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Vooraf  
 

Doel en doelgroep 

Dit Handboek bevat de algemene regels voor nationale classificaties in Nederland van sporters met 
een lichamelijk, visuele of verstandelijke beperking. Voorheen lag de verantwoordelijkheid voor het 

organiseren en uitvoeren van classificaties in Nederland bij Stichting Onbeperkt Sportief. Sinds 1 
januari 2015 worden nationale classificatiekeuringen in Nederland centraal gecoördineerd door 

NOC*NSF en voorbereid, uitgevoerd en afgehandeld door de nationale sportbonden en in sommige 
gevallen wordt dit gefaciliteerd door NOC*NSF. Alle klassen die tot 31 december 2014 zijn toegewezen 

aan sporters, worden onder dezelfde voorwaarden erkend vanaf 1 januari 2015.  

 
Dit Classificatiehandboek (hierna: “Handboek”) is bestemd voor alle bij het classificatieproces 

betrokken organisaties en personen. Dit zijn met name NOC*NSF, sportbonden, geclassificeerde en te 
classificeren sporters en hun coaches, trainers, begeleiders en de classifiers. 

 

Dit Handboek heeft geen betrekking op classificatie van sporters met een auditieve beperking. Die 
classificaties worden verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB). Zie voor 

meer informatie de website van de KNDSB (www.kndsb.nl). 
 

Internationale classificatie 
Dit Handboek ziet alleen toe op de nationale classificatie in Nederland. Indien een sporter met een 

lichamelijke of visuele beperking internationaal geclassificeerd wil worden, dient hij contact op te 

nemen met de betreffende sportbond. Je dient aan de sportbond kenbaar te maken interesse te 
hebben in een internationale classificatie om internationaal actief te kunnen worden.  

Sporters met een verstandelijke beperking die internationaal geclassificeerd willen worden dienen dit 
kenbaar te maken aan de sportbond. De sportbond kan contact opnemen met NOC*NSF om de 

internationale classificatie voor sporters met een verstandelijke beperking voor te bereiden. Op de 

website www.paralympisch.nl staat hierover meer informatie.   
 

Als een sporter internationaal is geclassificeerd, vervangt deze internationale klasse automatisch de 
nationale klasse ook als deze van elkaar verschillen.  

 

Let op, voor sommige sporten bestaat er alleen een internationale classificatie en geen nationale 
classificatie. Zie voor een overzicht van deze sporten de website www.paralympisch.nl. Dit Handboek 

is niet van toepassing op de classificatie voor die sporten. Voor informatie over de route over 
internationale classificatie klik hier 

 
Het Handboek en andere classificatie richtlijnen 

Dit Handboek geeft uitleg over de nationale classificatie en schetst een overzicht van het proces. Het 

bevat daarnaast ook de voorwaarden/regels die van toepassing zijn op de nationale classificatie. Zo 
wordt bijvoorbeeld in Bijlage 2 uitgelegd hoe een sporter een herkeuring kan aanvragen als hij het 

niet eens is met zijn klasse. De regels staan niet alleen beschreven in dit Handboek maar het 
Handboek verwijst ook naar (internationale) richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn (zie 

verder hoofdstuk 4). Samen met het Handboek vormen al deze nationale en internationale richtlijnen 

en voorwaarden het speelveld van de nationale classificatie.  
 

Vaststelling & wijziging  
NOC*NSF draagt zorg voor voldoende bekendmaking van de aanwezigheid van dit Handboek aan alle 

belanghebbenden. Indien noodzakelijk, kan het bestuur van NOC*NSF dit Handboek van tijd tot tijd 
wijzigen. Wijzingen zullen tijdig gepubliceerd worden op www.paralympisch.nl/classificatie. Na 

publicatie van het gewijzigde Handboek, vervangt de gewijzigde versie de eerdere versie waardoor 

alleen de meest actuele versie van het Handboek geldig is. De datum van inwerkingtreding staat op 
het voorblad vermeld.  

 
NB. Waar in dit document hij/zijn staat, wordt tevens zij/haar bedoeld. 

http://www.kndsb.nl/
http://www.paralympisch.nl/
http://www.paralympisch.nl/
http://www.paralympisch.nl/classificatie/handboek-classificatie
http://www.paralympisch.nl/classificatie
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Begripsbepalingen en afkortingenlijst 
 

Hieronder worden de meest voorkomende begrippen uit het Handboek nader toegelicht:  

 

begeleider Persoon die met toestemming van de sporter deze begeleidt tijdens het 

uitvoeren van de classificatiekeuring 

classificatiekeuring 
 

Het proces van beoordeling en observatie waarmee het classificatiepanel of 
een classifier de klasse-indeling en/of dispensatie van de sporter bepaald   

classificatieresultaat 

 

Het classificatieresultaat geeft aan of de sporter voldoet aan de 

(sportspecifieke) minimale beperkingseis en geeft de klasse en de status 
weer 

classifier De persoon die (al dan niet in een classificatiepanel) de classificatiekeuringen 
voor één of meerdere takken van sport uitvoert. De classifier is nationaal 

actief en/of internationaal gecertificeerd en wordt door de sportbond of 

NOC*NSF ingezet  

classificatiepanel 

 

De door de sportbond aangewezen groep classifiers die in die betreffende tak 

van sport gezamenlijk de classificatiekeuring afneemt 

dispensatie De mogelijkheid voor sporters met een beperking met gebruikmaking van 
hulpmiddelen en/of aanpassingen reglementair deel te kunnen nemen aan de 

nationale (reguliere) wedstrijdsport 

expertteam Een door NOC*NSF samengestelde groep van ervaren specialisten (o.a. 
internationale classifiers en medisch specialisten) 

Handboek Dit classificatie handboek inclusief de bijlagen 

Masterlist 
 

Sporttakspecifieke lijst waarin de classificatieresultaten van sporters zijn 
opgenomen. 

erkende beperking De tien erkende beperkingen zoals uitgeschreven in hoofdstuk 3 

minimale 
beperkingseis 

De sportspecifieke minimale beperking die nodig is om geclassificeerd te 
kunnen worden voor een bepaalde sport  

Online 

Registratiesysteem 

De online databaseomgeving waarin gegevens van de sporter worden 

opgenomen waaronder het diagnoseformulier van de sporter, 
classificatieformulier van de classifier en de klasse  

sportbond(en) 

 

De Nederlandse sportbonden die lid zijn van NOC*NSF en nationale 

classificaties uitvoeren in lijn met dit Handboek. Zie voor een overzicht van 
deze sportbonden: www.paralympisch.nl  

sporters 

 

Sporters met een beperking die een classificatiekeuring ondergaan 

 

 

Afkortingenlijst 

 
IBSA  International Blind Sports Federation 

IF  International Federation 
IPC  International Paralympic Committee 

INAS  International Federation for athletes with an intellectual disability 
NF   National Federation (ofwel sportbond) 

NOC*NSF  Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie 

NPC  National Paralympic Comittee 
KNZB  Koninklijke Nederlandse Zwembond 

 
Zie voor de afkortingen die gebruikt worden bij het classificatieresultaat hoofdstuk 7  

http://www.paralympisch.nl/
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1. Wat is Classificatie? 
 

Sporters met een beperking kunnen een competitief nadeel ondervinden tijdens de sportbeoefening. 

Daarom is een systeem bedacht om ervoor te zorgen dat een sportprestatie enkel afhankelijk is van 
talent, fitheid, kracht, uithoudingsvermogen, tactisch inzicht en mentale focus en dat winst of verlies 

van een sportwedstrijd niet wordt bepaald door de aard of mate van de beperking. Dit systeem heet 
classificatie. 

 
Classificatie bepaalt wie er mag meedoen aan een bepaalde sport en deelt de sporters in klassen in 

met gelijkwaardige beperkingen in relatie tot die sport. In zekere mate is dit vergelijkbaar met de 

gangbare indelingen in gewichtscategorie, geslacht of leeftijd. Dit minimaliseert de invloed van de 
beperking op de sportdiscipline en de uitkomst van de wedstrijd. Classificatie van sporters met een 

beperking biedt dus de essentiële structuur voor wedstrijdsport; het draagt bij aan het waarborgen 
van eerlijke wedstrijdsport voor mensen met een beperking.   

 

Als sporter kom je in aanmerking voor een classificatie wanneer je voldoet aan een van de tien 
erkende beperkingen (zie hoofdstuk 3). Het hebben van een beperking is overigens niet voldoende om 

toegelaten te worden tot een sportklasse. De beperking moet bewijsbaar van invloed zijn op de 
specifieke tak van sport, ook wel de minimale beperkingseis genoemd. Classificatie is dus ook 

sportspecifiek, een beperking in één tak van sport hoeft binnen een andere tak van sport weinig tot 
geen invloed te hebben. 

 

Als een sporter niet toegelaten wordt tot een klasse, betekent dit dus niet dat hij/zij geen beperking 
heeft. Het kan bijvoorbeeld impliceren dat de sporter een beperking heeft die in die tak van sport niet 

toegelaten wordt, of dat de mate van de beperking niet in voldoende mate die sportbeoefening 
limiteert of dat er een te fluctuerend beeld is waardoor de beperking niet goed vast te stellen is. 

