Tijdelijke Corona Regeling
1.Waarom een Tijdelijke Corona Regeling?
Corona heeft Nederland en de rest van de wereld in haar greep. Door de overheid zijn
maatregelen afgekondigd die impact hebben op ons allemaal. Ook op topsport. Door onder
meer de uitval van wedstrijden valt inkomen weg bij topsporters. Denk maar aan start- en
prijzengeld dat misgelopen wordt of sponsorgelden of inkomen dat vanuit clubs wegvalt. Dit kan
leiden tot schrijnende situaties. Met name voor de topsporters zonder A- of HP-status (die niet
terug kunnen vallen op een stipendium) en voor de topsporters die niet ingeschreven staan bij de
Kamer van Koophandel (en daarom niet terug kunnen vallen op de TOZO-regeling).
De sport hecht er belang aan dat topsporters, net als andere beroepsgroepen in Nederland, hun
bestaansrecht niet verliezen door de coronacrisis. Om deze reden hebben NOC*NSF, de
NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter en het Fonds voor de Topsporter (hierna het
“Fonds”) de handen ineen geslagen om topsporters die bij bestaande regelingen tussen wal en
schip raken zo goed mogelijk te helpen door het aanbieden van de Tijdelijke Corona Regeling
(TCR).
2.Wie komt in aanmerking voor de TCR?
De TCR is, indien aan de financiële criteria voldaan wordt, beschikbaar voor de volgende
doelgroepen:
a. Topsporters met een Selectiestatus;
b. Topsporters die deel uitmaken van in 2020 door NOC*NSF gefinancierde programma’s,
opleidingsprogramma’s, start-up programma’s en deels presterende programma’s;
c. Topsporters uit overige erkende topsportdisciplines die buiten a en b vallen en
aantoonbaar onderdeel uitmaken van de Nederlandse nationale selectie op het hoogste
niveau.
In alle gevallen geldt:
• Corona is de oorzaak van de verandering van de financiële situatie van de topsporter;
• Topsport levert het primaire inkomen, de topsporter bedrijft fulltime topsport en is hier
voor inkomen van afhankelijk;
• De topsporter heeft verlies van inkomen tot onder het minimumloon;
• De topsporter is aantoonbaar in financiële problemen gekomen, waardoor de eerste
levensbehoeften in gevaar komen;
• De topsporter heeft geen A-of HP-status;
• De topsporter is minimaal 18 jaar;
• De topsporter is verplicht eerst gebruik te maken van andere beschikbare regelingen als
deze voor hem/haar beschikbaar zijn (zoals de TOZO regeling of ander financieel vangnet,
bijvoorbeeld via de internationale federatie). Pas als hier geen of onvoldoende gebruik van
kan worden gemaakt – en dit aangetoond/onderbouwd kan worden - komt de topsporter in
aanmerking voor de TCR.

3. Wat houdt de Tijdelijke Corona Regeling in?
De TCR is een tijdelijke regeling van 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2020 waarbij, indien het
inkomen terugvalt tot onder wettelijk minimumloon (€ 1.785,89,- bruto, incl. 8% vakantiegeld),
het inkomen weer wordt aangevuld tot dit wettelijk minimumloon om de topsporter te helpen in
de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.
Om in aanmerking te komen voor de TCR moet de sportbond namens de betreffende topsporter
een aanvraag indienen bij NOC*NSF, met onderbouwende stukken zoals in het
‘Aanvraagformulier TCR Verklaring’ toegelicht is. Op basis hiervan zal een externe onafhankelijke
toetsingscommissie advies uitbrengen aan NOC*NSF over de toekenning van een TCR Verklaring.
Indien de TCR Verklaring door NOC*NSF toegekend wordt, mag de topsporter de TCR
aanvragen bij het Fonds.
De TCR wordt vervolgens uitgevoerd door het Fonds voor de Topsporter. Een stichting met
ervaring op het gebied van financiële ondersteuning aan topsporters doordat deze al jarenlang
uitvoering geeft aan de stipendium- en kostenvergoedingsregelingen voor topsporters met een
topsportstatus. Het Fonds mag de TCR als voorschot, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart
2020, uitbetalen aan de topsporter.
Achteraf vindt, net als bij de stipendium- en kostenvergoedingsregelingen van het Fonds, op
basis van Box 1 van de IB-aangifte en -aanslag een inkomenstoets plaats. De topsporter krijgt de
TCR definitief (al dan niet gedeeltelijk) toegekend, indien het inkomen van 2020 onder de
inkomensgrens blijft, zoals opgenomen in het Uitkeringsreglement Tijdelijke Corona Regeling. Dit
reglement is van toepassing op iedere sporter die gebruik maakt van de regeling en dient daarom
voor gebruik goed doorgenomen te worden.
4. Documenten
1. Aanvraagformulier TCR-verklaring (NOC*NSF) (beschikbaar via je sportbond)
2. Uitkeringsreglement Tijdelijke Corona Regeling (Fonds voor de Topsporter)

