Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters
van het
Fonds voor de Topsporter

Preambule
De financiering van de kostenvergoedingsregeling wordt verzorgd door het Ministerie
van Volksgezondheid Welzijn en Sport (vanuit publieke middelen) en NOC*NSF.
Kostenvergoedingen worden slechts toegekend en/of uitbetaald voor zover de
daartoe bestemde middelen van het Fonds voor de Topsporter (hierna het ‘Fonds’)
toereikend zijn. Het doel van de kostenvergoedingsregeling is om topsporters, welke
financieel gezien niet – via hun sport dan wel op een andere manier – in hun
levensonderhoud kunnen voorzien, tegemoet te komen in de gemaakte kosten voor
het beoefenen van zijn/haar sport (topsportdiscipline). Indien de topsporter zelf in
staat is om een inkomen op het niveau van de inkomensgrens te verdienen
(bijvoorbeeld vanuit een dienstbetrekking, waaronder ook inkomen vanuit een
(commerciële) sportploeg, -team, vereniging of stichting etc.),, dan is de
kostenvergoeding niet voor de betreffende topsporter bedoeld.
Topsporters met een NOC*NSF status worden door NOC*NSF en sportbonden via
bijeenkomsten, e-learning en dagelijkse begeleiding ondersteund bij hun
ontwikkeling. Naast het feitelijk bedrijven van topsport horen hier onder andere bij dat
topsporters zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en dat zij zich desgevraagd en
indien passend binnen het trainingsprogramma inzetten voor maatschappelijke
doeleinden.
Dit ‘Uitkeringsreglement Kostenvergoeding’ is opgesteld om de bovenstaande
doelstelling te realiseren. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
het bestuur van het Fonds, in de geest van de kostenvergoedingsregeling en met
inachtneming van bovenstaande doelstelling.

Artikel 1 Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Aangepaste Inkomensgrens: 140% van het Minimumloon vermeerderd met
€ 25.000 bruto;
b. Atletencommissie: een zelfstandig adviesorgaan, ingesteld door het bestuur
van NOC*NSF, die de topsporters lid van of aangesloten bij de Bonden
vertegenwoordigen binnen NOC*NSF;
c. Bestuur: het bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de Statuten;
d. Bond: een landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF;
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e. Buitenlands inkomen: in het buitenland genoten (jaar)inkomen van de
Topsporter waarvan in Nederland geen aangifte is gedaan bij de
Belastingdienst en welk inkomen – als het Nederland in genoten zou zijn –
onder inkomen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001
zou vallen;
f. Commissie: arbitragecommissie;
g. CTO: Centrum voor Topsport en Onderwijs, geaccrediteerd door NOC*NSF;
h. Fonds: de stichting Fonds voor de Topsporter gevestigd te Arnhem;
i. IF: Internationale Federatie, een internationale non-gouvernementele
organisatie waarbij de betreffende Bond is aangesloten;
j. Inkomen: jaarinkomen van de Topsporter als bedoeld in artikel 3.1 van de
Wet inkomstenbelasting 2001 (box 1) plus Buitenlands inkomen;
k. Inkomensgrens: 140% van het Minimumloon vermeerderd met € 10.000,bruto;
l. Kosten: de in dit Reglement genoemde kosten die de Topsporter maakt in de
uitoefening van zijn Topsportdiscipline en de Topsporter, op basis van dit
Reglement, mag declareren bij het Fonds;
m. Kostenvergoeding: de aanspraak van de Topsporter op vergoeding van
Kosten op basis van dit Reglement.
n. Medaillebonus: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter van
NOC*NSF en/of Bond vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens
de Olympische of Paralympische Spelen. Deze Medaillebonus moet deel
uitmaken van het Inkomen1;
o. Minimumloon: het wettelijk minimumloon als bedoeld in artikel 8 van de Wet
minimumloon en minimum vakantiebijslag;
p. NOC*NSF: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands
Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie;
q. Prijzengeld: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter vanwege
het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens een onder auspiciën van de
Bond of IF georganiseerd internationaal topsportevenement. Dit Prijzengeld
moet deel uitmaken van het Inkomen2. De Topsporter kan in de Toetsperiode
tot een maximum van € 30.000 bruto in mindering brengen op het Inkomen.
Vergoedingen ontvangen door de Topsporter voor prestaties tijdens nationale
wedstrijden of competities vallen niet onder de definitie van Prijzengeld;
r. Programma: het gezamenlijke trainings- en wedstrijdprogramma van de Bond
waaraan de Topsporter deelneemt;
s. Reglement: dit Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters;
t. 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’;
Maakt de Medaillebonus geen deel uit van het Inkomen, kan deze niet worden afgetrokken van het Inkomen ter
berekening van het Toetsinkomen als bedoeld in artikel 1 sub w.
2
Zie voetnoot 1. Voor het Prijzengeld geldt hetzelfde.
1
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u. Status: een door NOC*NSF op basis van het Statusreglement aan de
Topsporter verleende titel, onderverdeeld in een A-, Selectie- en HP-Status;
v. 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;
w. Statuten: de statuten van het Fonds;
x. Toetsinkomen: het Inkomen van de Topsporter verminderd met het
Prijzengeld (gemaximeerd tot € 30.000 bruto) en de Medaillebonus dat in de
Toetsperiode is ontvangen. Bevat het Inkomen van de Topsporter een bedrag
als gevolg van een terugbetaling aan het Fonds van in (een) eerdere
Toetsperiode(n) aan de Topsporter uitbetaalde Stipendia, dan wordt het
Toetsinkomen met het betreffende bedrag vermeerderd;
y. Toetsperiode: de periode gelijk aan een kalenderjaar waarin de Topsporter
aanspraak heeft gemaakt op een Kostenvergoeding;
z. Topsportdiscipline: de in het Reglement Topsport- en Internationale
wedstrijdsportdisciplines erkende topsportdiscipline die door de Topsporter
wordt beoefend;
aa. Topsporter: de sporter die, al dan niet via een vereniging, lid is van de Bond
of daarmee een aansluitingsovereenkomst heeft en een Topsportdiscipline
beoefent;
bb. VWS: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Artikel 2 Doel
Het doel van deze regeling is om Topsporters tegemoet te komen in de gemaakte
kosten voor het beoefenen van zijn/haar sport (Topsportdiscipline). De
Kostenvergoeding is niet bedoeld voor Topsporters die zelf in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien (en een Inkomen op het niveau van de
Inkomensgrens verdienen).