 

Classificatie, oftewel de klasse-indeling, wordt bepaald door het uitvoeren van keuringen bij sporters 
met een lichamelijke beperking dan wel een analyse en controle van aangeleverde gegevens bij 

sporters met een visuele of verstandelijke beperking. 
 

 

2. Wat is een sportklasse? 
 

Een sportklasse is een categorie van sporters die een gelijkwaardige beperking heeft in relatie tot de 

sport. Dit betekent niet dat sporters in die klasse per se dezelfde type beperkingen hebben. Het kan 
dus voorkomen dat een sporter met een paraplegie uitkomt in dezelfde klasse als iemand met een 

dubbele beenamputatie. 
 

Sporters die uitkomen in een individuele sport, strijden tegen sporters uit dezelfde sportklasse. 

Hierdoor ontstaat er een grotere mate van gelijkwaardigheid in de competities; de impact van de 
beperking op de prestatie is per klasse geminimaliseerd. 

 
Bij het roeien bijvoorbeeld strijden de sporters in drie klassen, afhankelijk van hoe zij de boot kunnen 

voortbewegen: 1) alleen met hun armen; 2) met armen en romp; of 3) met armen, romp en benen. 
In nationale wedstrijden of zelfs bij kleine internationale wedstrijden komt het voor dat meerdere 

klassen bijeen worden gevoegd omdat er anders per klasse te weinig deelnemers zijn. Veelal wordt er 

dan een alternatief classificatiesysteem toegepast waarbij er sprake is van een verrekening van de 
klasse in het wedstrijdresultaat. 

 
Enkele sporten hebben slechts één klasse, zoals sledgehockey en bankdrukken. Om aan deze 

wedstrijden mee te kunnen doen moet de sporter aan de minimale beperkingseisen voldoen. In 

teamsporten zoals rolstoelrugby of rolstoelbasketbal, krijgen de spelers classificatiepunten toegekend. 
Hoe lager de punten, hoe beperkter de sporter is. In een teamopstelling wordt een maximum aantal 

punten bepaald. Een team kan zijn teamsamenstelling variëren, maar zal nooit meer punten 
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tegelijkertijd in het veld mogen hebben dan afgesproken voor deze competities en 

kampioenschappen. 

 
 

3. Wat zijn de erkende beperkingen? 
 
Om geclassificeerd te kunnen worden moet de sporter voldoen aan minimaal één van de tien erkende 

beperkingen. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft de onderstaande tien beperkingen 
erkend. Ze hebben als overeenkomst dat de beperking verifieerbaar en permanent van aard zijn: 

 

1. Verminderde spierkracht door bijvoorbeeld dwarslaesie of spina bifida 
2. Beperking in de beweeglijkheid van gewrichten 

3. Amputaties van ledematen als gevolg van trauma of ziekte, of een aangeboren deficiëntie aan 
de ledematen 

4. Significant beenlengte verschil, aangeboren of door een trauma 

5. Dwerggroei (Achondroplasie) 
6. Hypertonie zoals Cerebrale Parese (spasmen) 

7. Ataxie 
8. Athetose 

9. Visuele beperking, zowel in scherpte, gezichtsveld als (kleuren)waarneming 
10. Verstandelijke beperking, gemeten in IQ (<75), een beperkte zelfredzaamheid én de 

voorwaarde dat dit voor het 18e jaar is geconstateerd 

 
 

Niet-erkende beperkingen 
Om een beeld te geven van de beperkingen die niet erkend worden voor de Paralympische 

wedstrijdsport is door het IPC onderstaande lijst samengesteld die wij ook voor de nationale 

classificatie hanteren.   
 

- Pijn of vermoeidheid; 
- Een auditieve beperking; 

- Lage spiertonus; 

- Hypermobiliteit in het gewricht; 
- Instabiliteit van een gewricht, denk aan een onstabiel schouder gewricht of terugkerende 

dislocatie van een gewricht;  
- Beperking in spieruithouding; 

- Beperking in motorische reflexfuncties; 
- Beperking in cardiovasculaire functies; 

- Beperking in ademhalingsfuncties; 

- Beperking in metabole functies; 
- Tics,gedrags- en psychosociale beperkingen; 

 
Let op: deze lijst met beperkingen is niet uitputtend.  

 

 

4. Classificatiesystemen: hoe is het geregeld? 
 

De regels en voorwaarden rondom classificatie zijn globaal onder te verdelen in internationale en 
nationale regels. Deze regels zijn weer onder te verdelen in algemene regels (die voor elke sport 

gelden) en sportspecifieke regels (die alleen voor een bepaalde sport gelden). Hieronder wordt dit 
kort toegelicht.  

 

a. International algemene regels - Internationaal Paralympisch Comité 
Het IPC heeft in de IPC Classification Code en bijbehorende richtlijnen, een raamwerk gecreëerd 

waarbinnen IPC, de Internationale Federaties (IF’s), de Nationale Paralympisch Comités (NPC) en de 
Nationale Federaties (NF’s - oftewel sportbonden) classificaties dienen te regelen. De IPC Classification 
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Code zorgt hiermee voor een consistent internationaal en nationaal beleid ten aanzien van 

classificatie. 

 
Voor alle duidelijkheid: de IPC 2015 Athlete Classification Code vormt het raamwerk voor dit nationaal 

Handboek en is in te zien en te downloaden via http://www.paralympic.org/classification-code   

 
b. Internationale sportspecifieke regels - Internationale Federaties 

Classificatiesystemen verschillen per tak van sport, zij worden ontwikkeld door de verschillende IF’s 
die verantwoordelijk zijn voor hun specifieke sport. De IF’s bepalen welke beperkingen wel en niet 

worden toegelaten op het internationale wedstrijdniveau. Sommige sporten zijn gericht op één type 

beperking, bijvoorbeeld goalball voor blinden en slechtzienden. Andere sporten zoals atletiek en 
zwemmen staan open voor meerdere beperkingen. De IF bepaald ook hoe ernstig de beperking moet 

zijn om toegelaten te worden. Het uitgangspunt daarbij is dat de sporter een beperking dient te 
hebben die ernstig genoeg is om de sportprestaties significant te beïnvloeden. 

 
c. Nationale algemene regels – NOC*NSF 

NOC*NSF voert taken uit namens/voor het NPC. NOC*NSF coördineert de nationale classificatie in 

Nederland. Zo kunnen sporters zich centraal aanmelden voor de classificatie via de website van 

NOC*NSF (www.paralympisch.nl) en verleent NOC*NSF alle informatie over classificatie op die 

website. NOC*NSF biedt ook een Online Registratiesysteem aan voor de sportbonden en classifiers 

waarin zij hun classificatieresultaten kunnen registreren. De daadwerkelijke classificatie geschiedt 
onder verantwoordelijkheid van de betreffende sportbond. De classificatie voor sporters met een 

visuele of verstandelijke beperking worden gefaciliteerd door NOC*NSF (zie hiervoor hoofdstuk 6b en 
6c). Daarbij opgemerkt dat voor de zwemsporten de classificatie voor sporters met een visuele 

beperking direct uitgevoerd wordt door de KNZB.   

 
De nationale algemene regels zijn terug te vinden in dit Handboek van NOC*NSF. Zo wordt er gezorgd 

dat de basisregels voor alle nationale classificaties gelijk zijn. 
 

d. Nationale sportspecifieke regels – Nationale Sportbonden 

De sportbond is verantwoordelijk voor het sportspecifiek toepassen van de classificatieregels binnen 
zijn eigen nationale wedstrijden en competities. De sportbond is er verantwoordelijk voor dat de 

classificatiekeuringen volgens de internationaal en nationaal geldende regels door de door haar 
erkende classifiers worden uitgevoerd.  

 
Sportbonden hebben de keuze om eigen dispensatieregels op te stellen, op basis waarvan een sporter 

dispensatie kan aanvragen voor bepaalde sporten. Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over 

dispensatie.  
 

Samengevat; alle nationale classificaties van de sportbonden worden verricht in lijn met de IPC 2015 
Athlete Classification Code en dit Handboek. Daarnaast gelden per sport aparte regels die zijn 

vastgelegd in de sportspecifieke regels van de betreffende Internationale Federatie én (eventueel) de 

nationale sportbond.    
 

 

5. De Classifiers  
 

De klasse-indelingen worden uitgevoerd door classifiers. Alle classifiers dienen zich te houden aan de 

Code of Ethics van het IPC (zie hiervoor section 2 chapter 1.1 van het IPC Handbook: 

www.paralympic.org/the-ipc/handbook).  

