Statusreglement Topsporters
- Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 Inwerkingtreding op 1 januari 2017

Considerans
In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een topsporter een
status kan verkrijgen. Een status is een titel die aan een topsporter wordt verleend. De betreffende
topsporter kan op grond van deze status in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen1. Alleen
NOC*NSF kan aan topsporters een status verlenen. Hoewel de status aan individuele sporters wordt
verleend is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF
en de bond.

I

Algemeen

Artikel 1

Definities

In dit Statusreglement Topsporters worden de volgende – steeds met een hoofdletter geschreven –
definities gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud:
a. Algemene Vergadering: de algemene vergadering van NOC*NSF;
b. Bevestiging van de Status: verlenging van de Status, indien voldaan wordt aan de daarvoor
geldende criteria;
c. Bond: de landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF;
d. Dopingregels: de geldende regels of reglementen betrekking hebbend op doping die het
Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), de
Internationale Federatie en/of de Bond hanteert en op de Topsporter van toepassing zijn;
e. E-learning voor Topsporters: de e-learning module bedoeld voor de Topsporter die door de Bond
bij NOC*NSF is voorgedragen voor een Status en waarin de basisprincipes behorend bij het
beoefenen van topsport en het hebben van een Status worden uitgelegd;
f. Erkende Topsportdiscipline: een (onderdeel van een) sport, bestaande uit één of meerdere
medailleonderdelen, die als topsport is erkend zoals bedoeld in artikel 3 van het Reglement
Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines;
g. Focuscriteria: de in de Sportagenda onder het hoofdstuk Topsport genoemde criteria, te weten:
‘presteren’, ‘namen en rugnummers’, ‘fulltime’ en ‘commitment’;
h. Focusprogramma: een trainings- en wedstrijdprogramma binnen een Erkende Topsportdiscipline
dat voldoet aan de Focuscriteria zoals genoemd in de Sportagenda en op basis waarvan de
betreffende Bond bij besluit van het bestuur van NOC*NSF financiering krijgt 2;
i. Gedragsregels voor Topsporters: de laatste versie van de door NOC*NSF in overleg met
vertegenwoordigers van Bonden, de NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter opgestelde
gedragsregels voor Topsporters met een Status, zoals gepubliceerd op de website van NOC*NSF
(www.nocnsf.nl/athleteservices);
j. Internationale Federatie: internationale non-gouvernementele organisatie waarbij de Bond is
aangesloten, die geacht wordt de betreffende sport op wereldniveau te representeren en is erkend
door het IOC of het IPC dan wel lid is van Sportaccord;

1
2

Zie: www.nocnsf.nl/athleteservices
De actuele lijst met Focusprogramma’s is vindbaar via www.nocnsf.nl/athleteservices/downloadpagina.
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II

Meetmoment: het internationale topsportevenement waar de Topsporter de vastgestelde
Prestatienorm moet leveren om in aanmerking te komen voor een A-Status;
Prestatienorm: de prestatie die een Topsporter tijdens een vastgesteld Meetmoment moet leveren
om in aanmerking te komen voor een A-Status;
Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines: het door de Algemene
Vergadering vastgestelde reglement, op basis waarvan wordt bepaald of een (onderdeel van een)
sport erkend wordt als ‘topsport’ of als ‘internationale wedstrijdsport’;
Sportagenda: de door de Algemene Vergadering vastgestelde ‘Sportagenda 2017+’;
Status: een door NOC*NSF op basis van dit reglement aan een Topsporter verleende titel,
onderverdeeld in een Selectie-, A- en High Potential-Status;
Topsporter: de individuele topsporter die, al dan niet via een vereniging, lid is van de Bond dan
wel een aansluitingsovereenkomst met die Bond heeft en die een Erkende Topsportdiscipline
beoefent;
Voordracht: een schriftelijk verzoek van de Bond bij NOC*NSF om toekenning, bevestiging of
beëindiging van een Status aan de Topsporter door middel van het daarvoor bestemde formulier
‘Statusvoordracht’ dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF3.

