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UITKERINGSREGLEMENT TIJDELIJKE CORONA REGELING 

 

Tijdelijke Regeling Financiële Tegemoetkoming Topsporters  

van het Fonds voor de Topsporter vanwege Corona 

 

Van kracht van 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2020 

 

Preambule 

 

❖ Tijdelijke Corona Regeling voor Topsporters 

Het Fonds voor de Topsporter (hierna het “Fonds”) heeft op grond van de statuten (artikel 2.1) o.a. als 

doel: het uitkeren van de opbrengsten van in het Fonds ondergebrachte gelden ten behoeve van de 

topsporters op basis van een of meerdere uitkeringsreglementen, ten behoeve van de in deze 

uitkeringsreglementen genoemde doelgroepen. 

Door de wereldwijd genomen maatregelen in verband met het Covid-19 virus hebben vele topsporters 

(met name sporters die geen Status hebben of een Selectie-Status) hun inkomsten uit de topsport 

verloren. Deze regeling is in het leven geroepen door het Fonds om die topsporters tijdelijk financieel 

te ondersteunen als zij voldoen aan de door NOC*NSF en het Fonds gestelde criteria, opdat zij in hun 

levensonderhoud kunnen blijven voorzien. 

 

❖ Voorwaarden 

▪ De topsporter dient in het bezit te zijn van de zogeheten ‘TCR Verklaring’ welke door NOC*NSF (al 

dan niet) wordt toegekend op basis van het advies van een onafhankelijk toetsingscommissie. De 

sportbond vraagt deze TCR Verklaring aan bij NOC*NSF. 

▪ Deze tijdelijke financiële voorziening, welke loopt van 1 maart tot en met 31 augustus 2020, wordt 

toegekend (en uitbetaald) voor zover de daartoe bestemde middelen van het Fonds toereikend 

zijn. 

▪ Deze tijdelijke financiële regeling vult het inkomen van de topsporter tot maximaal het 

minimumloon aan, als het inkomen van de topsporter onder het minimumloon (€ 1.785,89 bruto 

per maand) komt. 

▪ Indien de topsporter zelf in staat is een inkomen te verdienen op of boven het niveau van de 

betreffende inkomensgrens, te weten € 31.430,68 bruto per jaar, bijvoorbeeld vanuit een 

dienstbetrekking, waaronder ook inkomen vanuit een (commerciële) sportploeg, -team, vereniging 

of stichting etc., dan is deze tijdelijke financiële voorziening niet voor hem/haar bedoeld. 

 

❖ Bestuur van het Fonds 

Deze ‘Tijdelijke Corona Regeling’ is opgesteld om de bovenstaande doelstellingen te realiseren. In alle 

gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het Fonds, in de geest van de 

regeling en met inachtneming van het doel als opgenomen in artikel 2. 
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❖ Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Topsporters die in het bezit zijn van de TCR Verklaring kunnen aanspraak maken op de tijdelijke 

financiële voorziening. Deze financiële voorziening welke vanuit het Fonds beschikbaar wordt gesteld, 

komt voort uit maatschappelijke middelen. De sport acht het van belang om de doelgroep als 

omschreven in deze regeling ten tijde van deze crisis (financieel) te ondersteunen. Van topsporters die 

hiervan gebruik maken wordt verwacht dat zij zich hiervan bewust zijn. Als ook van het feit dat zij een 

voorbeeldfunctie hebben en dat zij zich desgevraagd en indien passend binnen het 

trainingsprogramma inzetten voor maatschappelijke doeleinden. 
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I Definities, doel, voorwaarden, doelgroepen, aanvraagprocedure, duur  

 

 

Artikel 1 Definities 

 

In deze Tijdelijke Corona Regeling Topsporters wordt verstaan onder: 

a. Athlete Services: een team binnen de afdeling Topsport van NOC*NSF dat beleidsmatig zorgdraagt 

voor (financiële en materiële) voorzieningen voor Topsporters (al dan niet met een Status) en deze 

faciliteert, ter ondersteuning van hun topsportcarrière; 

b. Bestuur: het bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de Statuten; 

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 waarbij beroep kan worden aangetekend als bedoeld in artikel 12; 

e. Financiële Voorziening: de financiële Tegemoetkoming zoals opgenomen in dit Reglement; 

f. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter gevestigd te Arnhem; 

g. IF: Internationale Federatie, een internationale non-gouvernementele organisatie waarbij de 

betreffende Sportbond is aangesloten; 

h. Inkomen: jaarinkomen van de Topsporter als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 

