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1. Begrippenlijst 
 

In dit reglement voor deelname aan de Paralympische Spelen Beijing 2022 worden de volgende begrippen 

en afkortingen - geschreven met een hoofdletter - gehanteerd, zowel in enkel- als in meervoud. 

 

a. IF: de Internationale Federatie van de betreffende sport / discipline, in een aantal sporttakken wordt 

de ‘IF functie’ vervuld door het IPC; 

b. Internationale Eisen: de te leveren Internationale Prestatie-Eisen en alle overige eisen en 

toelatingsvoorwaarden van het IPC en IF van de betreffende sport of discipline om deel te kunnen 

nemen aan de Paralympische Spelen, welke eisen zijn opgenomen in het document “Beijing 2022 

Paralympic Winter Games – Qualification regulations – International Paralympic Committee”; 

c. Internationale Prestatie-Eisen: de te leveren sportprestaties per sport of discipline tijdens nader 

benoemde evenementen en/of momenten om deel te kunnen nemen aan de Paralympische Spelen, 

welke prestaties zijn opgenomen in het document ““Beijing 2022 Paralympic Winter Games – 

Qualification regulations – International Paralympic Committee”;  

d. Interne Selectieprocedure: de procedure van de Sportbond, waarmee - op een doorzichtige en 

eerlijke wijze - topsporters worden aangewezen om aan NOC*NSF voor te dragen voor deelname aan 

de Paralympische Spelen in het geval dat er in een bepaalde sport of discipline meer topsporters aan 

de Internationale Eisen en Nationale Prestatie-Eisen hebben voldaan dan er kunnen worden 

uitgezonden; 

e. IPC: Internationaal Paralympisch Comité, gevestigd te Bonn; 

f. IPC Code of Ethics: de laatste versie van de door het IPC vastgestelde gedragsregels voor het IPC, 

haar leden en de deelnemers aan de Paralympische Spelen, onderdeel uitmakend van het IPC 

Handbook (Section 2, Chapter 1.1); 

g. Kwalificatiebeslissing: de schriftelijke vaststelling van NOC*NSF dat: 

- er een IF quotumplaats is behaald (en dus is voldaan aan de Internationale Eisen); en 

- (indien van toepassing) is voldaan aan de Nationale Prestatie-Eisen; en 

- (indien van toepassing) de Sportbond de interne selectieprocedure heeft toegepast; 

en de betreffende topsporter of het team derhalve zal worden uitgezonden voor deelname aan de 

Paralympische Spelen; 

h. Kwalificatiedocument: het document waarin de Nationale Prestatie-Eisen worden vastgelegd en 

verwezen wordt naar de Internationale Eisen. De meest recente en van toepassing zijnde versie is 

gepubliceerd op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl/paralympische-spelen/beijing-2022); 

http://www.nocnsf.nl/
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i. Nationale Prestatie-Eisen: de eisen gesteld door NOC*NSF bestaande uit te leveren sportprestaties 

per sport of discipline tijdens nader benoemde evenementen en/of momenten, welke eisen zijn 

opgenomen in de Kwalificatiedocumenten; 

j. NOC*NSF: de vereniging Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, statutair 

gevestigd te Arnhem; 

k. NPC: Nationaal Paralympisch Comité; 

l. Paralympic Handbook: de laatste versie van het door het IPC vastgestelde Paralympic Handbook 

ingedeeld in secties en hoofdstukken, waarvan de laatste en van toepassing zijnde versie is 

gepubliceerd op de website van het IPC (www.paralympic.org). In dit reglement wordt een aantal 

keren verwezen naar regels uit het Paralympic Handbook; 

m. Paralympic TeamNL: het geheel van topsporters dat namens Nederland gaat deelnemen / deelneemt 

aan de Paralympische Spelen; 

n. Paralympische Spelen: Paralympische Spelen Beijing 2022; 

o. Prestatie-Eisen voor Kwalificatie: de prestatie-eisen (in overleg met het IPC) opgesteld door de IF, de 