Verplichtingen behorend bij een Status

Artikel 2
Verplichtingen behorend bij een Status
1. De Topsporter gedraagt zich op een wijze die in overeenstemming is met algemeen
maatschappelijke normen en waarden en tevens van een Topsporter met een Status mag worden
verwacht, zowel tijdens de sportbeoefening als daarbuiten.
2. De Topsporter neemt onder meer, maar niet uitsluitend de op de Topsporter van toepassing zijnde
gedragsregels van de Bond, de Internationale Federatie, IOC, IPC en de Gedragsregels voor
Topsporters in acht.
3. Voorafgaand aan het verkrijgen van een Status dient de Topsporter de verplichte E-learning voor
Topsporters aantoonbaar te hebben voltooid.

III

Maximum aantal Statussen

Artikel 3
Vaststellen maximum aantal Statussen
1. Per Focusprogramma stelt NOC*NSF na overleg met de Bond het maximum aantal Topsporters
dat in aanmerking kan komen voor een Status schriftelijk vast. De Bond wordt door NOC*NSF
hiervan in kennis gesteld. Dit maximum is het aantal Selectie-, A- en HP-Statussen gezamenlijk.
2. In het geval van Erkende Topsportdisciplines binnen Focusprogramma’s waarbij sprake is van een
gezamenlijk behaald resultaat, stelt NOC*NSF na overleg met de Bond ook het maximum aantal
Topsporters dat in aanmerking kan komen voor een A-status vast.
3. Van een gezamenlijk behaald resultaat is sprake:
a. bij teamsporten van Erkende Topsportdisciplines; of
b. bij landenteams van Erkende Topsportdisciplines waar er sprake is van afhankelijkheid van
(een) andere Topsporter(s), zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend bij estafette en
dubbelspel. Indien Topsporters in een individuele sport in dit verband na elkaar hun
prestatie leveren, moet de laatste Topsporter reglementair altijd in de positie zijn om de
wedstrijd te kunnen beslissen.

3

Het formulier ‘Statusvoordracht’ is vindbaar via www.nocnsf.nl/athleteservices/downloadpagina.
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IV

De in lid 1 en 2 bedoelde maxima worden uiterlijk binnen drie maanden nadat een programma
door een besluit van het bestuur van NOC*NSF is aangemerkt als Focusprogramma vastgesteld.
De in lid 1 en 2 bedoelde maxima worden voor een periode van maximaal 4 jaar vastgesteld.
Binnen de periode van 4 jaar zoals bedoeld in lid 5, kan NOC*NSF na overleg met de Bond de in
lid 1 en 2 bedoelde maxima (tijdelijk) wijzigen.