Artikel 3 Voorwaarden
1. Kostenvergoedingen worden slechts toegekend en/of uitbetaald voor zover de
daartoe bestemde middelen van het Fonds toereikend zijn.
2. De Kostenvergoeding wordt aan de Topsporter toegekend bij wijze van
voorschot. De definitieve vaststelling van de aan de Topsporter toegekende
Kostenvergoedingen vindt plaats bij de in artikel 12 genoemde inkomenstoets.
3. De Topsporter is verplicht om na afloop van de Toetsperiode zijn/haar Inkomen
aan te tonen middels de in dit Reglement bedoelde bewijsstukken.
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4. De Topsporter is verplicht om zijn/haar persoonsgegevens (met name naam,
adres, woonplaats en emailadres) up-to-date te houden via webportal van het
Fonds.
5. Het Fonds is gerechtigd om de uitbetaling van de Kostenvergoeding op te
schorten als de Topsporter zijn verplichtingen als opgenomen in dit Reglement
niet nakomt, totdat de Topsporter alsnog aan de betreffende verplichting heeft
voldaan.

Artikel 4 Doelgroep
Voor een Kostenvergoeding komen - onder alle voorwaarden als opgenomen in dit
Reglement - uitsluitend Topsporters in aanmerking aan wie door NOC*NSF een A-,
Selectie- of HP-status is toegekend.

Artikel 5 Aanvraag en procedure besluitvorming
1. Een Kostenvergoeding wordt aangevraagd bij het Fonds door middel van het
digitale aanvraagformulier op het webportal van het Fonds.
2. Het aanvraagformulier dient – gezamenlijk met de eventueel gevraagde
(bewijs)stukken – volledig en volgens de in de daarbij behorende toelichting
vermelde richtlijnen te zijn ingevuld en te worden ingediend bij het Fonds.
3. Bij de aanvraag dient de Topsporter aan te geven welk Inkomen de Topsporter
tijdens de Toetsperiode verwacht te ontvangen.
4. Op basis van een volledig door het Fonds akkoord bevonden aanvraag en met
inachtneming van de bepalingen in dit Reglement beslist het Fonds of de
Topsporter in aanmerking komt voor een Kostenvergoeding.
5. Het Fonds doet van de in lid 4 bedoelde beslissing schriftelijk, waaronder mede
begrepen digitaal, mededeling aan de Topsporter.