Internationale Eisen, en (indien van toepassing) door NOC*NSF, de Nationale Prestatie-Eisen; 

p. Reglement: dit reglement voor deelname aan de Paralympische Spelen Beijing 2022. De meest 

recente en van toepassing zijnde versie wordt gepubliceerd op de website van NOC*NSF 

(www.nocnsf.nl/paralympische-spelen/beijing-2022); 

q. Sportbond: de landelijke sportorganisatie lid van NOC*NSF waarvan de sport en/of discipline(s) op 

het programma van de Paralympische Spelen staan; 

r. Uitsluitingsbeslissing: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat een topsporter of team niet 

wordt uitgezonden naar of wordt teruggetrokken van de Paralympische Spelen als bedoeld in artikel 

4.7; 

s. Voordracht: een schriftelijk verzoek van de Sportbond aan NOC*NSF om een Kwalificatiebeslissing te 

nemen voor een topsporter of team; 

t. Wildcard: een uitnodiging van de IF of het IPC - al dan niet als onderdeel of sluitstuk van het 

internationale kwalificatiesysteem van de IF - om deel te nemen aan de Paralympische Spelen, 

waaronder mede begrepen: 

-  ‘Reallocation slot’; 

- ‘Bipartite Commission Invitation Slot’; 

- ‘Unused qualification slot’; 

- ‘Reallocated qualification slot’; 

- ‘Unused host country slot’; 

- Female or Male slot allocated via Representation Allocation method. 

 

http://www.paralympic.org/
http://www.nocnsf.nl/
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2. Inleiding  
 

Elke sport of discipline op het Paralympische programma heeft een vooraf door het IPC bepaald 

maximum aantal deelnemers, dit wordt aangeduid als quotumplaatsen. Daar waar van toepassing is 

ook het maximum aantal deelnemers per onderdeel gespecificeerd.  

Als laatste is het aantal deelnemers per NPC gemaximeerd. Samen met de IF’s wordt per sport of 

discipline vastgesteld hoe, en op basis waarvan, de quotumplaatsen aan de NPC’s worden 

toegewezen. In de toewijzing van quotumplaatsen zijn twee varianten. De quotumplaats op naam en 

de quotumplaats voor het NPC. In het eerste geval gaat het om een toewijzing aan een specifieke 

topsporter, in het andere geval gaat het om een startplaats voor het land. 

Het merendeel van de quotumplaatsen wordt toegewezen aan de hand van resultaten op 

kwalificatiewedstrijden of posities op kwalificatieranglijsten over een vastgesteld tijdvak. De 

resterende plaatsen worden ingevuld op basis van invitatie door het IPC/IF.  

 

2.1 Bevoegdheid NOC*NSF 

Volgens het Paralympic Handbook (Section 1, Chapter 2.1, article 1.2) zijn de Nationale 

Paralympische Comités (NPC’s) exclusief verantwoordelijk en bepalend voor het samenstellen en 

uitzenden van de nationale teams naar de Paralympische Spelen. NOC*NSF, als het NPC, is dan ook 

in Nederland de enige bevoegde instantie om Paralympic TeamNL samen te stellen en om topsporters 

naar de Paralympische Spelen uit te zenden dan wel van deelname aan de Paralympische Spelen uit 

te sluiten. 

 

2.2 Norm voor deelname 

De ambitie van NOC*NSF en de Sportbonden is om bij de beste 10 topsportlanden van de wereld te 

behoren en wordt mede gedragen door de Rijksoverheid. Deze ambitie wordt nagestreefd door zo 

veel mogelijk medailles te behalen in de verschillende sporten op de Paralympische Spelen. Hierbij 

vormt de Paralympische medaillespiegel van het IPC de meetlat.  

Voor deelname aan de Paralympische Spelen geldt dan ook de volgende norm: 

de topsporter heeft op basis van (een) geleverde prestatie(s) aangetoond een redelijke kans te 

hebben om op de Paralympische Spelen bij de beste vier tot zes van zijn/haar sport of discipline te 

eindigen.  