Selectie-Status

Artikel 4
Verkrijgen, bevestigen en beëindigen Selectie-Status
1. Binnen het in artikel 3 lid 1 bedoelde maximum aantal Statussen kan de Bond Topsporters bij
NOC*NSF voordragen voor het verkrijgen, bevestigen en beëindigen van een Selectie-Status.
2. De Bond dient het selectiebeleid op basis waarvan de Bond Topsporters bij NOC*NSF kan
voordragen als hiervoor in lid 1 bedoeld, schriftelijk te hebben vastgelegd. Alvorens het
selectiebeleid vast te stellen raadpleegt de Bond waar mogelijk een afvaardiging van zijn
Topsporters.
3. Het selectiebeleid van de Bond kan te allen tijde door NOC*NSF bij de Bond worden opgevraagd.
4. Binnen het in artikel 3 lid 1 bedoelde maximum, staat het de Bond vrij om Voordrachten bij
NOC*NSF in te dienen om Selectie-Statussen tussentijds te beëindigen en nieuwe Voordrachten
voor verkrijging van Selectie-Statussen te doen.
5. Voorwaarde voor het verkrijgen of bevestigen van de Selectie-Status is dat de Topsporter zich
tijdens de looptijd van de Selectie-Status blijft voorbereiden op een Wereld Kampioenschap, de
Olympische/Paralympische Spelen en/of internationale topsportevenementen die wat betreft het
deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig zijn aan een Wereld
Kampioenschap.
Artikel 5
Voordracht Selectie-Status
1. De Topsporter kan niet eerder voor een Selectie-Status in aanmerking komen dan nadat de Bond
de Topsporter heeft voorgedragen bij NOC*NSF.
2. De Voordracht van de Bond wordt door NOC*NSF getoetst aan de regels van dit reglement.
Artikel 6
Ingangsdatum Selectie-Status
1. Wanneer de Voordracht voldoet aan de in dit reglement genoemde criteria en de Topsporter de Elearning voor Topsporters aantoonbaar heeft voltooid, wordt de Selectie-Status door NOC*NSF
toegekend met ingang van de dag dat de Voordracht van de Bond bij NOC*NSF is ontvangen.
2. Zowel de Bond als de Topsporter worden door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld van de
toekenning van de Selectie-Status.
Artikel 7
Looptijd Selectie-Status
1. De Selectie-Status heeft een (minimale) looptijd van 12 maanden. Deze Status eindigt op de
laatste dag van het betreffende kwartaal (31 december, 31 maart, 30 maart juni of 30 september),
tenzij de Selectie-Status op Voordracht van de Bond door NOC*NSF wordt bevestigd.
2. Jaarlijks toetsen NOC*NSF en de Bond het prestatieperspectief van de Topsporter op komende
Wereld Kampioenschappen, Olympische/Paralympische Spelen en/of internationale
topsportevenementen die wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste
gelijkwaardig zijn aan een Wereld Kampioenschap.
3. Indien sprake is van beëindiging van de Selectie-Status op grond van lid 1 van dit artikel dan wel
artikel 4 lid 4, dient de Bond de Topsporter tenminste 1 maand voor afloop van de looptijd
hierover te informeren.
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V

Indien sprake is van beëindiging van de Selectie-Status op grond van artikel 4 lid 4, eindigt de
Status op de laatste dag van de maand waarop de Voordracht op grond van artikel 4 lid 4 bij
NOC*NSF is ontvangen.

A-Status

Artikel 8
Vaststellen Prestatienormen en Meetmomenten
1. Per Focusprogramma stelt NOC*NSF na overleg met de Bond de Prestatienormen en
Meetmomenten voor het verkrijgen of bevestigen van een A-Status schriftelijk vast.
2. De Prestatienormen en Meetmomenten worden uiterlijk binnen drie maanden vastgesteld nadat
een programma bij besluit van het bestuur van NOC*NSF is aangemerkt als Focusprogramma.
3. De Prestatienormen en Meetmomenten worden voor een periode van maximaal 4 jaar vastgesteld.
4. Voor Topsporters in Olympische en niet-Olympische Focusprogramma’s geldt als algemeen
uitgangspunt voor het verkrijgen of bevestigen van een A-Status dat de Topsporter bij de eerste 8
is geëindigd op een Wereld Kampioenschap, de Olympische Spelen en/of een internationaal
topsportevenement dat wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie te minste
gelijkwaardig is aan een Wereld Kampioenschap.
5. Voor Topsporters in Paralympische Focusprogramma’s geldt als algemeen uitgangspunt voor het
verkrijgen of bevestigen van een A-Status dat de Topsporter bij de eerste 4 is geëindigd op een
Wereld Kampioenschap, de Paralympische Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat
wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een
Wereld Kampioenschap.
6. De Prestatienorm kan door NOC*NSF na overleg met de Bond al dan niet tussentijds worden
aangepast als de mondiale competitiedichtheid en het deelnemersveld binnen de betreffende
Erkende Topsportdiscipline daartoe aanleiding geeft.
7. NOC*NSF stelt na overleg met de Bond maximaal 2 Meetmomenten per jaar vast.
8. De Meetmomenten kunnen bestaan uit:
a. internationale topsportevenementen, waaronder een Wereld Kampioenschap, de
Olympische/Paralympische Spelen en/of internationale topsportevenementen die wat
betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig zijn aan
een Wereld Kampioenschap.
b. een ranglijst op basis van een aantal aangewezen internationale topsportevenementen die
wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig zijn
aan een Wereld Kampioenschap.
Artikel 9
Verkrijgen, bevestigen en beëindigen A-Status
1. Binnen het in artikel 3 lid 1 bedoelde maximum aantal Statussen, kan de Bond de Topsporter bij
NOC*NSF voordragen voor het verkrijgen, bevestigen of beëindigen van de A-Status, indien de
Topsporter heeft voldaan aan de vastgestelde Prestatienorm tijdens een vastgesteld Meetmoment.
2. Indien de Topsporter al in het bezit is van een Selectie-Status of HP-Status, wordt de betreffende
Status vervangen door de A-Status.
3. De A-Status kan ook verkregen en bevestigd worden op basis van een gezamenlijk behaald
resultaat tijdens een vastgesteld Meetmoment zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
4. In het geval van een gezamenlijk behaald resultaat, staat het de Bond binnen het in artikel 3 lid 2
bedoelde maximum aantal A-Statussen vrij om Voordrachten bij NOC*NSF in te dienen om AStatussen tussentijds te beëindigen en nieuwe Voordrachten voor verkrijging van A-Statussen te
doen.
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6.