 

Er zijn verschillende soorten classifiers. Dit hangt af van de soort beperking die geclassificeerd wordt. 
 

a. Classifiers voor een sporter met een lichamelijke beperking 
Deze classifiers hebben ofwel een (para)medische, dan wel een sporttechnische achtergrond. Zij zijn 

sportspecifiek opgeleid om te kunnen analyseren welke invloed de beperking heeft op de 

http://www.paralympic.org/classification-code
http://www.paralympisch.nl/
http://www.paralympic.org/the-ipc/handbook


8 

 

sportuitoefening en zijn door de betreffende sportbond erkend en ingehuurd. Een classifier maakt bij 

classificatiekeuringen van deze doelgroep te allen tijde onderdeel uit van een classificatiepanel. Het 

classificatiepanel bestaat, afhankelijk van de tak van sport, uit minimaal twee classifiers. In een 
classificatiepanel heeft bij voorkeur één van de classifiers een (para)medische achtergrond en één een 

sporttechnische achtergrond. Het classificatiepanel is verantwoordelijk voor het deskundig, zorgvuldig 
en conform de nationaal en internationaal geldende (sportspecifieke) richtlijnen uitvoeren van de 

classificatiekeuring.  

 
b. Classifiers voor een sporter met een visuele beperking 

Aangezien de classificatie voor deze beperking niet sportspecifiek is, zal eerst de “eigen” oogarts of 
optometrist een meting verrichten. De metingsresultaten worden vervolgens beoordeeld door de 

classifier die via NOC*NSF wordt ingezet. Deze classifier is een optometrist of oogarts en beoordeelt in 
lijn met de classificatie regels van de IBSA (www.ibsasport.org/classification/). De classifier zal in de 

meeste gevallen de sporter zelf niet onderzoeken, tenzij de eerste metingsresultaten volgens de 

classifier vragen om een extra meting. Let op: voor zwemsporten wordt de classificatie uitgevoerd 
door de KNZB en wordt de procedure van deze bond gevolgd.  

 
c. Classifiers voor een sporter met een verstandelijke beperking 

Aangezien de classificatie voor deze beperking niet sportspecifiek is, zal de sporter zelf testresultaten 

met betrekking tot zijn verstandelijke vermogen aanleveren die zijn afgenomen door een psycholoog. 
De testresultaten worden vervolgens beoordeeld door de classifier die via NOC*NSF wordt ingezet. 

Deze classifier is psycholoog en beoordeelt in lijn met de classificatie regels van de INAS 
(www.inas.org).  

 
Naast de bovengenoemde classifiers bestaat er ook een expertteam van classifiers.  

 

d. Expertteam  
Het expertteam bestaat uit revalidatie- en sportartsen die actief zijn in de Paralympische sport dan wel 

Paralympische teams en/of als classifiers internationaal op het hoogste niveau actief zijn. Het 
expertteam wordt alleen geraadpleegd en ingezet bij hoge uitzondering door NOC*NSF. De sportbond 

kan via classificatie@nocnsf.nl haar verzoek kenbaar maken aan NOC*NSF. Het expertteam kan 

worden ingezet bij het ondersteunen van specifieke sporters uit de opleiding –en 
topsportprogramma’s bij het voorbereiden van of adviseren over (potentiële) classificatietrajecten, 

protesten en beroepsprocedures.  
 

 

 

6. De classificatiekeuring: een stappenplan 
 

Onderstaande overzichten geven per beperking in hoofdlijnen de stappen weer die doorlopen worden 
om geclassificeerd te worden. Let op: de overzichten zijn niet volledig. Er kunnen extra (of minder) 

stappen genomen worden al naar het gelang de sport of beperking die het betreft. Dit overzicht is 
alleen bedoeld om een globaal overzicht te schetsen. Voor extra informatie over de procedure kan 

contact op worden genomen met de betreffende sportbond of NOC*NSF. De procedure voor sporters 

met een lichamelijke en visuele beperkingen voor zwemsporten wijkt af van onderstaande. Neem 
voor die procedure contact op met de KNZB. Ter illustratie: voor zwemmen meldt een sporter met een 

lichamelijke en visuele beperking zich aan via de website van de KNZB. 
 

a. Stappenplan: bij een lichamelijke beperking  
 

1. Een sporter met een lichamelijke beperking die geclassificeerd wil worden voor een sport, vult het 

“aanmeldformulier classificatie lichamelijke beperking” volledig in op de website van NOC*NSF 

(www.paralympisch.nl). Na verzending komt het formulier bij NOC*NSF terecht. 

2. NOC*NSF stuurt het formulier door aan de betreffende sportbond. De betreffende sportbond 

neemt contact op met de sporter en geeft informatie over het keuringsproces, tijdspad, en de 

http://www.ibsasport.org/classification/
http://www.inas.org/
mailto:classificatie@nocnsf.nl
http://www.paralympisch.nl/


9 

 

eigen bijdrage en stuurt de sporter het diagnoseformulier, waarin onder andere medische 

gegevens worden gevraagd.  

3. De sporter dient dit diagnoseformulier (inclusief aanvullende medische informatie) volledig ingevuld 
terug te sturen aan de sportbond. Indien de sporter minderjarig is, is op het diagnoseformulier ook 

een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.   
4. De sporter betaalt de eigen bijdrage aan de sportbond.  

5. In samenspraak met de sporter en de classifiers maakt de sportbond een afspraak voor de 

classificatiekeuring en regelt de sportbond de locatie voor een classificatiekeuring.  
6. Tijdens de classificatiekeuring beoordeelt het classificatiepanel: 

• Of de sporter voldoet aan één van de tien erkende beperkingen; 

• Of de sporter voldoet aan de sportspecifieke minimale beperkingseis; 

• Of en zo ja welke klasse wordt toegewezen aan de sporter; en 

• Wat de status van de klasse is (‘geldigheidsduur’). 
 

Om de klasse te bepalen wordt gebruik gemaakt van medische gegevens, biomechanica, 
functionele anatomie en tevens het analyseren van de specifieke sporttechnische uitvoering van 

bewegingen in de tak van sport. Een classificatiekeuring kan bestaan uit een aantal onderdelen: 

• medische of functionele testen; 

• sporttechnische testen; 

• observatie gedeelte (tijdens training of wedstrijden). 
 

7. Indien mogelijk, wordt de klasse al bij de classificatiekeuring mondeling medegedeeld. Als er geen 
klasse vastgesteld kan worden zal dit aan de sporter worden medegedeeld. Het classificatiepanel 

voert de testresultaten en de klasse in het Online Registratiesysteem in en geeft de resultaten door 
aan de sportbond. 

8. De sportbond verwerkt het classificatieresultaat van de sporter in de Masterlist. 

 
Let op: Indien op basis van het aanmeldformulier of het diagnoseformulier al vastgesteld kan worden 

dat de sporter niet voldoet  aan de minimale beperkingseis dan zullen de overige stappen niet worden 
doorlopen en komt de sporter niet voor verdere classificatie in aanmerking. De sporter ontvangt dan 

een NE klasse van de classifier. 
 

  

b. Stappenplan: bij een visuele beperking 
 

1. Een sporter met een visuele beperking die geclassificeerd wil worden voor een sport, vult het 
“aanmeldformulier classificatie visuele beperking” volledig in op de website van NOC*NSF 

(www.paralympisch.nl). Na verzending komt het formulier bij NOC*NSF terecht. 

2. NOC*NSF neemt contact op met de sporter en geeft informatie over het keuringsproces, tijdspad, 
en de eigen bijdrage en stuurt de sporter het diagnoseformulier. 

3. De sporter gaat zelf naar een “eigen” oogarts of optometrist (specialist) die objectief de mate van 
beperking vaststelt en invult op het diagnoseformulier. De sporter regelt deze afspraak zelf op 

eigen kosten.  
4. De sporter stuurt het diagnoseformulier volledig ingevuld naar de classifier. Indien de sporter 

minderjarig is, is op het diagnoseformulier ook een handtekening van de wettelijke 

vertegenwoordiger vereist. 
5. De sporter betaalt de eigen bijdrage aan NOC*NSF.  

6. Op basis van het diagnoseformulier kan de classifier één van de volgende conclusies trekken:  
a. De sporter voldoet niet aan de minimale beperkingseis. De sporter zal dan niet voor verdere 

classificatie in aanmerking komen en ontvangt een NE klasse. 

b. De sporter voldoet aan de minimale beperkingseis, en het diagnoseformulier bevat voldoende 
informatie om geclassificeerd te worden.  

c. De sporter voldoet aan de minimale beperkingseis, maar het diagnoseformulier bevat 
onvoldoende informatie om geclassificeerd te worden. In samenspraak met de sporter en de 

classifier adviseert NOC*NSF in dat geval een afspraak voor een aanvullend onderzoek bij een 

expertise-organisatie.  

http://www.paralympisch.nl/
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Mogelijk dient voor deze extra meting een vergoeding te worden betalen. Als dat zo is zal de 

sporter hierover tijdig worden geïnformeerd. Tijdens het aanvullend onderzoek zal de classifier 

o.a. oogmetingen uitvoeren met als doel de juiste classificatie van de sporter te kunnen 
vaststellen. De expertise-organisatie vult de vereiste formulieren in. Deze formulieren 

ontvangt de classifier. 
 

7. Op basis van de vereiste formulieren en het diagnoseformulier, zal de classifier een klasse 

vaststellen. Indien de classifier een klasse heeft vastgesteld wordt het classificatieresultaat 
opgenomen in het online registratiesysteem, en de sporter, NOC*NSF en betreffende sportbond 

hierover geïnformeerd.  
8. Het classificatieresultaat van de sporter wordt opgenomen in de Masterlist van de betreffende 

sportbond.  
  