Artikel 6 Duur
1. Vanaf het moment dat het Fonds heeft besloten een Topsporter een
Kostenvergoeding toe te kennen, kan de Topsporter van deze Kostenvergoeding
gebruik maken met ingang van de eerstvolgende maand volgend op de dag dat
hij/zij een volledige aanvraag heeft ingediend bij het Fonds.

2. De Topsporter kan aanspraak maken op vergoeding van Kosten voor de duur dat
een Topsporter behoort tot de doelgroep als genoemd in artikel 4 van dit
Reglement.

Uitkeringsreglement Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters per 1 januari 2017

Pagina 4 van 14

3. Voldoet een Topsporter niet langer (meer) aan de voorwaarden als genoemd in
dit Reglement, waaronder mede begrepen de doelgroep, dan informeert de
Topsporter het Fonds direct en eindigt de aanspraak op vergoeding van de
Kosten met ingang van de maand volgend op het moment dat de Topsporter niet
meer aan bedoelde voorwaarden voldoet.

4. De Topsporter kan de Kostenvergoeding altijd tussentijds (door het Fonds laten)
beëindigen.

Artikel 7 Hoogte kostenvergoeding
Het Bestuur bepaalt voorafgaand aan ieder jaar, doch uiterlijk 1 december van het
voorafgaande jaar, de hoogte van het bedrag waarvoor de Topsporter maandelijks
maximaal de gemaakte Kosten mag declareren onder dit Reglement. Het Bestuur
behoudt zich het recht voor om de hoogte van het bedrag tussentijds aan te passen.
De hoogte van het bedrag kan per Status verschillen.

Artikel 8 Inkomensgrens
1. De Topsporter die in de Toetsperiode een Inkomen ontvangt van meer dan 140%
van het Minimumloon vermeerderd met € 10.000,- bruto komt niet in aanmerking
voor een Kostenvergoeding.
2. Het bedrag in euro’s behorend bij de in lid 1 bedoelde Inkomensgrens wordt ieder
jaar vastgesteld op basis van het Minimumloon geldend op 1 januari van dat jaar.
Uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het opvolgend kalenderjaar
wordt dit bedrag bekend gemaakt.
3. Indien het Inkomen van de Topsporter gedurende de Toetsperiode de
Inkomensgrens (naar verwachting) overstijgt, doet de Topsporter hiervan per
omgaande (tussentijds) opgave bij het Fonds.

