niet op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien, 
tegemoet te komen in hun levensonderhoud en in staat te stellen om hun (fulltime) 
topsportprogramma's uit te voeren. Sinds 2014 ligt het stipendium op een niveau tussen wettelijk 
minimumloon en modaal loon. Als de sporter zelf in staat is dat niveau te verdienen dan is het 
stipendium en de kostenvergoeding niet voor die sporter bedoeld. 

Per 2014 is de jaarinkomenstoets ingevoerd. De jaarinkomenstoets houdt in dat een inkomenstoets 
wordt uitgevoerd over het gehele kalenderjaar waarin het stipendium en/of de kostenvergoeding 
(hierna: KV) wordt genoten en dus ook over periodes dat geen stipendium/KV is ontvangen. Bij de 
opzet van de jaarinkomenstoets in 2013 is afgesproken om de nieuwe toets te monitoren, te 
evalueren en waar nodig aan te passen. 

Met VWS, binnen de werkgroep Athlete Services (bonden, Atletencommissie NOC*NSF en NL Sporter), 
het High Performance Team van NOC*NSF en het bestuur van het Fonds voor de Topsporter is 
gesproken over de stand van zaken van de jaarinkomenstoets. Op basis van een aantal 
praktijkgevallen is geconcludeerd dat de jaarinkomenstoets een ongewenst en onbedoeld effect kan 
hebben voor 
1) sporters die gedurende het kalenderjaar stoppen met hun topsportcarrière en de transitie maken 

naar een nieuwe carrière (niet- topsporter); 
2) sporters die gedurende het kalenderjaar vanuit een reguliere baan-situatie instromen en kiezen 

voor een fulltime topsportbestaan. 

Voor groep 1) geldt dat betreffende sporters na beëindiging van de topsportcarrière geconfronteerd 
kunnen worden met terugvordering van (een deel van) stipendium/KV. 

Voor groep 2) geldt dat betreffende sporters geen aanspraak hebben op een stipendium/KV, indien zij 
tijdens hun eerdere baan meer verdiend hebben dan de inkomensgrens. 

Voor bovenstaande twee groepen lijkt het effect van de jaarinkomenstoets tegenstrijdig met de 
beleidsmatige uitgangspunten: 
1) het faciliteren van gestopte topsporters bij de transitie naar een nieuwe carrière; 
2) het stimuleren van topsporters die werken naast een parttime topsportbeoefening om de stap te 

maken naar een fulltime topsportbestaan. 

Gezocht is naar een passende oplossing die recht doet aan het doel van de stipendiumregeling, maar 
ook uitvoerbaar is en begrijpelijk voor sporters. 

WIJZIGINGSVOORSTEL BELEID 
Voor de genoemde twee groepen topsporters wordt een coulance-mogelijkheid in het leven 
geroepen. Deze sporters krijgen eenmalig de mogelijkheid om gebruik te maken van een verhoogde 
bijverdiennorm bij eerste aanvraag / beëindiging van het stipendium. Voor deze sporters geldt als 
inkomensgrens: het maximaal jaarstipendium vermeerderd met € 25.0001  bruto. 

1  In het huidige uitkeringsreglement bedraagt dit 10.000 euro bruto voor iedere sporter. 



De coulance-mogelijkheid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en wordt toegepast 
op de inkomenstoets 2014. 

UITVOERING INKOMENSTOETS 2014 
Proces/procedure t.a.v. inkomenstoets 2014:  
1. Alle sporters die gedurende de toetsperiode gebruik hebben gemaakt van stipendium/KV, 

ontvangen bericht van het Fonds om hun aangifte IB en aanslag IB over die periode in te leveren. 
2. 	O.b.v. de aanslag IB voert het Fonds de jaarinkomenstoets uit en stelt het Fonds vast of het 

jaarinkomen van de sporter de jaarinkomensgrens al dan niet heeft overschreden. 
3. 	Indien het jaarinkomen de jaarinkomensgrens niet overschrijdt, dan stelt het Fonds middels een 

schriftelijke besluit vast dat de uitbetaalde stipendia/KV rechtmatig zijn uitgekeerd. 
4. 	Indien het jaarinkomen de jaarinkomensgrens wel overschrijdt, dan stelt het Fonds schriftelijk vast 

dat de uitbetaalde stipendia/KV dient te worden terugbetaald. In deze brief wordt de sporter 
geattendeerd op de coulance-mogelijkheid met het verzoek in dat geval contact op te nemen met 
NOC*NSF Athlete Services. 

5. De sporter heeft de mogelijkheid om éénmalig gebruik te maken van een coulance-mogelijkheid 
bij statusverlies en éénmalig bij instroom (in totaal met andere woorden 2 keer). 

6. Van de coulance-mogelijkheid komen de volgende sporters in aanmerking: 
I. sporters die gedurende de toetsperiode gestopt zijn met de topsportcarrière en derhalve 

de topsportstatus en aanspraak op stipendium/KV hebben verloren (NB. het Stipendium 
dient dan ook gedurende het jaar te zijn beëindigd, niet zijnde per 31/12); 

II. sporters die gedurende de toetsperiode vanuit een reguliere baansituatie zijn 
ingestroomd in de topsportstatus en op basis daarvan gebruik hebben gemaakt van het 
Stipendium/KV (NB. het Stipendium dient dan ook gedurende het jaar te zijn toegekend, 
niet zijnde per 1/1). 

7. In voorkomend geval zal NOC*NSF Athlete Services de sporter formeel bevestigen dat hij/zij een 
gestopte / ingestroomde topsporter is. 