 

2.3 Internationale Eisen en Nationale Prestatie-Eisen  

Een IF stelt in overleg met het IPC Internationale Eisen voor deelname aan de Paralympische Spelen 

op. Deze Internationale Eisen moeten worden goedgekeurd door het IPC.  
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NPC’s hebben het recht om aanvullende eisen op te stellen. Als NOC*NSF na overleg met de 

Sportbond van mening is dat de Internationale Prestatie-Eisen onvoldoende zijn om te kunnen 

voldoen aan de norm (zie artikel 2.2), dan zal NOC*NSF na overleg met de Sportbond Nationale 

Prestatie-Eisen opstellen en deze opnemen in het betreffende Kwalificatiedocument voor de 

betreffende sport of discipline.  

Als er geen Nationale Prestatie-Eisen worden gesteld voor een bepaalde sport of discipline dan zal dit 

worden vermeld in het betreffende Kwalificatiedocument.  

 

2.4 Vaststelling Reglement en Kwalificatiedocumenten 

Dit Reglement is van toepassing op alle sporten en disciplines en wordt vastgesteld door het bestuur 

van NOC*NSF. Over dit Reglement bestaat tussen NOC*NSF enerzijds en alle betrokken 

Sportbonden anderzijds na vaststelling door NOC*NSF onvoorwaardelijke overeenstemming. 

De Kwalificatiedocumenten zijn sport specifiek en worden na overleg met de betreffende Sportbond 

door de Algemeen Directeur van NOC*NSF, in consulatie met de Technisch Directeur van NOC*NSF, 

vastgesteld. De Sportbond bevestigt de besproken en vastgestelde inhoud / concrete invulling van de 

Kwalificatiedocument(en) per e-mail aan NOC*NSF.  

 

2.5 Verenigingsrechtelijke relatie en redelijkheid en billijkheid 

NOC*NSF heeft een verenigingsrechtelijke relatie met de Sportbonden. In deze relatie - vereniging 

(NOC*NSF) versus lid (Sportbond) - worden de verplichtingen en afspraken als vastgelegd in dit 

Reglement, mede bepaald door de algemene norm van redelijkheid en billijkheid. 
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3. Opstellen van Nationale Prestatie-Eisen  
 

Bij het opstellen van de Nationale Prestatie-Eisen voor kwalificatie wordt de kwalificatiesystematiek 

van de IF zoveel mogelijk gevolgd. Dit betreft zowel het systeem (bijvoorbeeld op basis van 

kwalificatiewedstrijden of ranglijsten), de tijdlijn (periode waarin de gevraagde resultaten behaald 

moeten worden) als de eisen (te leveren prestaties) van de IF.  

Zoals vermeld in de inleiding vindt toewijzing van quotumplaatsen voornamelijk plaats op basis van 

resultaten. Daar waar de door de IF en/of het IPC gevraagde resultaten voldoen aan de norm als 

gesteld in artikel 2.2 volgt NOC*NSF de Internationale Prestatie-Eisen. Voldoen de Internationale 

Prestatie-Eisen naar de mening van NOC*NSF niet aan de norm, omdat de gevraagde resultaten  

dusdanig ruim zijn dat niet voor alle quotumplaatsen sprake is van een reële top 4 tot 6 verwachting 

(afhankelijk van de prestatiedichtheid en de diepte van het deelnemersveld), dan stelt NOC*NSF na 

overleg met deze Sportbonden aanvullende prestatie eisen op. Dit zijn de Nationale Prestatie-Eisen en 

deze worden opgenomen in het Kwalificatiedocument van de betreffende sport of discipline.  