 

 
c. Stappenplan: bij een verstandelijke beperking  

 
1. Een sporter met een verstandelijke beperking die geclassificeerd wil worden voor een of meerdere 

sporten, vult het “aanmeldformulier classificatie verstandelijke beperking” volledig in op de website 

van NOC*NSF (www.paralympisch.nl). Na verzending komt het formulier bij NOC*NSF terecht. 
2. NOC*NSF neemt contact op met de sporter en geeft informatie over het keuringsproces, tijdspad, 

en de eigen bijdrage en stuurt de sporter het diagnoseformulier. 
3. De sporter dient dit diagnoseformulier volledig ingevuld terug te sturen naar de classifier. Op het 

diagnoseformulier worden de testgegevens met betrekking tot het verstandelijk vermogen van de 
sporter meegestuurd. Indien de sporter minderjarig is, is op het diagnoseformulier ook een 

handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.  

4. De sporter betaalt de eigen bijdrage aan NOC*NSF.  
5. De classifier zal beoordelen of: 

a. op basis van deze verkregen informatie een sporter voldoet aan de minimale beperkingseis en 
of hij geclassificeerd kan worden; of 

b. de sporter alsnog aanvullende testresultaten moet aanleveren. Indien hiervoor extra tests nodig 

zijn dan dient de sporter zelf een afspraak te maken met een psycholoog voor de tests. De 
kosten voor deze tests zijn voor rekening van de sporter.  

6. Indien de classifier een klasse heeft vastgesteld wordt het classificatieresultaat opgenomen in het 
online registratiesysteem, en de sporter, NOC*NSF en betreffende sportbond hierover 

geïnformeerd.  

7. Het classificatieresultaat van de sporter wordt opgenomen in de Masterlist van de betreffende 
sportbond.  

 
 

7. Classificatieresultaten: klassen en statussen 
 
Toekenning van een klasse 

In de meeste gevallen zal een classificatiekeuring leiden tot het toekennen van een klasse, waardoor 

een sporter kan uitkomen in de toegekende klasse voor de betreffende sport. Indien de sporter de 
klasse NE, IM of CNC krijgt toegewezen, kan een sporter niet uitkomen in de betreffende tak van 

sport. Hieronder worden deze drie speciale klassen toegelicht.  
 

 Toekenning klasse NE (Not eligible; niet toegelaten tot een klasse) 

Een mogelijke uitslag van een classificatiekeuring is dat de sporter niet voldoet aan een van de tien 
erkende beperkingen of de minimale beperkingseis (voor de betreffende tak van sport). Deze uitslag 

wordt weergegeven als NE. De klasse NE kan eveneens worden toegekend wanneer een sporter niet 

meewerkt tijdens de classificatie.  
 

 Toekenning klasse IM (Intentional misrepresentation; moedwillige misleiding) 

http://www.paralympisch.nl/
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De sporter moet ervoor zorgen dat het classificatiepanel tijdens de gehele keuring het juiste beeld 

krijgt van zijn functionele mogelijkheden. De consequentie van het opzettelijk verlagen van zijn 

getoonde vaardigheden tijdens een classificatiekeuring betreft het toekennen van de klasse IM. Een 
sporter met de klasse IM kan (door de eigen sportbond) voor twee jaar worden uitgesloten van 

deelname aan nationale wedstrijden. Op de Masterlist wordt IM achter de naam van de sporter 
vermeld. Verlaagt de sporter bij een eventuele nieuwe keuring opnieuw zijn vaardigheden, dan kan de 

sporter voor altijd uitgesloten worden van deelname aan nationale wedstrijden.  

  
 Toekenning klasse CNC  (Classification Not Completed; Classificatie niet afgerond) 

De status CNC (Classification Not Completed) wordt toegekend aan sporters wanneer de classificatie 

afgebroken dient te worden door een gebrek aan complete medische gegevens. Dit kan komen 
doordat tijdelijke pijnklachten hem verhinderen bepaalde functionaliteiten te laten zien. Het is 

mogelijk dat de sporter gevraagd wordt nog een keer terug te komen voor een classificatiekeuring.   
 

Toekenning van een status 

Naast een klasse zal een classificatiekeuring ook leiden tot een status. De status zegt iets over de 

klasse. Aan de klassen NE, IM, CNC zal geen status worden toegewezen.  

Vanaf 1 mei 2018 zijn er verschillende statussen mogelijk:  

 Nc = Nationaal Confirmed wordt toegekend aan sporters wiens beperking niet meer 

verandert. De klasse staat daarmee vast.  

 Nr = Nationaal Review wordt toegekend aan sporters wiens beperking nog kan veranderen of 

als de classifier een bijkomende observatie wil doen.  

Afhankelijk van de beperking kunnen sporters een aantal malen geclassificeerd worden; 
bijvoorbeeld wanneer hun beperking niet stabiel is, wanneer een beperking recent opgelopen 

is, wanneer er nog sprake is van verandering omdat de sporter nog in de groei is, of wanneer 

er sprake is van een beperking die op de rand van twee klassen zit. 
 

 Nfrd = Nationaal Fixed Review Date wordt toegekend aan sporters wiens beperking nog kan 

veranderen zoals bij de NR status maar bij deze sporters staat de datum waarvoor een sporter 
opnieuw moet worden geclassificeerd vast. De betreffende datum zal ook worden genoteerd.  

Voor 1 mei 2018 bestond in Nederland alleen de status N (nationaal). Als overgangsregeling blijven 

de sporters die voor 1 mei 2018 de N-status hebben gekregen deze behouden tenzij een andere 
status kan worden toegekend. 

 
8. Classificatiebewijs 
 
De resultaten van een classificatiekeuring worden door de classifiers geregistreerd in het Online 

registratiesysteem. In dit systeem komen alle sporters die geclassificeerd zijn te staan. Vanuit dit 

systeem kan een classificatiebewijs geprint worden. De sportbond kan dit bewijs uitprinten of e-
mailen. Eventueel plaatst de sportbond het classificatieresultaat op de ledenpas. Ook kunnen 

sportbonden zelf de sporters voorzien van eigen gemaakt classificatiebewijs.  
Het is aan de sportbond of zij direct na afloop van de classificatiekeuring een tijdelijk bewijs aan de 

sporter overhandigen of niet. Dit tijdelijk bewijs geeft de sporter de mogelijkheid om zonder officieel 

classificatiebewijs deel te nemen aan wedstrijden. 
 

 
 

9. Dispensatie – reguliere nationale wedstrijden 
 
Bij een aantal sporttakken kunnen sporters met een beperking op basis van dispensatieregels, 

deelnemen aan de reguliere nationale wedstrijdsport. In veel gevallen zouden sporters door hun 
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beperking gediskwalificeerd worden. De dispensatieregeling is er om dit te voorkomen. Een sporter 

wordt in dat geval toegestaan met gebruik van hulpmiddelen en/of aanpassingen deel te nemen in 

regulier wedstrijdverband.  
Het is aan de sportbond zelf (dus sportspecifiek) om te bepalen of er dispensaties worden vergeven. 

Indien dit het geval is zullen de sportbond specifieke aanvullende regels van toepassing zijn. 
Afhankelijk van de soort dispensatieregels die de sportbond heeft, kunnen verschillende sporters met 

een beperking deelnemen:  

- sporters die niet voldoen aan één van de tien erkende beperkingen en/of de minimale 
beperkingseisen; 

- sporters die mogelijk wel kunnen voldoen één van de tien erkende beperkingen én aan de 
minimale beperkingseisen, maar (nog) niet geclassificeerd zijn; en 

- sporters die al geclassificeerd zijn. 
Voor vragen over de eventueel bestaande dispensatieregeling per sportbond, kan contact worden 

opgenomen met de betreffende sportbond. Om in aanmerking te komen voor dispensatie volgt de 

sporter dezelfde route als voor de classificatie voor een “lichamelijke beperking” en geeft hij op het 
“aanmeldformulier classificatie lichamelijke beperking” aan dat hij “dispensatie” wil aanvragen (zie 

hoofdstuk 6a).  
 

 

10. Protest (herkeuring) en Beroep 
 

Wanneer een sporter het niet eens is met de toegewezen klasse na afloop van de nationale 

classificatiekeuring, bestaat de mogelijkheid om een herkeuring aan te vragen. Dit doet de sporter 
door een protest in te dienen op de manier zoals beschreven in Bijlage 2.  

 
Als de sporter van mening is dat de procedure niet juist is gevolgd, dan kan de sporter in beroep 

gaan. Voor sporters met een verstandelijk of visuele beperking geldt de beroepsprocedure als 

beschreven in Bijlage 3. Let op: deze beroepsprocedure geldt niet voor sporters met een visuele 
beperking voor zwemsporten. Neem in dat geval contact op met de KNZB.  

 
Voor sporters met een lichamelijk beperking gelden de regels van de betreffende sportbond. Neem 

hierover contact op met de sportbond.   