8. De sporter heeft 20 werkdagen de tijd om bij het Fonds aan te geven gebruik te willen maken van 
de coulance-mogelijkheid, gestaafd met de bevestigingsbrief van NOC*NSF. 

9. 	O.b.v. de aanslag IB voert het Fonds de jaarinkomenstoets uit aan de hand van de 
inkomensgrens geldend binnen de coulance-mogelijkheid en stelt het Fonds vast of het 
jaarinkomen van de sporter de jaarinkomensgrens al dan niet heeft overschreden. 

10. De sporter wordt separaat via een brief geïnformeerd over dit heroverwogen besluit. Deze brief 
wordt niet geautomatiseerd verzonden. In deze brief dient o.a. een verwijzing te worden 
opgenomen dat dit een herziening is op het eerder genomen besluit van d.d. xx.xx.xxxx. 

11. Tegen het hiervoor bedoelde besluit kan de topsporter volgens het reglement bezwaar en 
eventueel vervolgens beroep aantekenen. 

12. De betreffende sporters worden geregistreerd door het Fonds. 

INKOMENSGRENS COULANCE-MOGELIJKHEID 
Voor het Stipendium:  
Het maximale jaarstipendium vermeerderd met 25.000 euro bruto. 

Voorbeeld met maximale jaarstipendium 2015 + 25.000 euro bruto bijverdienen: 

18 jaar 
8.850  

19 jaar 
10.250  

20 jaar 
12.000  

21 jaar 
14.150  

22 jaar 
16.550  

23 jaar 
19.465 

24 jaar 
21.410 

25 jaar 
23.360  

26 jaar 
25.300  

27 jaar 27+ 
27.250 
	

27.250 
25.000  25.000  25.000  25.000  25.000  25.000 25.000 25.000  25.000  25.000  25.000 
33.850  35.250  37.000  39.150  41.550  44.465 46.410 48.360  50.300  52.250  52.250 

Voor de Kostenvergoeding:  
140% van het minimumloon vermeerderd met 25.000 euro bruto. 



Bij 25.000 euro bruto bijverdienen is de Inkomensgrens: 52.250 euro bruto 

COMMUNICATIE 
Sporters, TD's, prestatiemanagers NOC*NSF, AC, NL Sporter en werkgroep Athlete Services worden 
zodra de inhoud en uitvoering van de coulance-mogelijkheid vast staat hierover geïnformeerd (in de 
loop van mei 2015). 
1. De coulance-regeling wordt beleidsmatig behandeld in de bestuursvergadering van het Fonds van 

22 mei 2015. 
2. De coulance-regeling wordt geformaliseerd in de uitkeringsreglementen en via de mail 

goedgekeurd door VWS en vastgesteld door het bestuur van het Fonds. Aansluitend vindt formele 
tekening van deze documenten plaats. 

3. De nieuwe uitkeringsreglementen worden gecommuniceerd naar sporters en TD's (in de loop van 
juni). 

UITVOERING INKOMENSTOETS NA 2014 
Bij een positieve evaluatie van de coulance-mogelijkheid ten aanzien van de inkomenstoets 2014 gaan 
we met oog op de Inkomenstoets 2015 verder om dit proces volledig te digitaliseren, met als gevolg 
dat het proces iets anders wordt ingericht. 

Proces/procedure t.a,v. inkomenstoets 2015  
1. Alle sporters die gedurende de toetsperiode gebruik hebben gemaakt van stipendium/KV, 

ontvangen bericht van het Fonds om hun aangifte IB en aanslag IB over het betreffende jaar in te 
leveren; 

2. De sporter heeft de mogelijkheid om éénmalig gebruik te maken van een coulance-mogelijkheid 
bij statusverlies en éénmalig bij instroom (in totaal met andere woorden 2 keer). Dit kan de 
sporter digitaal via het webportal van het Fonds aangeven. 

3. Van de coulance-mogelijkheid komen de volgende sporters in aanmerking: 
I. sporters die gedurende de toetsperiode gestopt zijn met de topsportcarrière en derhalve 

de topsportstatus en aanspraak op stipendium/KV hebben verloren (NB. het Stipendium 
dient dan ook gedurende het jaar te zijn beëindigd, niet zijnde per 31/12); 

II. sporters die gedurende de toetsperiode vanuit een baansituatie zijn ingestroomd in de 
topsportstatus en op basis daarvan gebruik hebben gemaakt van het Stipendium/KV (NB. 
het Stipendium dient dan ook gedurende het jaar te zijn toegekend, niet zijnde per 1/1). 

4. In voorkomend geval zal NOC*NSF Athlete Services de sporter formeel bevestigen dat hij/zij een 
gestopte / nieuw ingestroomde topsporter is. 

	

5. 	O.b.v. de aanslag IB voert het Fonds de jaarinkomenstoets uit aan de hand van de 
inkomensgrens geldend binnen de coulance-mogelijkheid en stelt het Fonds vast of het 
jaarinkomen van de sporter de jaarinkomensgrens al dan niet heeft overschreden. 

	

6. 	Indien het jaarinkomen de jaarinkomensgrens niet overschrijdt, dan stelt het Fonds middels een 
schriftelijke besluit vast dat de uitbetaalde stipendia/KV rechtmatig zijn uitgekeerd. 

	

7. 	Indien het jaarinkomen de jaarinkomensgrens wel overschrijdt, dan stelt het Fonds schriftelijk vast 
dat de uitbetaalde stipendia/KV dient te worden terugbetaald. 

8. Tegen een terugvorderingsbesluit kan de sporter bezwaar maken en eventueel vervolgens beroep 
aantekenen bij het Fonds. 

9. De betreffende sporters worden geregistreerd door het Fonds. 
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