 

3.1 Elementen Nationale Prestatie-Eisen 

Bij het opstellen van de Nationale Prestatie-Eisen zijn met name de volgende vier elementen van 

belang: 

a. het objectieve niveau van de prestaties; waarbij gebruik kan worden gemaakt van een 

“geschoonde” eindrangschikking. Een “geschoonde” eindrangschikking wordt - onder andere - 

gerelateerd aan 1) het maximale aantal deelnemers of teams per land per sport of discipline 

tijdens de Paralympische Spelen, 2) het aantal reeds gekwalificeerden voor de Paralympische 

Spelen, dan wel 3) deelnemers op de eindrangschikking die door het IPC worden uitgesloten van 

deelname aan de Paralympische Spelen; 

b. het evenement dan wel de evenementen waarop de prestatie(s) moet(en) worden geleverd, aan 

deze evenementen wordt steeds de eis gesteld dat zij representatief zijn. Dat wil zeggen dat a) het 

deelnemersveld en b) de competitie zodanig dient te zijn, dat de geleverde prestaties van de 

topsporter werkelijk een bewijs vormen voor het vereiste niveau als bedoeld in artikel 2.2; 

c. de perioden waarbinnen de prestaties moeten worden geleverd. 

d. bij de nadere uitwerking en toepassing van de Kwalificatiedocumenten is bij Paralympische 

sporten aanvullend van belang: 

- de kwantitatieve opsplitsing van de handicapklassen binnen de betreffende sporttak of 

 discipline; 

- het niveau in internationaal verband van de betreffende sporttak of discipline;  

- het aan deze beide items gerelateerde kwalitatieve deelnemersveld. 
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3.2 Betrokkenheid topsporters en bondcoaches (verslag) 

Sportbonden dienen topsporters / de bondsatletencommissie dan wel een representatieve 

vertegenwoordiging van minimaal 2 topsporters alsmede (bonds)coaches bij het integrale proces van 

het totstandkoming van de Nationale Prestatie-Eisen te betrekken. De Sportbond dient aan NOC*NSF 

de betrokkenheid van genoemde doelgroepen aan te tonen door middel van een schriftelijk verslag 

van de bijeenkomsten en/of relevante mailwisseling in dit kader.  

 

3.3 Eerste vaststelling Kwalificatiedocumenten 

Na overleg met de betreffende Sportbond stelt NOC*NSF het Kwalificatiedocument vast voor zover 

mogelijk voor 1 januari 2021, tenzij van de betreffende sport of discipline de informatie van het IF 

kwalificatiesysteem nog niet voor handen is of vanwege andere redenen. 

 

3.4 Wijziging na eerste vaststelling 

 Na vaststelling van de Kwalificatiedocumenten kan NOC*NSF - na overleg met dan wel op initiatief 

van de betrokken Sportbond - indien noodzakelijk op ieder moment wijzigingen in de 

Kwalificatiedocumenten doorvoeren. Dit kan onder andere het geval zijn als (niet limitatief): 

a. wijzigingen in de kwalificatiesystematiek of Internationale Prestatie-Eisen daartoe aanleiding 

geven; 

b. evenementen voor kwalificatie - om welke reden dan ook - geen doorgang vinden. Indien 

(praktisch) mogelijk kan een alternatief evenement worden aangewezen door NOC*NSF waarop 

aan de Nationale Prestatie-Eisen kan worden voldaan; 

c. een evenement voor kwalificatie - in tegenstelling tot de verwachtingen - als onvoldoende 

representatief wordt gekwalificeerd. In dit geval kan NOC*NSF besluiten: i) dat dit evenement 

geen moment meer is om te kunnen voldoen aan de Nationale Prestatie-Eisen, of ii) 

 de Nationale Prestatie-Eisen naar boven toe bij te stellen; 

d. een evenement voor kwalificatie - in tegenstelling tot de verwachtingen - als bovenmatig 

representatief wordt gekwalificeerd. In dat geval kan NOC*NSF besluiten de Nationale Prestatie-

Eisen naar beneden toe bij te stellen; 

e. een nieuw, representatief evenement wordt toegevoegd aan de wedstrijdkalender, zoals 

bijvoorbeeld een Europees – of Wereld Kampioenschap. NOC*NSF kan dit evenement dan 

toevoegen. 