2001 (box 1) plus Buitenlands inkomen; 

i. Inkomensgrens: de inkomensgrens bedraagt € 31.430,68 bruto per jaar; 

j. Minimumloon: het maandelijks wettelijk minimumloon als bedoeld in artikel 8 van de Wet 

minimumloon en minimum vakantiebijslag; 

k. NL Sporter: onafhankelijke belangenorganisatie voor topsporters; 

l. NOC*NSF: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands Olympisch 

Comité*Nederlandse Sport Federatie; 

m. NOC*NSF Atletencommissie: een zelfstandig adviesorgaan, ingesteld door het bestuur van 

NOC*NSF, dat de topsporters die lid zijn van of aangesloten zijn bij een Sportbond 

vertegenwoordigt binnen NOC*NSF; 

n. Programma: het gezamenlijke trainings- en wedstrijdprogramma van de Sportbond waaraan de 

Topsporter deelneemt; 

o. Reglement: dit Uitkeringsreglement Tijdelijke Corona Regeling; 

p. 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’; 

q. Sportbond: een landelijke sportorganisatie, gewoon lid van NOC*NSF; 

r. Status: een door NOC*NSF op basis van het Statusreglement aan de Topsporter verleende titel, 

voor dit Reglement beperkt tot de Selectie-Status; 



Uitkeringsreglement Tijdelijke Corona Regeling van 1 maart – 1 september 2020 Pagina 4 van 12 
 

s. Statusreglement: het door de Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgestelde Statusreglement 

Topsporters waarin de procedure en de criteria worden beschreven op basis waarvan een sporter 

een Status kan verkrijgen; 

t. Statuten: de statuten van het Fonds; 

u. TCR Verklaring: een verklaring toegekend door NOC*NSF aan de Topsporter, dat hij/zij voldoet 

aan de door NOC*NSF en het Fonds gestelde criteria en voorwaarden van de Tijdelijke Corona 

Regeling / dit Reglement, zoals a) dat de Topsporter behoort tot de gestelde doelgroep als 

genoemd in artikel 4, en b) verlies van Inkomen - primair voor levensonderhoud - tot onder het 

Minimumloon in de periode van 1 maart tot en met 31 augustus 2020; 

v. Tegemoetkoming: het op grond van dit Reglement (in maandelijkse termijnen) uitgekeerde bedrag 

als tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud teneinde de Topsporter in staat te stellen 

zijn/haar Topsportdiscipline op fulltime basis te beoefenen. De maximale hoogte van de 

Tegemoetkoming waarop een Topsporter aanspraak zou kunnen maken, indien de Topsporter 

gedurende de gehele periode van de Tijdelijke Corona Regeling gebruik zou maken van de 

Financiële Voorziening, bedraagt 6 x € 1.785,89 bruto per maand, zijnde een bedrag van  

€ 10.715,34 bruto. Genoemde bedragen zij inclusief 8% vakantiegeld; 

w. Toetsinkomen: het Inkomen van de Topsporter, inclusief de Tegemoetkoming, dat in de 

Toetsperiode is ontvangen - indien van toepassing - verminderd met het eventueel 

teruggevorderde bedrag (uitsluitend het bedrag van het stipendium) vanuit de inkomenstoets 

zoals beschreven in het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen; 

x. Toetsperiode: de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020, waarin de Topsporter een 

Tegemoetkoming heeft ontvangen  

y. Topsportdiscipline: de in het Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 

erkende topsportdiscipline die door de Topsporter wordt uitgeoefend; 

z. Topsporter: de sporter die, al dan niet via een vereniging, lid is van de Sportbond of daarmee een 

aansluitingsovereenkomst heeft en een Topsportdiscipline uitoefent 

aa. Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen: het reglement van het Fonds op basis waarvan het 

Fonds een stipendium of kostenvergoeding uitbetaalt aan topsporters met een A-, Selectie- of HP-

status die voldoen aan de daarin gestelde criteria; 

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

 

Artikel 2 Doel  

 

Het doel van deze regeling waarbij de Topsporter een Financiële Voorziening ontvangt, is om de 