 
 

11. Verandering in beperking - herkeuring in 
uitzonderlijke omstandigheden 

 
Als een geclassificeerde sporter van mening is dat zijn fysieke, visuele of verstandelijke beperking is 

veranderd waardoor hij van mening is dat hij in een andere klasse dient te worden ingedeeld, dan is 
de sporter verplicht dit direct te melden bij de betreffende sportbond. In Bijlage 4 staat hiervoor de 

procedure beschreven.  
Indien de sportbond van mening is dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden waardoor een 

sporter een herkeuring dient te ondergaan, dan bestaan hiertoe de mogelijkheden als bedoeld in 

Bijlage 4. 
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12. Vertrouwenspunt Sport 
 

NOC*NSF, de sportbonden en de classifiers hebben het doel om een zo efficiënt en prettig mogelijk 

classificatieproces voor de sporter te realiseren. Het kan voorkomen dat de sporter zich echter niet 
prettig voelt over een bepaalde gang van zaken. De sporter kan dan contact opnemen met het 

Vertrouwenspunt Sport. Hierbij kan in een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of 
adviseur besproken worden wat een sporter dwars zit en welke stappen de sporter zou kunnen zetten 

om het probleem aan te pakken. De sporter houdt zelf altijd de regie op wat er met zijn verhaal 
gedaan wordt. Het Vertrouwenspunt Sport biedt een luisterend oor. Indien een sporter een herkeuring 

wil dan dient de sporter daarvoor zelf actie te ondernemen zoals beschreven onder 10 en 11.  

 
Voor meer informatie en contactgegevens van Vertrouwenspunt Sport zie: 

www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt. 
 

 

13. Contact  
 

Voor vragen over dit Handboek of over de classificatie in het algemeen, kan contact worden 

opgenomen met de betreffende sportbond (zie hiervoor de website: http://www.paralympisch.nl/zelf-
sporten/contactgegevens-bonden) of met NOC*NSF via classificatie@nocnsf.nl.

http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt
http://www.paralympisch.nl/zelf-sporten/contactgegevens-bonden
http://www.paralympisch.nl/zelf-sporten/contactgegevens-bonden
mailto:classificatie@nocnsf.nl
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Bijlage 1: Voorwaarden classificatiekeuringen; sporters 
en begeleiders 

 

NOC*NSF en de sportbonden streven ernaar het proces van classificatiekeuringen zorgvuldig te laten 
verlopen. Om sporters en begeleiders te laten weten welke rechten en plichten zij hebben, is dit  

document opgesteld.  

 
 

Artikel 1 Algemene regels voor sporters  
1. De sporter staat er voor in dat het aanmeldformulier en het diagnoseformulier voor de 

classificatie volledig en naar waarheid zijn ingevuld. 

  
2. De sporter is zich bewust van de privacyverklaring die te vinden is op de website 

www.paralympisch.nl  
  

3. De sporter is op de hoogte van het feit dat de uitslag van de classificatie bepaalt:  
o of de sporter één of meerdere van de 10 erkende beperkingen heeft;  

o of de sporter voldoet aan de minimale beperkingseis om in de betreffende tak van  

gehandicaptensport uit te komen;  
o in welke klasse de sporter wordt ingedeeld én  

o bij welke wedstrijden de sporter uit mag komen.  
 

4. De sporter is zich er van bewust dat een nationaal classificatieresultaat met een klasse 

toekenning recht geeft op deelname aan bepaalde wedstrijden op nationaal niveau, tenzij sprake 
is van de klasse NE, CNC, of IM zoals nader toegelicht in artikel 2, 3 en 4.  

 
 

Artikel 2 Medewerking van de sporter  

1. De sporter verleent tijdens het gehele classificatieproces volledige medewerking.  
 

2. De sporter is zich er van bewust dat een gebrek aan medewerking ertoe kan leiden dat het niet 
mogelijk is een klasse toe te kennen, waardoor de sporter gezien wordt als 'niet te classificeren' 

en de klasse NE wordt toegekend en hiermee uitgesloten wordt van deelname aan nationale 
wedstrijden.  

 

 
Artikel 3 Opzettelijk verlagen of beïnvloeden van de klasse 

1. De sporter zorgt ervoor dat het classificatiepanel dan wel de classifier het juiste beeld krijgt van 
zijn functionele, visuele of verstandelijke mogelijkheden.  

 

2. De sporter is zich er van bewust dat als hij zijn vaardigheidsniveau opzettelijk verlaagt op het 
diagnoseformulier of tijdens een classificatiekeuring de klasse IM (intentional misrepresentation: 

moedwillige misleiding) aan de sporter kan worden toegekend.  
 

3. Een sporter met een klasse IM kan voor twee jaar worden uitgesloten van deelname aan 
nationale wedstrijden. Bij het verwerken van de resultaten wordt IM achter de naam van de 

sporter vermeld.  

 
4. Verlaagt de sporter bij een eventuele nieuwe keuring opnieuw zijn vaardigheidsniveau als 

bedoeld in dit artikel, dan kan de sporter voor altijd worden uitgesloten van deelname aan 
nationale wedstrijden binnen de betreffende sport.  

 

5. De klasse IM kan door de sportbond tevens aan de betreffende Internationale Federatie worden 
doorgegeven.  

 
Artikel 4 Pijn en ongemakken tijdens een classificatiekeuring 

http://www.paralympisch.nl/
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1. De sporter is ervan op de hoogte dat al het mogelijke gedaan wordt om de ongemakken, 

waaronder pijn, tijdens een classificatiekeuring zo beperkt mogelijk te houden.  
 

2. De sporter accepteert dat een classificatiepanel de keuring niet laat plaatsvinden wanneer  
de gezondheidsconditie van de sporter pijn veroorzaakt en hierdoor de mogelijkheid tot volledige 

medewerking beperkt of onmogelijk is.  

 
3. De sporter accepteert dat het classificatiepanel de classificatiekeuring mag afbreken als het 

gebruik van medicatie de mogelijkheid om te testen beïnvloedt.  
 

4. Indien de sporter ervaart dat zijn medewerking aan de classificatiekeuring wordt beperkt  
door pijn kan hij de volgende keuzes maken:  

o toch geclassificeerd te worden ondanks de pijn;  

o een classificatiekeuring afbreken en daarmee als de klasse NE of CNC toegekend krijgen (en 
indien geval van CNC mogelijk op een later moment een herkeuring ondergaan).  

 
 

Artikel 5 Regels voor de begeleider  

1. De sporter kan zich door maximaal één begeleider (bijvoorbeeld partner, coach, ouder) laten  
vergezellen tijdens een classificatiekeuring. De sporter draagt zorg dat de begeleider op de hoogte 

is van dit Handboek inclusief deze voorwaarden.  
 

2. Een begeleider zal zich niet technisch en inhoudelijk bezig houden met de classificatiekeuring of 
de sporter aanzetten tot overtreding van deze voorwaarden.  
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Bijlage 2: Protestreglement 

 

Protestreglement 
geldig vanaf 1 mei 2018  

 

 

Artikel 1 Definities 
In dit Reglement worden de volgende definities gehanteerd.  

 

Classificatiedatum De datum waarop de Sporter zijn klasse en status heeft toegekend 

gekregen zoals opgenomen op de Masterlist.  

Classificatiedossier Het (digitale) dossier van de Sporter met daarin de gegevens ten 
behoeve van de eerdere classificatie (inclusief medische gegevens).  

Classificatiepanel De door de Sportbond aangewezen groep Classifiers die in die 

betreffende tak van sport gezamenlijk de classificatiekeuring afneemt of 
de enkele Classifier die de classificatiekeuring alleen afneemt bij een 

sporter met een visuele of verstandelijke beperking. 

Classificatieresultaat De nationale klasse en status die is toegekend aan de Sporter aan de 
hand van een classificatie  

Classifier Door de Sportbond gecontracteerde specialist  - zoals revalidatiearts of  

fysiotherapeut -  die voor een specifieke sport óf internationaal 
gekwalificeerd is óf nationaal erkend wordt door de Sportbond als 

classifier en de specifieke classificatie verricht van de Sporter. 

Handboek  Het classificatiehandboek waarvan dit Reglement een onderdeel vormt 

Expertpanel Een door NOC*NSF samengestelde groep van ervaren specialisten (o.a. 

internationale classifiers en medisch specialisten) 

IF Internationale Federatie waarbij de betreffende Sportbond is aangesloten 
in het geval van een Sporter met een lichamelijke beperking; of 

IBSA (International Blind Sports Federation) in het geval van een Sporter 
met een visuele beperking; of 

INAS (International Federation for athletes with an intellectual disability) 

in het geval van een Sporter met een verstandelijke beperking. 

IPC Internationaal Paralympisch Comité 

Masterlist Sporttakspecifieke lijst waarin de classificatieresultaten van sporters zijn 

opgenomen. 

NOC*NSF Nederlandse Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie 

Protest Het protest van de Sporter tegen diens Classificatieresultaat 

Protestformulier Het formulier waarmee de Sporter het Protest indient 

Protestpanel Een panel bestaande uit minimaal twee Classifiers die de herkeuring 
uitvoeren bij een Sporter met een lichamelijk beperking of één Classifier 

die de herkeuring uitvoert bij een Sporter met een visuele of 
verstandelijke beperking.  