Indien de Nationale Prestatie-Eisen worden gewijzigd, wordt het Kwalificatiedocument opnieuw 

vastgesteld door de Algemeen Directeur (in consultatie met de Technisch Directeur) van NOC*NSF. 

Een gewijzigd Kwalificatiedocument wordt door NOC*NSF aan de Sportbond toegestuurd en op de 

website geplaatst. De Sportbond stelt de topsporters van deze wijziging per omgaande op de hoogte. 
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4. Procedure voor deelname aan de Paralympische Spelen 
 
4.1 Voorwaarden voor deelname aan de Paralympische Spelen 

 Om door NOC*NSF te kunnen worden uitgezonden naar de Paralympische Spelen gelden de 

volgende voorwaarden voor de topsporters, te weten: 

a. NOC*NSF heeft een Kwalificatiebeslissing genomen met betrekking tot de individuele topsporter 

(zie artikel 4.2) of het team waarvan de topsporter deel uitmaakt (zie artikel 4.3); 

b. de topsporter heeft de Nederlandse nationaliteit; 

c. de topsporter is lid van of heeft een aansluitingsovereenkomst met de Sportbond; 

d. er is naar het oordeel van NOC*NSF sprake van een positieve houding en positief gedrag van de 

topsporter zowel 1) wat betreft zijn/haar inspanning om maximale sportieve prestaties te leveren 

ter voorbereiding op de Paralympische Spelen als 2) wat betreft gedrag, zowel tijdens de 

sportbeoefening als daarbuiten volgens de algemeen maatschappelijke en specifiek sportieve 

waarden en normen, waaronder mede begrepen het gestelde in de IPC Code of Ethics. Daarbij 

wordt tevens betrokken of de goede naam van NOC*NSF dan wel de Sportbond in het geding is; 

e. tijdige ondertekening door de topsporter van de ‘Overeenkomst Topsporter Paralympische 

Spelen Beijing 2022’ en het tijdig inleveren bij NOC*NSF van het getekende deelnameformulier 

van het IPC en het organisatiecomité van Beijing 2022. 

 

4.2 Kwalificatiebeslissing voor een individuele topsporter 

 In het proces voor het nemen van een Kwalificatiebeslissing zijn verschillende stappen te 

onderscheiden.  

1. Internationale Prestatie-Eisen 

Er is door de IF een quotumplaats toegekend aan het NPC dan wel aan een individuele 

topsporter. 

2. IF toelatingsvoorwaarden 

De topsporter voldoet aan het gestelde vermeld onder het kopje ‘General IPC Regulations on 

Eligibility’ en onder het kopje ‘Athlete Eligibility in het document met de Internationale Eisen. 

3. Nationale Prestatie-Eisen 

De topsporter moet voldoen aan de Nationale Prestatie-Eisen als deze zijn opgesteld voor de 

betreffende sport of discipline.  
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4. Toepassen van de Interne Selectieprocedure door de Sportbond. 

Indien in een bepaalde sport of discipline meer topsporters aan de Internationale Eisen én – 

indien van toepassing - de Nationale Prestatie-Eisen hebben voldaan dan er kunnen worden 

uitgezonden / quotumplaatsen beschikbaar zijn, dient de Sportbond op basis van de Interne 

Selectieprocedure (zie hoofdstuk 5 voor het opstellen van deze procedure) een topsporter aan te 

wijzen voor de Voordracht aan NOC*NSF. 

5. Voordracht van de topsporter(s) door de Sportbond 

De betrokken Sportbond doet een schriftelijke Voordracht. Deze brief met Voordracht(en), 

inclusief de relevante uitslagenlijsten, dient per e-mail te worden gestuurd aan de Technisch 

Directeur van NOC*NSF, via het volgende e-mailadres: teamnlassist@nocnsf.nl. 