Artikel 9 Kosten algemeen
1. In bijlage 1 bij dit Reglement worden de Kosten genoemd die op grond van dit
Reglement voor vergoeding in aanmerking komen.
2. Kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking:
a. indien deze zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de
Topsportdiscipline;
b. voor zover ze niet door de Topsporter bij derden (waaronder de Bond,
CTO of zorgverzekeraar) gedeclareerd kunnen worden.
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Artikel 10 Declaratieprocedure
1. Vanaf het moment dat het Fonds heeft besloten dat de Topsporter in aanmerking
komt voor een Kostenvergoeding, kan de Topsporter Kosten declareren met
ingang van de eerstvolgende maand volgend op de dag dat de aanvraag
overeenkomstig artikel 5 bij het Fonds is ingediend.
2. Kosten worden slechts vergoed op basis van door de Topsporter tijdig, correct en
volledig via het webportal van het Fonds ingediende declaraties, vergezeld van
betalingsbewijzen en voorzien van een datum en handtekening van de
Topsporter.
3. Ingediende betalingsbewijzen dienen op naam van de Topsporter te zijn gesteld,
tenzij de Topsporter op andere wijze aantoont dat hij/zij die Kosten heeft voldaan.
4. In geval van declaratie van Kosten gemaakt buiten Nederland, dient bij de
declaratie vermeld/toegevoegd te worden:
i.
het land waar de Kosten werden gemaakt,
ii.
een vertaling en omschrijving van de aard van de Kosten, en
iii.
de valuta waarin de factuur is opgesteld en het equivalent daarvan in
euro’s.
5. De declaratie dient te zijn voorzien van een toelichting waaruit blijkt dat de Kosten
uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de Topsportdiscipline zijn
gemaakt en onder dit Reglement kunnen worden gedeclareerd.
6. Kosten dienen per kalendermaand te worden gedeclareerd, doch uiterlijk binnen
een maand na afloop van het kalenderkwartaal waarin de Kosten zijn gemaakt.
Declaraties die niet uiterlijk binnen een maand na afloop van het
kalenderkwartaal, waarin de Kosten zijn gemaakt, zijn ingediend, worden niet in
behandeling genomen en de gedeclareerde Kosten worden niet vergoed door het
Fonds.
7. Indien de Topsporter in een maand minder Kosten heeft gedeclareerd dan het op
grond van artikel 7 bepaalde maximum, kan de hoogte van het resterende
declaratieruimte worden meegenomen naar de opvolgende maand(en) tot en met
uiterlijk de maand december van dat jaar.
8. Indien de Topsporter in een maand meer Kosten heeft gedeclareerd dan het op
grond van artikel 7 bepaalde maximum, kan het meerdere aan Kosten ten laste
worden gebracht van de declaratieruimte van opvolgende maanden tot en met
uiterlijk de maand december van dat jaar.
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9. Resterende declaratieruimte of teveel gedeclareerde Kosten kunnen nimmer
worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar.
10. Indien in een specifieke maand geen declarabele kosten zijn gemaakt, dient een
‘nul’ declaratie te worden ingediend. Indien er geen ‘nul’ declaratie wordt
ingevoerd, kan er geen gebruik worden gemaakt van lid 8 van dit artikel.
11. Indien er onjuistheden of onvolledigheden worden aangetroffen in de declaratie,
wordt de Topsporter hierover geïnformeerd en eenmalig in de gelegenheid
gesteld de declaratie binnen twee weken aan te vullen, hetzij te herstellen.
12. Het Fonds behoudt zich het recht voor om nadere bewijsstukken of specificaties
op te vragen bij de Topsporter ten aanzien van door de Topsporter ingediende
declaraties.

Artikel 11 Betaling
1. Declaraties die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in dit Reglement
komen voor vergoeding in aanmerking. Na ontvangst van de declaratie wordt
deze gecontroleerd en worden de Kosten vergoed voor zover de Kosten onder dit
Reglement voor vergoeding in aanmerking komen.
2. Uitbetaling van declaraties vindt één keer per maand plaats. Kosten die voor
vergoeding in aanmerking komen worden uiterlijk binnen vijf weken na ontvangst
van de declaratie door het Fonds betaald.

Artikel 12 Vaststelling Kostenvergoeding op basis van de inkomenstoets
1. Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op de Toetsperiode doet de Topsporter
over de Toetsperiode aangifte van de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst
en dient een kopie van deze aangifte in bij het Fonds. Voor het Buitenlands
inkomen dient de Topsporter hiervoor de benodigde bewijsstukken bij het Fonds
aan te leveren. Topsporters met een Buitenlands inkomen dienen in voorkomend
geval 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 deze aanslag of correspondentie in bij het Fonds.
3. Op grond 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,
voert het Fonds de inkomenstoets uit en wordt mede op basis van het bepaalde
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in dit Reglement vastgesteld of de Topsporter in aanmerking had mogen komen
voor de Kostenvergoeding.
4. Bij de uitvoering van de inkomenstoets
a) stelt het Fonds definitief de hoogte van het Toetsinkomen vast,
b) stelt het Fonds vast of het Toetsinkomen tijdens de Toetsperiode al dan niet
meer bedraagt dan de Inkomensgrens, en
c) stelt het Fonds de definitieve hoogte van de Kostenvergoeding vast.
5. Indien het Inkomen in de Toetsperiode de Inkomensgrens overstijgt, zal het
Fonds de uitbetaalde Kostenvergoedingen terugvorderen, eventueel vermeerderd
met de door de belastingdienst op dat moment gehanteerde wettelijke rente.
6. Indien de Topsporter niet voor het einde van het kalenderjaar volgend op de
Toetsperiode (voldoende) inzage geeft in het Inkomen, kan het Fonds de
inkomenstoets niet uitvoeren en kan het Fonds overgaan tot terugvordering van
de aan de Topsporter uitbetaalde Kostenvergoeding, eventueel vermeerderd met
de door de belastingdienst op dat moment gehanteerde wettelijke rente.
7. Het Fonds behoudt zich het recht voor om te allen tijde nadere bewijsstukken of
specificaties op te vragen bij de Topsporter teneinde het (verwachte) Inkomen
van de Topsporter over de Toetsperiode te toetsen.
8. Indien na de definitieve vaststelling van de Kostenvergoeding ingevolge lid 4 van
dit artikel, mocht blijken dat een Topsporter in de Toetsperiode niet voldeed aan
één van de voorschriften van dit Reglement, al dan niet opzettelijk, onjuiste of
onvolledige informatie heeft opgegeven, of in de Toetsperiode meer heeft
verdiend dan op grond van dit artikel mocht aangenomen worden bij de
(definitieve) bepaling van de hoogt van de Kostenvergoeding, heeft het Fonds het
recht eventueel (teveel) uitbetaalde Kostenvergoedingen terug te vorderen
vermeerderd met wettelijke rente en de te maken (buiten)gerechtelijke kosten
met een minimum van € 250,-.
9. Indien het Fonds op basis van dit Reglement een vordering heeft op de
Topsporter mag het Fonds deze vordering te allen tijd verrekenen met iedere
aanspraak van de Topsporter op het Fonds uit welke hoofde ook.