Topsporter - die voldoet aan de door NOC*NSF gestelde criteria en door de (inter)nationale 

maatregelen vanwege het Covid-19 virus verlies van inkomsten uit zijn/haar sport heeft - tegemoet te 

komen in de kosten van zijn/haar levensonderhoud. De Financiële Voorziening is niet bedoeld voor de 

Topsporter die zelf in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien (en een Inkomen op of boven het 

niveau van de Inkomensgrens verdient).  
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Artikel 3 Voorwaarden  

 

1. De Financiële Voorziening wordt slechts toegekend voor de periode van 1 maart tot en met 31 

augustus 2020 voor zover: 

a. de daartoe bestemde middelen van het Fonds toereikend zijn; en  

b. de Topsporter een TCR Verklaring heeft. 

 

2. De Financiële Voorziening wordt aan de Topsporter toegekend als voorschot. De definitieve 

vaststelling van de aan de Topsporter toegekende Financiële Voorziening vindt plaats op basis van 

de in artikel 10 genoemde inkomenstoets. 

 

3. De Topsporter is verplicht om na afloop van de Toetsperiode zijn/haar Inkomen aan te tonen door 

middel van de (op basis van de) in dit Reglement genoemde of gevraagde bewijsstukken, aan het 

Fonds. 

 

4. De Topsporter is verplicht om ervoor te zorgen dat de volgende persoonsgegevens in de 

webportal van het Fonds te allen tijde correct zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en 

emailadres. 

Tevens dient de Topsporter ervoor te zorgen dat hij/zij daadwerkelijk op de door hem ingevoerde 

(email)adressen bereikbaar is. 

 

5. Het Fonds is - met inachtneming van gestelde in artikel 6.2 - gerechtigd om de uitbetaling van de 

Financiële Voorziening op te schorten als de Topsporter zijn/haar verplichtingen zoals opgenomen 

in dit Reglement niet nakomt, totdat de Topsporter alsnog aan de betreffende verplichting heeft 

voldaan. 

 

Artikel 4 Doelgroepen 

 

Voor een Financiële Voorziening komt - onder alle voorwaarden zoals opgenomen in dit Reglement - 

uitsluitend de Topsporter (met een Selectie-Status of zonder Status) in aanmerking die voldoet aan de 

door NOC*NSF opgestelde (toetsings)criteria als genoemd in artikel 3.1 en derhalve een TCR 

Verklaring heeft. 

 

Artikel 5 Aanvraag en procedure besluitvorming 

 

1. De Financiële Voorziening kan worden aangevraagd door de Topsporter als bedoeld in artikel 4 bij 

het Fonds met het digitale aanvraagformulier op het webportal van het Fonds. 

 

2. Alvorens de Topsporter de aanvraag als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan doen, dient de 

Topsporter een TCR Verklaring te hebben.  
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3. Het aanvraagformulier dient – gezamenlijk met de benodigde en (eventueel) gevraagde 

(bewijs)stukken – volledig en volgens de in de daarbij behorende toelichting vermelde richtlijnen 

te zijn ingevuld en uiterlijk 31 augustus 2020 te worden ingediend bij het Fonds.  

 

4. Bij de aanvraag is de Topsporter verplicht aan te geven welk Inkomen (exclusief Tegemoetkoming) 

de Topsporter tijdens de Toetsperiode verwacht te ontvangen. Het Fonds is te allen tijde bevoegd 

om bij de Topsporter additioneel navraag te doen omtrent zijn/haar verwachte inkomsten en de 

onderliggende overeenkomst(en). De Topsporter is verplicht deze onderliggende stukken 

desgevraagd binnen 4 weken aan te leveren. 

 

5. Op basis van een volledig door het Fonds akkoord bevonden aanvraag en met inachtneming van 

de bepalingen in dit Reglement beslist het Fonds over het toekennen van de Financiële 

Voorziening, een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 7 lid 1. 

 

6. Het Fonds doet van de in lid 4 bedoelde beslissing schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen 

digitaal (e-mail), mededeling aan de Topsporter. 

 

Artikel 6 Duur 

 

1. Vanaf het moment dat het Fonds heeft besloten de Topsporter een Financiële Voorziening toe te 

kennen, kan de Topsporter deze - indien van toepassing - met terugwerkende kracht vanaf  

1 maart 2020 ontvangen, gedurende maximaal zes (6) maanden, uiterlijk tot en met 31 augustus 

2020. 