Bij Erkende Topsportdisciplines waaraan tijdens een Wereld Kampioenschap,
Olympische/Paralympische Spelen meerdere landenteams zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b
kunnen deelnemen, is dit artikel voor ieder afzonderlijk landenteam van toepassing.
Voorwaarde voor het verkrijgen of bevestigen van de A-Status is dat de Topsporter zich blijft
voorbereiden op het voldoen aan de vastgestelde Prestatienorm tijdens vastgestelde
Meetmomenten gedurende de looptijd van de A-Status.

Artikel 10
Voordracht A-Status
1. Na het voldoen aan de vastgestelde Prestatienorm tijdens een vastgesteld Meetmoment door de
Topsporter doet de Bond zo spoedig mogelijk een Voordracht voor een A-Status bij NOC*NSF.
2. De Voordracht van de Bond wordt door NOC*NSF getoetst aan de regels van dit reglement, de
vastgestelde Prestatienorm en het vastgestelde Meetmoment.
Artikel 11
Ingangsdatum A-Status
1. Wanneer de Voordracht voldoet aan de in dit reglement genoemde criteria en de Topsporter de Elearning voor Topsporters aantoonbaar heeft voltooid, wordt de A-Status door NOC*NSF
toegekend met ingang van de dag dat de Topsporter aan de Prestatienorm heeft voldaan.
2. De A-Status die wordt verleend op grond van artikel 9 lid 4 gaat in op de dag dat de Voordracht
van de Bond bij NOC*NSF is ontvangen.
3. Zowel de Bond als de Topsporter worden door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld van de
toekenning van de A-Status.
Artikel 12
Looptijd A-Status
1. De A-Status heeft een (minimale) looptijd van 12 maanden. Deze Status eindigt op de laatste dag
van het betreffende kwartaal (op 31 december, 31 maart, 30 juni of 30 september), tenzij de AStatus op Voordracht van de Bond door NOC*NSF wordt verlengd.
2. Indien sprake is van beëindiging van de A-Status op grond van artikel 9 lid 4, eindigt de Status op
de laatste dag van de maand waarop de Voordracht op grond van artikel 9 lid 4 bij NOC*NSF is
ontvangen.
3. Indien sprake is van toekenning van de A-Status op grond artikel 9 lid 4, eindigt de Status op
dezelfde dag als het einde van de Status voor de Topsporters van het betreffende team of ploeg
die hun Status hebben verkregen op basis van een gezamenlijk behaald resultaat zoals bedoeld in
artikel 3.