Artikel 13 Aangepaste Inkomensgrens (coulance-mogelijkheid)
1. De Topsporter kan voor de vaststelling van de Kostenvergoeding op basis van de
inkomenstoets – met inachtneming van het gestelde in lid 2 van dit artikel –
gebruik maken van de Aangepaste Inkomensgrens uitsluitend in het geval dat:
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a. de aanspraak op een Kostenvergoeding gedurende de Toetsperiode eindigt
vanwege het vervallen van zijn Status in verband met de beëindiging van de
topsportcarrière;
b. de Topsporter gedurende de Toetsperiode aanspraak op een
Kostenvergoeding krijgt vanwege de toekenning van een Status.
2. De Topsporter dient bij het invullen van de inkomenstoets kenbaar te maken bij
het Fonds dat hij/zij gebruik wil maken van de Aangepaste Inkomensgrens. In
voorkomend geval dient de Topsporter hierbij een bevestigingsbrief van
NOC*NSF te overleggen, waarin NOC*NSF bevestigt dat er sprake is van
toekenning of beëindiging van een Status zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Naar aanleiding van het verzoek van de Topsporter voert het Fonds de
inkomenstoets uit op basis van de Aangepaste Inkomensgrens en stelt het Fonds
definitief de hoogte van het Toetsinkomen vast en stelt het Fonds tevens vast of
het Toetsinkomen tijdens de Toetsperiode al dan niet meer bedraagt dan de
Aangepaste Inkomensgrens.
4. Indien het Toetsinkomen in de Toetsperiode de Aangepaste Inkomensgrens
overstijgt, zal het Fonds de uitbetaalde Kostenvergoedingen terugvorderen.
5. De Aangepaste Inkomensgrens kan door het Fonds per Topsporter slechts
éénmalig worden toegepast in het geval als genoemd onder lid 1.a van dit artikel
en éénmalig worden toegepast in het geval als genoemd onder lid 1.b van dit
artikel.

Artikel 14 Bezwaar
1. De Topsporter die bezwaar heeft tegen een beslissing van het Fonds op basis
van dit Reglement, inhoudende de toekenning, een afwijzing of terugvordering
van de Kostenvergoeding, 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;
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
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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 vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift in de
gelegenheid zijn/haar zienswijze mondeling toe te lichten, tenzij het gestelde in lid
5 van dit artikel van toepassing is.
In het geval dat er zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan de genoemde
termijn van vier weken worden opgeschort.
4. Tijdens de mondelinge toelichting kunnen zowel het Fonds als de Topsporter zich
laten vertegenwoordigen.
5. Als de Topsporter geen of onvoldoende inzage geeft in het Inkomen op basis van
de inkomenstoets als bedoeld in artikel 12 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, derhalve zonder dat de Topsporter in de gelegenheid
wordt gesteld zijn/haar zienswijze mondeling toe te lichten. 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 toepassing is, schriftelijk
aan de Topsporter medegedeeld.

Artikel 15 Beroep
1. Indien de betrokken Topsporter het niet eens is met het besluit als bedoeld in
artikel 14 lid 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;
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
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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 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 stelt een arbitragereglement
op.

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.