6. Kwalificatiebeslissing NOC*NSF 

NOC*NSF neemt binnen 30 dagen na ontvangst van de Voordracht, indien is voldaan aan het 

gestelde in artikel 4.2.1 tot en met 4.2.4, een Kwalificatiebeslissing.  

 

4.3 Kwalificatiebeslissing voor team events 

In het proces voor het nemen van een Kwalificatiebeslissing voor een team zijn verschillende stappen 

te onderscheiden.  

1. Internationale Prestatie-Eisen 

Er is door de IF een quotumplaats voor het team toegewezen aan het NPC. 

2. Voordracht van het team door de Sportbond 

De betrokken Sportbond doet een schriftelijke Voordracht. Deze brief met Voordracht, inclusief 

de relevante uitslagenlijsten, dient per e-mail te worden gestuurd aan de Technisch Directeur van 

NOC*NSF, via het volgende e-mailadres: teamnlassist@nocnsf.nl. 

3. Kwalificatiebeslissing NOC*NSF 

NOC*NSF neemt binnen 30 dagen na ontvangst van de Voordracht, indien is voldaan aan het 

gestelde in artikel 4.2.1 tot en met 4.2.4, een Kwalificatiebeslissing.  

 
4.4 Samenstelling team 

De betreffende Sportbond is verantwoordelijk voor het samenstellen van een team waarvoor 

NOC*NSF een Kwalificatiebeslissing heeft genomen. De individuele topsporters in het team moeten 

voldoen aan het gestelde vermeld onder het kopje ‘General IPC Regulations on Eligibility’ en het 

kopje ‘Athlete Eligibility’ in het document met het IF kwalificatiesysteem én aan het gestelde in artikel 

4.1 sub b tot en met e. De Sportbond stuurt de lijst met namen van de topsporters uiterlijk 1 week 

voorafgaand aan de deadline voor de zogeheten ‘entry by name’ van het organisatiecomité Beijing 

2022 per e-mail (teamnlassist@nocnsf.nl) aan de Technisch Directeur van NOC*NSF.   

mailto:teamnlassist@nocnsf.nl
mailto:teamnlassist@nocnsf.nl
mailto:teamnlassist@nocnsf.nl
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4.5 Bijzondere omstandigheden 

In geval van bijzondere omstandigheden - waarvan het bestaan van deze omstandigheden uitsluitend 

ter beoordeling van NOC*NSF is - kan na overleg met de betreffende Sportbond van de vastgestelde 

procedure in dit Reglement worden afgeweken. NOC*NSF verplicht zich hierbij steeds zorgvuldigheid 

en redelijkheid te betrachten. 

 

4.6 Wildcards 

 Onderdeel van het door het IPC en/of de aangewezen IF’s toegepaste kwalificatiesysteem kan zijn de 

toekenning van Wildcards. Het beleid van NOC*NSF is om een dergelijke toekenning uitsluitend te 

honoreren met een Uitzendbeslissing, indien is voldaan aan a) de Nationale Prestatie-Eisen of indien 

deze er niet zijn, b) indien de topsporter naar de mening van NOC*NSF zal kunnen voldoen aan de 

norm als bedoeld in artikel 2.2. 

 

4.7 Uitsluitingsbeslissing door NOC*NSF 

NOC*NSF kan tot en met de duur van de Paralympische Spelen besluiten een topsporter, een 

topsporter uit een team of een geheel team (alsnog) niet uit te zenden naar of terug te trekken van de 

Paralympische Spelen. Dit betreft - uitsluitend ter beoordeling van NOC*NSF – het niet voldoen aan 

het gestelde in artikel 4.1 sub b tot en met e dan wel in geval van uitzonderlijke omstandigheden, 

zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend een ernstige blessure, ziekte of dopinggebruik. 