VI

High Potential (HP)-Status

Artikel 13
Verkrijging Status HP-Status
1. In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van jonge Topsporters in Olympische en nietOlympische disciplines met een uitzonderlijk perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top8 en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan NOC*NSF op Voordracht van
de Bond, binnen het in artikel 3 lid 1 bedoelde maximum aantal Statussen, aan de Topsporter de
HP-Status toekennen.
2. In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van jonge Topsporters in Paralympische disciplines
met een uitzonderlijk perspectief op aansluiting bij de mondiale top-3 kan NOC*NSF op
Voordracht van de Bond, binnen het in artikel 3 lid 1 bedoelde maximum aantal Statussen, aan de
Topsporter de HP-Status toekennen.
3. Voorwaarde voor het verkrijgen van de HP-Status is dat de Topsporter zich tijdens de looptijd van
de HP-Status blijft voorbereiden op een Wereld Kampioenschap, de Olympische/Paralympische
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Spelen en/of internationale topsportevenementen die wat betreft het deelnemersveld en de
geleverde competitie ten minste gelijkwaardig zijn aan een Wereld Kampioenschap.
De HP-Status wordt niet verleend aan Topsporters die een teamsport beoefenen, zoals bedoeld in
artikel 3 lid 3 sub a.

Artikel 14
Voordracht HP-Status
1. De Topsporter kan niet eerder voor een HP-Status in aanmerking komen dan nadat de Bond de
Topsporter heeft voorgedragen bij NOC*NSF.
2. Een Voordracht voor de HP-Status geschiedt niet eerder dan nadat overleg heeft plaatsgevonden
tussen de betrokken Bond en NOC*NSF.
3. De Voordracht van de Bond wordt door NOC*NSF getoetst aan de regels van dit reglement en het
prestatieperspectief van de Topsporter.
Artikel 15
Ingangsdatum HP-Status
1. Wanneer de Voordracht voldoet aan de in dit reglement genoemde criteria en de Topsporter de Elearning voor Topsporters aantoonbaar heeft voltooid, wordt de HP-Status door NOC*NSF
toegekend met ingang van de dag dat de Voordracht van de Bond bij NOC*NSF is ontvangen.
2. Zowel de Bond als de Topsporter worden door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld van de
toekenning van de HP-Status.
Artikel 16
Looptijd HP-Status
1. De HP-Status heeft een looptijd van 12 maanden. Deze Status eindigt op de laatste dag van
betreffende maand, tenzij de HP-Status op Voordracht van de Bond door NOC*NSF wordt
bevestigd.
2. De HP-Status kan aansluitend maximaal twee keer met 12 maanden door NOC*NSF worden
bevestigd, waardoor de maximale looptijd 36 maanden bedraagt.
3. Binnen de maximale looptijd van de HP-Status zoals gesteld in lid 2 van dit artikel, toetsen de
Bond en NOC*NSF jaarlijks of het prestatieperspectief van de Topsporter voldoet aan de
doelstelling van de HP-Status zoals gesteld in artikel 13.
4. Indien NOC*NSF na overleg met de Bond van mening is dat het prestatieperspectief van de
Topsporter aansluit bij de doelstelling van de HP-Status zoals gesteld in artikel 13, kan de Bond
binnen de maximale looptijd van de HP-Status bij NOC*NSF een Voordracht voor verlenging van
de HP-status indienen.
5. Indien NOC*NSF na overleg met de Bond van mening is dat het prestatieperspectief van de
Topsporter niet meer aansluit bij de doelstelling van de HP-Status zoals gesteld in artikel 13,
eindigt de HP-Status na afloop van de looptijd. De Bond informeert de Topsporter tenminste 1
maand voor afloop van de looptijd over de beëindiging van de Status.