 

2. Voldoet een Topsporter niet aan i) de voorwaarden zoals genoemd in dit Reglement 

(uitgezonderd artikel 3.4), of ii) valt hij/zij niet langer binnen een van de in artikel 4 genoemde 

doelgroepen, in welk geval het Fonds hierover direct wordt geïnformeerd door Athlete Services, 

dan eindigt de aanspraak op (vergoeding van) de Financiële Voorziening met ingang van de 

maand volgend op het moment dat de Topsporter niet meer aan de hiervoor bedoelde 

voorwaarden voldoet, tenzij het Fonds anders beslist. 

 

3. De Topsporter kan de Financiële Voorziening altijd tussentijds door het Fonds laten beëindigen. 

Hiertoe doet de Topsporter een schriftelijk verzoek aan het Fonds via info@hetfonds.nl. 

  

mailto:info@hetfonds.nl
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II Regeling Financiële Voorziening/Tegemoetkoming 

 

 

Artikel 7 Hoogte Tegemoetkoming 

 

1. De hoogte van de Tegemoetkoming wordt door het Fonds bepaald, afhankelijk van het verlies aan 

Inkomen uit de topsport (als opgegeven en beoordeeld bij de aanvraag TCR Verklaring) en 

bedraagt maximaal het Minimumloon voor een 21-jarige, te weten € 1.785,89,- bruto per maand 

inclusief 8% vakantiegeld. 

De Topsporter kan bij het Fonds een verzoek indienen om de hoogte van de Tegemoetkoming 

naar beneden bij te stellen, als hij/zij verwacht boven de Inkomensgrens uit te komen (zie ook 

artikel 8).1 

 

2. De definitieve hoogte van de Tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de inkomenstoets 

zoals opgenomen in artikel 10 en met name lid 4. 

 

Artikel 8 Inkomensgrens 

 

1. 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 de 

ontvangen Tegemoetkoming, gemaximeerd tot de in de Toetsperiode aan de Topsporter 

toegekende Financiële Voorziening.  

 

2. Indien het Toetsinkomen van de Topsporter gedurende de Toetsperiode de Inkomensgrens (naar 

verwachting) overschrijdt, dan doet de Topsporter hiervan per omgaande (tussentijds) schriftelijk 

opgave bij het Fonds.  

 

Artikel 9 Betaling Tegemoetkoming 

 

1. De toegekende Financiële Voorziening wordt maandelijks (indien van toepassing met 

terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020), uiterlijk voor het einde van de maand, uitbetaald op 

het door de Topsporter aangegeven rekeningnummer.  

Mocht de Financiële Voorziening met terugwerkende kracht zijn toegekend, wordt dat deel in één 

keer uitbetaald door het Fonds. 

 

2. Op de Tegemoetkoming vinden de wettelijke inhoudingen en afdrachten plaats. 

 

3. De toegekende Financiële Voorziening wordt uitbetaald bij wijze van voorschot. Nadat de in artikel 

10 omschreven inkomenstoets heeft plaatsgevonden vindt verrekening of terugvordering van de 

(eventueel) teveel betaalde Tegemoetkoming plaats. 

 
1 Dit kan bij voorbeeld het geval zijn als de Topsporter ook andere inkomsten heeft. 
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III Vaststelling (hoogte) Financiële Voorziening - inkomenstoets  

 

 

Artikel 10 Vaststelling (hoogte) Financiële Voorziening op basis van de inkomenstoets 

 

1. Uiterlijk op 30 april 2021 doet de Topsporter over de Toetsperiode aangifte inkomstenbelasting bij 

de Belastingdienst en dient een kopie van deze aangifte via het webportal in bij het Fonds. Voor 

het Buitenlands inkomen dient de Topsporter hiervoor de benodigde bewijsstukken bij het Fonds 

aan te leveren. Topsporters met een Buitenlands inkomen dienen contact op te nemen met het 

Fonds. 

 

2. Direct na ontvangst van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst, of de 

correspondentie van de Belastingdienst waarin staat dat de Belastingdienst geen (voorlopige) 

aanslag inkomstenbelasting zal opleggen, dient de Topsporter de inkomenstoets in met als bijlage 

deze (voorlopige) aanslag of correspondentie via het webportal van het Fonds.  