Protestresultaat Het resultaat (de klasse) van de herkeuring  

Reglement Onderhavig protestreglement 

Sportbond De betreffende sportbond lid van NOC*NSF die nationale classificaties 
uitvoert in lijn met dit Handboek. Zie voor een overzicht van deze 

sportbonden: www.paralympisch.nl  

Sporter De persoon die het niet eens is met diens Classificatieresultaat en een 
herkeuring wenst 

  

http://www.paralympisch.nl/
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Artikel 2 Werking Reglement 

1. Indien de Sporter het niet eens is met zijn/haar Classificatieresultaat kan de Sporter een verzoek 

indienen tot herkeuring door een Protest in te dienen.  
 

2. Dit Reglement regelt de procedure voor het indienen en het behandelen van het Protest.  
 

3. Indien het Protest gericht is tegen een Classificatieresultaat voor een visuele of een verstandelijke 

beperking dan dient in dit Regelement “de Sportbond” als  “NOC*NSF” te worden gelezen, met 
uitzondering van de definitie van “Sportbond” en “IF” in artikel 1.  

 
 

Artikel 3 Indienen van een Protest 
1. Een Protest kan alleen worden ingediend door de Sporter, waarbij het volgende geldt: 

a) het protest richt zich tegen het Classificatieresultaat dat hem of haar zelf betreft; 

b) , dient te gescheiden door middel van het indienen van het Protestformulier bij de Sportbond 
per e-mail;  

c) binnen een jaar na de Classificatiedatum; én 
d) het Classificatieresultaat niet de status Nr of Nrfd betreft.  

 

2. Het Protestformulier is op te vragen bij de Sportbond.  
 

3. Het Protestformulier: 
a) moet volledig worden ingevuld;  

b) moet door de Sporter worden ondertekend én indien de Sporter minderjarig is, tevens door 
diens wettelijke vertegenwoordiger; 

c) kan worden aangevuld met extra documenten als de Sporter dit noodzakelijk acht. 

 
4. Na ontvangst van het Protestformulier door de Sportbond bevestigt de Sportbond zo spoedig 

mogelijk het ontvangst aan de Sporter en controleert de Sportbond of het Protest voldoet aan alle 
vereisten genoemd in dit artikel.  

 

5. Indien de Sportbond een vergoeding verlangt van de Sporter voor het Protest, dient eerst aan de 
betalingsverplichting te zijn voldaan voordat de Sportbond het Protest verder in behandeling 

neemt. 
 

6. Als de Sportbond constateert dat niet aan alle vereisten wordt voldaan dan zal de Sportbond de 

Sporter hiervan schriftelijk (of per e-mail) berichten en de Sporter de gelegenheid bieden binnen 
twee weken vanaf de dagtekening van dit bericht van de Sportbond, het protest(formulier) aan te 

vullen zodat aan alle vereisten wordt voldaan.  
 

7. Het Protest wordt niet-ontvankelijk verklaard en dus niet in behandeling genomen als: 
a) niet voldaan is aan de vereisten in artikel 3 lid 1; of 

b) niet voldaan is aan de vereisten in artikel 3 lid 3 en lid 5 én er nog niet aan voldaan wordt na 

de twee weken die de Sporter de tijd had om dit te herstellen als bedoeld in artikel 3 lid 6.  
De Sportbond stelt de Sporter hiervan op de hoogte door middel van een schriftelijk en met 

redenen omkleed bericht.  
 

8. Zodra het Protest volledig is en ontvankelijk wordt verklaard - en dus in behandeling wordt 

genomen - wordt de Sporter hiervan op de hoogte gesteld door de Sportbond.  
  

Artikel 4 Geen schorsende werking  
Het indienen van een Protest heeft geen schorsende werking, zodat het Classificatieresultaat van 

toepassing blijft zolang daarover niet anders is beslist. 
 

Artikel 5 Het Protestpanel  

1. De Sportbond stelt een Protestpanel samen met Classifiers die door de Sportbond zijn erkend of 
door andere Nederlandse sportbond(en) aangesloten bij NOC*NSF zijn erkend.  
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2. Indien de Sportbond geen geschikte Classifiers kan plaatsen in het Protestpanel dan kan via 

NOC*NSF verzocht worden om het Expertpanel in te zetten als Protestpanel.  
 

3. In het Protestpanel zitten geen personen die zitting hebben gehad in het Classificatiepanel die de 
classificatiekeuring heeft verricht waartegen het Protest is ingesteld. 

 

4. Een Protestpanel is onafhankelijk en heeft geen overleg met het Classificatiepanel dat de 
classificatiekeuring heeft verricht waartegen het Protest is ingesteld. 

 
5. Een Protestpanel kan personen inschakelen – niet zijnde de personen uit het Classificatiepanel- , 

die een bijzondere expertise hebben, van belang voor de behandeling van het Protest. 
 

Artikel 6 De herkeuring 

1. De Sportbond verleent aan het Protestpanel toegang tot het Classificatiedossier van de Sporter en 
het Protestformulier en eventuele ander documenten als bedoeld in artikel 3 lid 3. 

 
2. De Sportbond brengt de Sporter en het Protestpanel op de hoogte van de plaats, datum en tijdstip 

van de behandeling van het Protest (de herkeuring). 

 
3. De herkeuring vindt uiterlijk acht weken na ontvangst van het volledige Protest (als bedoeld in 

artikel 3 lid 8) plaats. 
 

4. Een Protestpanel keurt de Sporter opnieuw volgens de daarvoor geldende regels van het IPC, de IF 
en de Sportbond.  

 

5. Het Handboek is ook tijdens het Protest van toepassing op het Protestpanel, de Sportbond en de 
Sporter.  

 
 

Artikel 7 Protestresultaat (Nieuwe classificatieresultaat)  

1. Het Protestresultaat van een herkeuring wordt - indien mogelijk- direct na dan wel uiterlijk vier 
weken na de herkeuring medegedeeld aan de Sporter.  

  
2. Het Protestpanel zal direct na vaststelling van het Protestresultaat van de herkeuring de Sportbond 

op de hoogte brengen.  

 
3. Het Protestresultaat van de herkeuring vervangt het eerdere Classificatieresultaat. 

 
4. Het Protestresultaat van de herkeuring is bindend. Er staat geen nieuwe protestmogelijkheid voor 

open.  
 

 

Artikel 8 Vertrouwelijkheid 
1. Een ieder die in het kader van de afhandeling van een Protest kennis neemt van gegevens, 

waarvan hij weet, of kan weten dat deze vertrouwelijk zijn is verplicht tot geheimhouding daarvan. 
Deze verplichting geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift bekendmaking verplicht stelt. 

 

2. De Sportbond, het Protestpanel, en de ingeschakelde personen als bedoeld in artikel 5 lid 5  
nemen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht ter bescherming van de privacy van de 

direct betrokkenen. 
 

Artikel 9 Intrekken van een Protest 
1. De Sporter kan tot de herkeuring het Protest intrekken, door de Sportbond hiervan schriftelijk op 

de hoogte te stellen. 
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2. Zodra de herkeuring is aangevangen kan het Protest niet meer worden ingetrokken en zal het 

Protestresultaat van de herkeuring het Classificatieresultaat vervangen indien deze afwijkt.  

 
3. De Sportbond zal het intrekken van het Protest bevestigen aan de Sporter en het Protestpanel. Het 

Classificatieresultaat blijft daardoor leidend.  
 

Artikel 10 Wijzigingen van dit Reglement 

1. Dit Reglement kan op ieder moment door het bestuur van NOC*NSF worden aangepast. De nieuwe 
versie zal worden gepubliceerd op www.paralympisch.nl waarbij de publicatiedatum op de eerste 

pagina van dit Reglement zal worden opgenomen en per die publicatiedatum is de nieuwe versie 
van het Reglement van kracht en vervalt de voorgaande versie.  

 
2. Indien op het moment van publiceren er protesten aanhangig zijn gemaakt, zullen voor die 

protesten de versie van het Reglement gelden dat op het moment van het indienen van die 

protesten geldig was.   
 

 

http://www.paralympisch.nl/
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Bijlage 3: Beroepsreglement - Classificatie van sporters 
met een visuele of verstandelijke beperking 

geldig vanaf 1 mei 2018 
 

Artikel 1 Definities 

In dit Reglement worden de volgende definities gehanteerd.  

 

Beroepscommissie De commissie zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement en die de 

bevoegdheden heeft zoals beschreven in dit Reglement.   

Beroepsformulier Het met redenen omkleedde formulier waarmee het beroep ingediend 

kan worden. 

Classificatieproces Het gehele proces voor een nationale classificatie van een Sporter vanaf 

aanmelding op de Website tot en met de afhandeling van een Protest en 

alles er tussenin. 

Classificatieresultaat De nationale klasse en status die is toegekend aan de Sporter aan de 

hand van een classificatie,  

Classifier De specialist die de classificatie van de sporters met een verstandelijke of 
visuele beperking verricht. 