5. TCR Q&A's
Ik heb een Selectiestatus en maak gebruik van de kostenvergoeding. Raak ik deze kwijt als ik de
TCR aanvraag?

Nee, je kan gewoon gebruik blijven maken van de kostenvergoeding en de andere
voorzieningen die vanuit TeamNL voor jou beschikbaar zijn. De TCR heeft daar geen invloed op.
Ik kan gebruik maken van een financiële regeling die vanuit mijn internationale federatie wordt
aangeboden. Kan ik dan ook nog gebruik maken van de TCR?

Als je voor een andere financiële regeling in aanmerking komt, moet je die eerst proberen
aan te vragen. Als dat niet of onvoldoende lukt en ook andere regelingen niet (voldoende) voor
jou beschikbaar zijn, kun je in aanmerking komen voor de TCR.
Kan ik zelf de TCR aanvragen of moet dit altijd door de sportbond gedaan worden?

De TCR aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze door de sportbond is
ingediend. Natuurlijk zal de meeste informatie van jou moeten komen. Stem daarom goed af met
je sportbond.
Ik heb een studiebeurs van DUO. Kan ik deze stopzetten en tijdelijk gebruik maken van de TCR?

De TCR is bedoeld als vangnet voor topsporters die inkomensverlies hebben door de
coronacrisis. Bij het bewust stopzetten van de studiebeurs gaan wij ervan uit dat dit niet het geval
is, waardoor dit dus geen geoorloofde reden is om de TCR aan te vragen.
Wat gebeurt er als ik later dit jaar toch weer inkomen ontvang?

De TCR is bedoeld voort topsporters waarbij het inkomen terugvalt tot onder
minimumloon. Als je op het moment van aanvraag geen inkomen hebt en wel vaste lasten kun je
op dat moment dit vangnet gebruiken om die vaste lasten mee te betalen. De TCR wordt als
voorschot uitbetaald. Als je later in het jaar toch weer inkomen ontvangt en daarmee gemiddeld
boven het minimumloon uitkomt, moet je de TCR (deels) terug betalen. De TCR kan dan gezien
worden als een voorschot, waardoor je in een financieel moeilijke periode toch een financieel
vangnet had.
Ik heb een selectiestatus en mijn meetmoment om voor een A-status in aanmerking te komen is
door corona niet doorgegaan. Kan ik op basis hiervan gebruik maken van de TCR?

Dit is een vervelende situatie, maar hier is de TCR niet voor bedoeld. De TCR is wél
bedoeld voor sporters die vóór corona inkomen hadden en waarbij dit inkomen door de
coronacrisis is weggevallen. Denk hierbij aan het wegvallen van start- en prijzengeld of
sponsorgelden, waardoor je (door corona) in een andere financiële situatie komt. Dit moet je bij
de aanvraag kunnen onderbouwen met bewijsstukken dat je dit inkomen had en dat dit inkomen
is weggevallen.
Heb je nog vragen over de TCR regeling? Neem dan contact op via athleteservices@nocnsf.nl

Tijdelijke Corona Regeling: Hoe werkt het?