Topsporters met alleen buitenlands inkomen, moeten bij de inkomenstoets alle stukken indienen 

met betrekking tot het buitenlands inkomen. 

 

3. Op grond van de in lid 2 bedoelde (voorlopige) aanslag of correspondentie, voert het Fonds de 

inkomenstoets uit en wordt mede op basis van het bepaalde in dit Reglement door het Fonds de 

hoogte van de Tegemoetkoming definitief vastgesteld. 

Indien de definitieve aanslag van de Belastingdienst afwijkt van de voorlopige aanslag dient de 

Topsporter het Fonds daarover direct te informeren en een kopie van de definitieve aanslag in te 

dienen bij het Fonds per-email naar info@hetfonds.nl. 

 

4. Inkomenstoets Financiële Voorziening 

4.1 Bij de uitvoering van de inkomenstoets: 

a. stelt het Fonds vast of het Toetsinkomen tijdens de Toetsperiode al dan niet meer bedraagt 

dan de Inkomensgrens, en 

b. stelt het Fonds de definitieve hoogte van de Tegemoetkoming vast. 

 

4.2 Indien het Toetsinkomen in de Toetsperiode de Inkomensgrens overstijgt, wordt het verschil door 

het Fonds bruto teruggevorderd, gemaximeerd tot het in de Toetsperiode uitgekeerde 

Tegemoetkoming, eventueel vermeerderd met de door de Belastingdienst op dat moment 

gehanteerde wettelijke rente. 

 

4.3 Indien de Topsporter in 2020 ook gebruik maakt van één van de voorzieningen (stipendium en/of 

kostenvergoeding) als beschreven in het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen, wordt 

eerst de inkomenstoets voor het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen uitgevoerd en 

daarna de inkomenstoets voor de Tegemoetkoming als bedoeld in dit artikel. 

 

mailto:info@hetfonds.nl
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IV Bezwaar en beroep 

 

Artikel 11 Bezwaar 

 

1. De Topsporter die bezwaar heeft tegen een beslissing van het Fonds op basis van dit Reglement, 

inhoudende de toekenning, een afwijzing of gehele of gedeeltelijke terugvordering van de 

Financiële Voorziening, dient dit binnen zes weken na dagtekening van deze beslissing, door 

middel van een bezwaarschrift kenbaar te maken bij het Fonds via bezwaar@hetfonds.nl. 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de volgende onderdelen te bevatten: 

a. naam en adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

d. gronden (motivatie) van het bezwaar, met de daarvoor benodigde bewijsstukken, zoals 

bijvoorbeeld de aanslag inkomstenbelasting, medische verklaring, TCR Verklaring van 

NOC*NSF als bedoeld in artikel 4, etc.; 

e. afschrift van het besluit van het Fonds waartegen het bezwaar is gericht. 

 

2. Het bezwaar kan door het Fonds niet-ontvankelijk worden verklaard indien: 

a. het bezwaarschrift niet binnen de termijn als gesteld in lid 1 van dit artikel is ontvangen; of 

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

 

3. Het Fonds neemt het bezwaarschrift in behandeling en stelt de Topsporter in beginsel binnen zes 

weken na ontvangst van het bezwaarschrift in de gelegenheid zijn/haar zienswijze mondeling toe 

te lichten, tenzij:  

a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is; 

b. het bezwaar kennelijk ongegrond is; 

c. de Topsporter heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; 

d. het gestelde in lid 5 van dit artikel van toepassing is.  

Het Fonds kan de genoemde termijn van zes weken opschorten met een termijn van maximaal zes 

weken na overleg met de Topsporter, indien deze termijn wegens omstandigheden (van de 

Topsporter of het Fonds) niet haalbaar blijkt. 

 

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

vertegenwoordigen. 

 

5. Alleen indien de Topsporter geen of onvoldoende inzage geeft in het Inkomen en/of de Financiële 

Voorziening op basis van de inkomenstoets als bedoeld in artikel 10 en het Fonds vervolgens tot 

terugvordering overgaat, dan kan, als de Topsporter tegen dit besluit bezwaar maakt als bedoeld 

in lid 1 van dit artikel, het Fonds de zaak schriftelijk behandelen en afdoen, zonder dat de 

Topsporter in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar zienswijze mondeling toe te lichten,  

mailto:
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De indiener van het bezwaarschrift wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Het 

besluit op het bezwaarschrift volgt in dit geval binnen zes weken na de ontvangst ervan. 