NOC*NSF verplicht zich hierbij steeds zorgvuldigheid en redelijkheid te betrachten. 
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5. Opstellen van Interne Selectieprocedure door de Sportbond 
 
Waar zich de kans voordoet dat in een bepaalde sport, discipline of onderdeel meer topsporters voor 

het uitzenden naar de Paralympische Spelen in aanmerking komen dan kunnen deelnemen / 

quotumplaatsen beschikbaar zijn, stelt de Sportbond hiervoor een Interne Selectieprocedure op. Ook 

dient hierin opgenomen te worden wat de procedure is voor de aanwijzing van een vervanger of 

reserve, bijvoorbeeld voor het geval dat een topsporter waarvoor inmiddels een Kwalificatiebeslissing 

is genomen niet kan deelnemen aan de Paralympische Spelen vanwege een blessure.  

 

Het volgende is bij het opstellen van een Interne Selectieprocedure van belang:  

 

1) Verantwoordelijkheid van de Sportbond 

 De Interne Selectieprocedure en de uiteindelijke Voordracht aan NOC*NSF zijn de 

verantwoordelijkheid van de Sportbond. Een eerlijke, transparante en tijdige aanwijzing van de 

topsporter, gericht op een optimale voorbereiding op de Paralympische Spelen is te allen tijde het 

uitgangspunt bij (het opstellen van) deze Interne Selectieprocedure. 

De Interne Selectieprocedure wordt schriftelijk vastgelegd door de Sportbond en door de Sportbond 

aan NOC*NSF aangeleverd.  

 

2) Betrokkenheid topsporters en (bonds)coaches 

De Sportbond dient topsporters (bondsatletencommissie dan wel representatieve vertegenwoordiging 

van minimaal 2 topsporters) alsmede (bonds)coaches bij het opstellen van een Interne 

Selectieprocedure te betrekken. De Sportbond dient aan NOC*NSF de betrokkenheid van genoemde 

doelgroepen aan te tonen door middel van een schriftelijk verslag van de bijeenkomsten en/of 

relevante mailwisseling in dit kader.  

 

3) Vaststelling Interne Selectieprocedure 

De Interne Selectieprocedure wordt tijdig vastgesteld door de Sportbond, voor zover mogelijk ruim 

één jaar voor de Paralympische Spelen.  
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6. Bezwaar en beroep 
 

6.1 Interne bezwaar- en beroepsprocedure 

NOC*NSF heeft voorzien in een interne bezwaar- en beroepsprocedure. Indien een Sportbond zich 

met de Kwalificatiebeslissing of Uitsluitingsbeslissing van NOC*NSF niet kan verenigen staat deze 

procedure open. 

 

6.2 Bezwaar- en beroepsmogelijkheid Sportbond 

Besluitvorming ter zake van deelname aan de Paralympische Spelen betreft topsporters, ofwel 

individueel, ofwel in enig teamverband. De besluitvorming van NOC*NSF ter zake is echter alleen 

toetsbaar in de relatie tussen NOC*NSF en de betrokken Sportbond. Bezwaren tegen de door 

NOC*NSF genomen beslissingen kunnen derhalve alleen door de Sportbond worden gemaakt.1  

 

6.3 Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure en bezwaartermijn 

Uitsluitend in het geval dat een Sportbond het niet eens is met een Kwalificatiebeslissing of 

Uitsluitingsbeslissing, kan de Sportbond daartegen - binnen 14 dagen na ontvangst van de 

betreffende beslissing – schriftelijk per mail bezwaar maken bij het bestuur van NOC*NSF, t.a.v. het 

secretariaat, p/a Juridische Zaken, via juridischezaken@nocnsf.nl, conform het Reglement Bezwaar- 

en Beroepsprocedure van NOC*NSF. Dit Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure is op te vragen 

bij de afdeling Juridische Zaken van NOC*NSF. 

 

 

Dit Reglement voor deelname aan de Paralympische Spelen Beijing 2022 is vastgesteld door het bestuur van 

NOC*NSF tijdens haar vergadering d.d. 10 december 2020. 

 
1 Een topsporter kan met betrekking tot een Voordracht bezwaar maken bij de eigen Sportbond, overeenkomstig de reglementen van 
de Sportbond. 
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