Handboek  Het classificatiehandboek waarvan dit Reglement een onderdeel vormt. 

IBSA International Blind Sports Federation. 

INAS International Federation for athletes with an intellectual disability. 

IPC Internationaal Paralympisch Comité. 

NOC*NSF Nederlandse Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie. 

Protestpanel De classifier die de herkeuring heeft uitgevoerd.  

Protestreglement Het reglement betreffende protest opgenomen als bijlage 2 in het 

Handboek.  

Protestresultaat Het resultaat (de klasse) van de herkeuring als bedoeld in het 
Protestreglement opgenomen in het Handboek 

Regels Alle van toepassing zijnde classificatieregels zoals omschreven in 

hoofdstuk 4 van het Handboek, waaronder de IPC classificatie regels, het 
Handboek zelf en de specifieke classificatieregels van de IBSA dan wel 

INAS.   

Reglement Onderhavig beroepsreglement. 

Secretariaat De medewerker(s) uit de personeelsformatie van NOC*NSF die de 

Beroepscommissie administratief bijstaat. 

Sportbond Lid van NOC*NSF die nationale classificaties uitvoert in lijn met dit 
Handboek. Zie voor een overzicht van deze sportbonden: 
www.paralympisch.nl .  

Sporter De persoon met een visuele of verstandelijke beperking die een 
Classificatieproces heeft doorlopen of doorloopt.  

Verweerschrift Het met redenen omkleedde verweerschrift tegen het beroep.  

Website www.paralympisch.nl  

  

Artikel 2 Werking Reglement 

1. Indien de Sporter van mening is dat er gedurende het Classificatieproces in strijd is gehandeld 
met de procedurele Regels, dan kan de Sporter een beroep indienen tegen het besluit dat tijdens 

het Classificatieproces is genomen dat de Regels overtreedt.  
 

2. Dit Reglement regelt de procedure voor het indienen en het behandelen van het beroep door 
Sporters met een visuele of verstandelijke beperking.  

 

3. Dit Reglement is niet van toepassing op Sporters met een visuele beperking wiens 
Classificatieproces via de KNZB liep/loopt.   

 

http://www.paralympisch.nl/
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4. Een beroep kan alleen zien op de overtreding van de procedurele Regels en niet op de 

inhoudelijke toetsing van de classificatie. Een beroep is derhalve geen herkeuring zoals bij het 

indienen van een protest op basis het Protestreglement.  
 

Artikel 3 Indienen van een beroep 
1. Een beroep kan alleen worden ingediend door de Sporter:  

a) ten aanzien van een besluit van een Classifier, Protestpanel of NOC*NSF dat tijdens zijn 

Classificatieprocedure is genomen en volgens de Sporter in strijd is met procedurele Regels;  
b) door middel van het indienen van Beroepsformulier per e-mail aan classificatie@nocnsf.nl;  

c) binnen 15 dagen na het genomen besluit waartegen beroep wordt ingediend; én 
d) er geen andere mogelijkheden meer openstaan voor de Sporter om het betreffende besluit aan 

te vechten waaronder de mogelijkheid van protest zoals opgenomen in het Protestreglement.  
 

2. Het Beroepsformulier is op te vragen via classificatie@nocnsf.nl.  

 

3. Het Beroepsformulier: 
a. moet volledig worden ingevuld;  

b. moet door de Sporter worden ondertekend én indien de Sporter minderjarig is, tevens door 

diens wettelijke vertegenwoordiger; 
c. kan worden aangevuld met extra documenten als de Sporter dit noodzakelijk acht. 

 
4. Na ontvangst van het Beroepsformulier bevestigt het Secretariaat zo spoedig mogelijk het 

ontvangst aan de Sporter en controleert het Secretariaat of het beroep voldoet aan alle vereisten 

genoemd in dit artikel.  
 

5. Als het Secretariaat constateert dat niet aan alle vereisten wordt voldaan dan zal NOC*NSF de 
Sporter hiervan schriftelijk (of per e-mail) berichten en de Sporter de gelegenheid bieden binnen 

twee weken vanaf de dagtekening van dit bericht van het Secretariaat, het Beroep(sformulier) aan 
te vullen zodat aan alle vereisten wordt voldaan.  

 

6. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard en dus niet in behandeling genomen als: 
a. niet voldaan wordt aan de vereisten in artikel 3 lid 1; of 

b. niet voldaan wordt aan de vereisten in artikel 3 lid 3 en lid 5 én er nog niet aan voldaan wordt 
na de twee weken die de Sporter de tijd had om dit te herstellen als bedoeld in artikel 3 lid 5.  

Het Secretariaat stelt de Sporter hiervan op de hoogte door middel van een schriftelijk en met 

redenen omkleed bericht.  
 

7. Zodra het beroep volledig is en ontvankelijk wordt verklaard - en dus in behandeling wordt 
genomen - wordt de Sporter hiervan op de hoogte gesteld door NOC*NSF.  

  
Artikel 4 Geen schorsende werking  

Het indienen van een beroep heeft geen schorsende werking, zodat het Classificatieresultaat en 

eventueel Protestresultaat van toepassing blijft zolang daarover niet anders is beslist. 
 

Artikel 5 Het Beroepscommissie  
1. De Beroepscommissie zal ad hoc worden samengesteld en bestaan uit drie personen:  

a) een door de Atletencommissie aangedragen afgevaardigde;  

b) een afgevaardigde van een Sportbond (niet zijnde de Sportbond waarvan de Sporter (indirect) 
lid is);  

c) een onafhankelijke derde, die wordt aangewezen door de voorzitter van de Vereniging voor 
Sport en Recht en tevens voorzitter is van de Beroepscommissie.  

De drie personen hebben bij voorkeur juridische kennis. Indien een persoon als bedoeld onder 5 lid 

1 sub b niet beschikbaar is, dan kan de voorzitter van de Vereniging voor Sport en Recht een 
onafhankelijke derde hiervoor in de plaats aanwijzen.  

 

mailto:classificatie@nocnsf.nl
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2. De Beroepscommissie kan personen inschakelen – niet zijnde personen die actief betrokken zijn 

geweest bij het besluit waartegen beroep is ingediend - die een bijzondere expertise hebben, van 

belang voor de behandeling van het beroep. 
 

Artikel 6 Verweer  
1.Nadat het beroep ontvankelijk is verklaard als bedoeld in artikel 3 lid 7 zal NOC*NSF vier weken de 

tijd hebben om hierop schriftelijk te reageren door het indienen van een Verweerschrift via 
classificatie@nocnsf.nl. 

 

2.Indien een dergelijk Verweerschrift na het verstrijken van genoemde termijn uitblijft, wordt 
NOC*NSF geacht in het beroep te berusten. 

 
3.Zo snel mogelijk nadat het Secretariaat het Verweerschrift heeft ontvangen, zendt zij een afschrift 

daarvan aan de Sporter en de Beroepscommissie.  
 

Artikel 7 Mondelinge behandeling  

1. De mondelinge behandeling van het beroep vindt in beginsel binnen vier weken plaats na het 
ontvangst van het Verweerschrift of na het verlopen van de termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 (al 

naar gelang welke eerder is), tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. In dat geval kan 

de genoemde termijn van vier weken worden opgeschort door de voorzitter van de 
Beroepscommissie. 

 
2. Het Secretariaat doet van de dag, het tijdstip en de plaats van de mondelinge behandeling zo 

spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de betrokken partijen. 

 
3. Tijdens de mondelinge behandeling stelt de Beroepscommissie de Sporter en NOC*NSF in de 

gelegenheid hun standpunten mondeling toe te lichten. 
 

4. Zowel NOC*NSF als de Sporter kunnen zich laten vertegenwoordigen tijdens de mondelinge 

behandeling.  
 

5. De Beroepscommissie doet zo spoedig mogelijk doch binnen vier weken na de mondelinge 
behandeling schriftelijk uitspraak. De Beroepscommissie kan deze termijn voor de uitspraak met 

vier weken verlengen. 
 

6. De Beroepscommissie kan besluiten het beroep ook zonder mondelinge behandeling af te doen 

indien: 
a) de op basis van het gestelde in artikel 3 lid 6 niet ontvankelijk verklaart; 

b) het beroep naar het oordeel van de Beroepscommissie kennelijk ongegrond is. 
c) NOC*NSF aangeeft zich te kunnen vinden in het beroep (de Sporter gelijk geeft). 

d) NOC*NSF geen Verweerschrift heeft ingediend. 

 
7. Indien de Beroepscommissie de zaak zonder mondelinge behandeling afdoet, wordt de Sporter 

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De uitspraak volgt in dat geval binnen zes 
weken na het ontvangst van het Beroepsformulier door het Secretariaat.  

 
Artikel 8 Beoordeling en Uitspraak  

1. De Beroepscommissie toetst of het besluit waartegen beroep is ingediend procedurele Regels heeft 

overtreden.  
 