 

6. Het besluit op het bezwaarschrift wordt binnen vier weken nadat de Topsporter is gehoord, tenzij 

het gestelde als opgenomen in lid 5 van dit artikel van toepassing is, schriftelijk aan de Topsporter 

medegedeeld. 

 

Artikel 12 Beroep 

 

1. Indien de betrokken Topsporter het niet eens is met het besluit als bedoeld in artikel 11 lid 2, 5 en 

6, kan de Topsporter binnen zes weken na dagtekening van dit besluit daartegen beroep 

aantekenen door middel van een beroepschrift bij een onafhankelijke Commissie als bedoeld in lid 

3 van dit artikel, via beroep@hetfonds.nl.  

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de volgende onderdelen te bevatten: 

a. naam en adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 

d. gronden (motivatie) van het beroep, met de daarvoor benodigde bewijsstukken, zoals 

bijvoorbeeld de aanslag Inkomstenbelasting, medische verklaring, , TCR Verklaring van 

NOC*NSF als bedoeld in artikel 4, etc.; 

e. afschrift van het besluit van het Fonds waartegen het beroep is gericht. 

 

2. Alvorens het beroepschrift door de Commissie in behandeling wordt genomen, dient de Topsporter 

een griffierecht van € 150,- te betalen aan het Fonds. Indien de Topsporter in het gelijk wordt 

gesteld door de Commissie wordt dit bedrag terugbetaald aan de Topsporter. 

 

3. De Commissie zal ad hoc worden samengesteld en bestaat uit drie personen: a) een door de 

NOC*NSF Atletencommissie aangedragen onafhankelijke afgevaardigde, b) een door NOC*NSF 

aangedragen onafhankelijke afgevaardigde en c) een onafhankelijke derde, die wordt aangewezen 

door de voorzitter van de Vereniging voor Sport en Recht, die tevens voorzitter is van de 

Commissie.  

 

4. Het gestelde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (de artikelen 1020 e.v. inzake 

arbitrage) is, voor zover mogelijk, van toepassing op de behandeling van het beroep door de 

Commissie. De Commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van een door de Commissie 

opgesteld arbitragereglement. 

 

5. Het beroep kan door de Commissie niet-ontvankelijk worden verklaard indien: 

a. het beroepschrift niet binnen de termijn als gesteld in lid 1 van dit artikel is ontvangen; of 

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

 

mailto:beroep@hetfonds.nl
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6. De mondelinge behandeling van het beroep vindt in beginsel binnen zes weken na ontvangst van 

het beroepschrift plaats, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. In dat geval kan de 

genoemde termijn van zes weken door de Commissie worden opgeschort. 

 

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

vertegenwoordigen. 

 

8. De Commissie kan besluiten het beroep ook zonder mondelinge behandeling af te doen indien: 

a. de Commissie het beroepschrift op basis van het gestelde in lid 5 van dit artikel niet 

ontvankelijk verklaart; 

b. het beroep naar het oordeel van de Commissie kennelijk ongegrond is. 

Indien de Commissie de zaak zonder mondelinge behandeling afdoet, wordt de indiener van het 

beroepschrift hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De uitspraak volgt binnen zes 

weken na ontvangst van het beroepschrift. 

 

9. De Commissie doet zo spoedig mogelijk doch binnen zes weken na de mondelinge behandeling 

van het beroepschrift schriftelijk uitspraak, tenzij het gestelde in lid 8 van dit artikel van toepassing 

is. De Commissie kan deze termijn voor de uitspraak met zes weken verlengen. 

 

10. Het oordeel van deze Commissie is zowel voor het Fonds als voor de betrokken Topsporter 

bindend. Arbitraal appèl is derhalve uitgesloten. 
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V Slotbepalingen 

 

 

Artikel 13  

 

1. Dit Reglement is vastgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 9, tweede lid van de Statuten, 

nadat VWS, NL Sporter en de Atletencommissie van NOC*NSF hun zienswijze kenbaar hebben 

gemaakt. 

 

2. Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatsten. 

Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, 

prevaleert dit laatste. Indien één van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit 

de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige 

bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de 

strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benadert.  

 

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

 

 

Dit Reglement treedt in werking op 1 maart 2020 en eindigt met ingang van 1 september 2020.  

 

 

 