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
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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Artikel 16 Slotbepalingen
1. Het Reglement is vastgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 9, tweede lid van
de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van het
Fonds en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten – in artikel 2 lid 1
vierde streepje – is geregeld.
2. Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten,
prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de
Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één
van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid
van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige
bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de
inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk
benadert.
3. In gevallen waarin de wet, de Statuten of dit Reglement niet voorzien, beslist het
Bestuur.
4. De bijlage bij dit Reglement, “Declarabele kosten onder het Uitkeringsreglement
Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters“, maakt onverbrekelijk deel uit van
dit Reglement.
5. Dit Reglement kan – na goedkeuring door VWS, welke goedkeuring niet is vereist
voor wijzigingen in de bijlage – worden gewijzigd door het Bestuur.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017. Het Uitkeringsreglement
Kostenvergoeding voor Topsporters d.d. 1 januari 2014 komt hiermee te vervallen.
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Bijlage 1
Declarabele kosten onder het
Uitkeringsreglement Kostenvergoeding voor Topsporters
van het
Fonds voor de Topsporter

Artikel 1

Algemeen

1. De in deze Bijlage 1 genoemde Kosten komen voor vergoeding in aanmerking
onder het Uitkeringsreglement Kostenvergoedingsregeling voor Topsporters en
zijn onderverdeeld in:
a. Vervoer (artikel 2 van deze bijlage);
b. Hotel- en/of buitenlands trainingsverblijf (artikel 3 van deze bijlage).
2. Deze Bijlage is vastgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 9, tweede lid van
de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van het
Fonds en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten – in de artikel 2 lid 1
vierde streepje – is geregeld.
3. Voor zover deze Bijlage strijdig is met Nederlands recht of de Statuten,
prevaleren deze laatsten. Voor zover deze Bijlage verenigbaar is met de Statuten
maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één van de
bepalingen van deze Bijlage niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de
overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige
bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de
inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk
benadert.
4. In gevallen waarin de wet, de Statuten of deze Bijlage niet voorzien, beslist het
Bestuur.
5. Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door het Bestuur.

Artikel 2

Kosten Vervoer

1. Kosten van eigen vervoer ten behoeve van het Programma komen voor
vergoeding in aanmerking met dien verstande dat:
a. Kosten van vervoer met eigen auto en/of motor worden vergoed tegen
€ 0,19 per kilometer en dient per reis een verklaring van de reden van de
reis, de datum, het vertrek- en aankomstadres (plaatsnaam, straat en adres)
en de kilometerafstand per reis (via Google Maps) te worden overgelegd;
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b. Voor vergoeding van de Kosten van openbaar vervoer, dient per reis het
vervoersbewijs alsmede het betalingsbewijs te worden overgelegd met een
verklaring van de reden van de reis. Kosten van treinkosten komen niet voor
vergoeding in aanmerking;
c. Kosten van vervoer met eigen fiets komen niet voor vergoeding in
aanmerking.
d. Indien de Topsporter, op aangeven van NOC*NSF, een auto ter beschikking
is gesteld, komen de volgende Kosten voor vergoeding in aanmerking:
i. Brandstofkosten tegen overlegging van de tankbonnen en slechts ten
behoeve van de ter beschikking gestelde auto. De Topsporter die een
auto ter beschikking gesteld heeft gekregen als hiervoor bedoeld kan
geen kilometers declareren bij het Fonds;
ii. De te betalen “eigen bijdrage” voor het gebruik van de auto, mits de
Topsporter vooraf aan het Fonds heeft aangegeven dat de Topsporter
deze Kosten voor vergoeding in aanmerking wil laten komen.

Artikel 3 Hotel- en/of buitenlands trainingsverblijf
1. Kosten voor buitenlandse trainingsstages die niet door de Bond of anderen
worden betaald, komen slechts voor vergoeding in aanmerking als deze
activiteiten deel uitmaken van het persoonlijke trainings- en wedstrijdprogramma
van de Topsporter zoals dat met de (bonds)coach is vastgesteld.
2. Onder de Kosten genoemd in het vorige lid vallen de Kosten van (eigen) vervoer,
waarop artikel 2 van toepassing is, alsmede de Kosten voor hotelverblijf.
3. De Kosten van een CTO woning komen voor vergoeding in aanmerking voor
zover dit de secundaire woning (dus naast de primaire woning waar de
Topsporter domicilie heeft) van de Topsporter betreft.
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