2. De Beroepscommissie beslist bij meerderheid van stemmen. 
 

3. De Commissie doet schriftelijk uitspraak en vermeld de beslissing. De beslissing kan zijn:  

a) Het beroep is niet-ontvankelijk, waardoor het bestreden besluit in stand blijft; of 
b) Het beroep is ongegrond, waardoor het bestreden besluit in stand blijft; of 

c) Het beroep is gegrond 

mailto:classificatie@nocnsf.nl
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4. In geval het beroep gegrond wordt verklaard door de Beroepscommissie, zal de Beroepscommissie 

toelichten welke procedurele overtreding is gemaakt met het besluit en welke handelingen nodig 

zijn om de procedurele fout te herstellen.  
 

5. De Beroepscommissie kan het Classificatieresultaat of Protestresultaat niet aanpassen.  
 

6. De uitspraak van de Beroepscommissie is zowel voor NOC*NSF als voor de betrokken Sporter 

bindend. Arbitraal appèl is derhalve uitgesloten. 
 

Artikel 9 Vertrouwelijkheid 
1. Een ieder die in het kader van de afhandeling van een beroep kennis neemt van gegevens, 

waarvan hij weet, of kan weten dat deze vertrouwelijk zijn is verplicht tot geheimhouding 
daarvan. Deze verplichting geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift bekendmaking verplicht 

stelt. 

 
2. De Beroepscommissie en de ingeschakelde personen als bedoeld in artikel 5 lid 2 nemen daarbij 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht ter bescherming van de privacy van de direct 
betrokkenen. 

 

Artikel 10 Intrekken van een beroep 
1. De Sporter kan tot één dag voor de mondelinge behandeling het beroep intrekken, door een e-

mail te sturen naar classificatie@nocnsf.nl. 

 

2. De Secretariaat zal het intrekken van het beroep bevestigen aan de betrokken partijen. 
 

Artikel 11 Wijzigingen van dit Reglement 
1. Dit Reglement kan op ieder moment door het bestuur van NOC*NSF worden aangepast. De 

nieuwe versie zal worden gepubliceerd op www.paralympisch.nl waarbij de publicatiedatum op de 

eerste pagina van dit Reglement zal worden opgenomen en per die publicatiedatum is de nieuwe 

versie van het Reglement van kracht en vervalt de voorgaande versie.  

 
2. Indien op het moment van publiceren een beroep aanhangig is gemaakt, zal voor dat beroep de 

versie van het Reglement gelden dat op het moment van het indienen van het beroep geldig was.   
 

mailto:classificatie@nocnsf.nl
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Bijlage 4: Uitzonderlijke omstandigheden 

 

Reglement voor de herkeuring in het geval van  
uitzonderlijke omstandigheden 

geldig vanaf 1 mei 2018 
 

Artikel 1 Definities 
In dit Reglement worden de volgende definities gehanteerd.  

 

Classificatiepanel 
 

De door de Sportbond aangewezen groep classifiers die in die betreffende 
tak van sport gezamenlijk de classificatiekeuring afneemt of de enkele 

Classifier die de classificatiekeuring alleen afneemt bij een sporter met 
een visuele of verstandelijke beperking. 

Handboek  Het classificatiehandboek waar dit Reglement een onderdeel van vormt 

Herkeuringsresultaat De klasse en status die aan de Sporter wordt toegekend naar aanleiding 

van de herkeuring  

NOC*NSF Nederlandse Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie 

Protestpanel Een panel bestaande uit minimaal twee classifiers die de herkeuring 

uitvoeren op basis van het Protestreglement  

Protestreglement Het protestreglement opgenomen als Bijlage 2 van het Handboek  

Reglement Onderhavig reglement voor de herkeuring in het geval van uitzonderlijke 

omstandigheden 

Sportbond De betreffende sportbond lid van NOC*NSF die nationale classificaties 

uitvoert in lijn met dit Handboek. Zie voor een overzicht van deze  

sportbonden: www.paralympisch.nl 

Sporter De persoon die geclassificeerd is en (mogelijk) in aanmerking komt voor 

een herkeuring 

Uitzonderlijke 
Omstandigheden 

De omstandigheden als bedoeld in artikel 3 en 4 van dit Reglement 

  

Artikel 2 Werking Reglement 
1. Indien een Sportbond van mening is dat er sprake is van Uitzonderlijke Omstandigheden, kan de 

Sportbond een herkeuring verplicht stellen voor een Sporter. 
 

2. Indien de Sporter in een klasse is ingedeeld voor een visuele of een verstandelijke beperking dan 

dient in dit Regelement “de Sportbond” als  “NOC*NSF” te worden gelezen, met uitzondering van 
artikel 1. Artikel 3 lid 1 vervalt in dat geval. NOC*NSF kan een herkeuring verplichten aan een 

Sporter die in een klasse is ingedeeld voor een visuele of een verstandelijke beperking en er sprake 
is van één of meerdere Uitzonderlijke Omstandigheden. 

  

3. Indien een Sporter van mening is dat zijn beperking dermate is veranderd waardoor hij uit dient te 
komen in een andere klasse dan dient de Sporter dit kenbaar te maken bij de Sportbond en kan er 

een herkeuring plaatsvinden.  
 

4. Dit Reglement regelt de algemene procedure voor en rondom die herkeuring. Sportbonden kunnen 
extra specifieke regels toepassen.   

 

Artikel 3 Uitzonderlijke omstandigheden 
1. Een Sportbond kan een herkeuring verplichten aan een Sporter als het de eigen sport van de 

Sportbond betreft en er sprake is van één of meerdere Uitzonderlijke Omstandigheden. 
 

2. Onder Uitzonderlijke Omstandigheden kan worden verstaan: 

a. Een duidelijke en permanente verandering in de beperking van de Sporter; 

http://www.paralympisch.nl/
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b. Een Sporter toont significante betere of slechtere ‘mogelijkheden’ voorafgaand of gedurende 

een wedstrijd die niet verwacht kunnen worden voor iemand in de klasse waartoe de Sporter 

behoort;  
c. Het Classificatiepanel of Protestpanel heeft een fout gemaakt waardoor de Sporter een 

verkeerde klasse is toegewezen; 
d. De classificatieregels zijn veranderd sinds de laatste keer dat de Sporter is geclassificeerd.  

 

 
Artikel 4 Melding door Sporter 

1. Zodra de Sporter zich bewust is van het feit dat er sprake is van een duidelijke en permanente 
verandering in zijn beperking zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 sub a, is de Sporter verplicht om dit 

aan de Sportbond te melden. 
 

2. De Sportbond zal, indien nodig, de Sporter vragen om (medische) documentatie om dit te 

onderbouwen.  
 

3. Het is aan de Sportbond om te bepalen of de Sporter wel of niet in aanmerking komt voor een 
herkeuring.  

 

Artikel 5 Procedure 
1. Indien een herkeuring volgens de Sportbond dient plaats te vinden, zal de Sportbond de Sporter 

hiervan op de hoogte brengen en schriftelijk toelichten waarom volgens de Sportbond een 
herkeuring noodzakelijk is.  

 
2. De status van de Sporter wordt direct op R (review) of Rfd gezet. 

 

3. De herkeuring vindt op dezelfde wijze plaats alsof het een eerste (nieuwe) classificatiekeuring 
betreft bij de Sportbond, tenzij de Sportbond eigen specifieke regels hiervoor heeft opgesteld. Het 

Herkeuringsresultaat vervangt de eerdere klasse en status van de Sporter. 
 

4. Lid 3 van dit artikel is niet van toepassing in het geval het een herkeuring betreft nadat een 

Protestpanel een fout heeft gemaakt als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c. In dat geval zal de 
herkeuring plaatsvinden alsof er sprake is van een herkeuring naar aanleiding van een protest als 

bedoeld in het Protestreglement en zijn de artikelen 5, 6 en 7 van het Protestreglement van 
toepassing.  

 

Artikel 6 Geen schorsende werking  
Het starten van de herkeuringsprocedure als bedoeld in dit Reglement heeft geen schorsende 

werking, zodat de klasse van toepassing blijft zolang daarover niet anders is beslist. 
 

Artikel 7 Vertrouwelijkheid 
Een ieder die in het kader van de afhandeling van de herkeuring kennis neemt van gegevens, 

waarvan hij weet, of kan weten dat deze vertrouwelijk zijn is verplicht tot geheimhouding daarvan. 

Deze verplichting geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift bekendmaking verplicht stelt. 
 

Artikel 8 Wijzigingen van dit Reglement 
1. Dit Reglement kan op ieder moment door het bestuur van NOC*NSF worden aangepast. De nieuwe 

versie zal worden gepubliceerd op www.paralympisch.nl waarbij de publicatiedatum op de eerste 

pagina van dit Reglement zal worden opgenomen en per die publicatiedatum is de nieuwe versie 
van het Reglement van kracht en vervalt de voorgaande versie.  

 
2. Indien op het moment van publiceren van de nieuwe versie van het Reglement, al schriftelijke 

toelichtingen door de Sportbond als bedoeld in artikel 5 lid 1 zijn verstuurd, dan geldt voor de 
herkeuringen die daarop volgen de versie van het Reglement dat op het moment van het versturen 

van die schriftelijke toelichtingen geldig was.   
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