VII

Maatwerk

Artikel 17
Maatwerk
1. In uitzonderlijke gevallen, op grond van bijzondere omstandigheden uitsluitend ter beoordeling
van NOC*NSF, kan NOC*NSF eenzijdig een Status toekennen aan een Topsporter.
2. Bij de toekenning van een Status zoals gesteld in lid 1 van dit artikel stelt NOC*NSF de looptijd,
alsmede eventuele voorwaarden vast op basis waarvan de Status wordt toegekend.
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VIII

Tussentijdse beëindiging Status

Artikel 18
Einde Status vanwege wijziging programma-indeling
Indien door een besluit van het bestuur van NOC*NSF een Focusprogramma niet langer als
Focusprogramma wordt aangemerkt, eindigt de Status van de Topsporter drie maanden na het
hiervoor bedoelde besluit op de laatste dag van de hiervoor bedoelde derde maand.
Artikel 19
Einde Status vanwege bijzondere omstandigheden
1. Een Status kan door NOC*NSF, al dan niet op Voordracht van de betrokken Bond, tussentijds
worden beëindigd wanneer er sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden:
 de Topsporter neemt niet langer deel aan het Focusprogramma van de Bond;
 als de Topsporter zich aantoonbaar niet voorbereidt op a) het voldoen van de
Prestatienorm tijdens de looptijd van de A-Status, of b) een Wereld Kampioenschap, de
Olympische/Paralympische Spelen en/of internationale topsportevenementen die wat
betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie gelijkwaardig zijn aan een
Wereldkampioenschap in het geval van een Selectie- of HP-Status;
 de Topsporter is door het bevoegde tuchtorgaan schuldig bevonden aan een overtreding
van de voor de Topsporter geldende Dopingregels;
 de Topsporter gedraagt zich in strijd met algemeen maatschappelijke normen en waarden
en/of hetgeen van een Topsporter met een Status mag worden verwacht, zowel tijdens de
sportbeoefening als daarbuiten;
 de Topsporter gedraagt zich op een wijze waardoor NOC*NSF en/of de betrokken Bond in
diskrediet worden gebracht.
2. Indien en zodra de Bond op de hoogte is van de omstandigheden zoals bedoeld in lid 1 van dit
artikel, meldt de Bond dit terstond aan NOC*NSF.
3. Beëindiging van een Status op grond van lid 1 geschiedt met onmiddellijke ingang.
4. Van een beëindiging op basis van dit artikel worden zowel de betrokken Bond als de Topsporter
zo spoedig mogelijk door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld.

IX

Bezwaar en beroep

Artikel 20
Bezwaar van Bonden
De Bond kan bezwaar maken tegen een beslissing van NOC*NSF betreffende:
1. een eenzijdig door NOC*NSF vastgestelde Prestatienorm en/of Meetmoment;
2. een eenzijdig (dus niet op Voordracht van de Bond) door NOC*NSF genomen beslissing tot
tussentijdse beëindiging van de Status op grond van artikel 19.
Artikel 21
Bezwaar- en beroepsprocedure
Bezwaar (schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende besluit) en beroep (schriftelijk
binnen 8 dagen na ontvangst van de beslissing op het bezwaar) dienen te worden aangetekend
conform de bepalingen opgenomen in het Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure NOC*NSF. Dit
reglement is op te vragen bij Juridische Zaken van NOC*NSF.

X

Slotartikelen

Artikel 22

Bevoegdheid Topsportmanagement van NOC*NSF
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Het Topsportmanagement van NOC*NSF, bestaande uit de technisch directeur en de manager
topsport, is bevoegd de beslissingen te nemen zoals bedoeld in hoofdstuk III t/m VIII, tenzij anders
vermeld.
Artikel 23
Vaststelling en wijziging van dit reglement
1. Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Algemene
Vergadering aangenomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits het voorstel
tot het betreffende besluit, voorzien van een toelichting, in de oproeping tot de Algemene
Vergadering is opgenomen en tenminste 2 weken voor de betreffende Algemene Vergadering aan
de leden is toegezonden.
2. Dit reglement, alsmede de wijzigingen daarin, treedt in werking op 1 januari 2017.

Dit Statusreglement Topsporters van NOC*NSF is door de Algemene Vergadering vastgesteld d.d. 9 mei
2016.
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