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notitie 
Vaststelling statusreglement topsporters 
 
☐ ter informatie ☒  ter besluitvorming ☐  ter bespreking  

 

aan Algemene Vergadering NOC*NSF 

van Bestuur NOC*NSF 

betreft Wijzigingen statusreglement topsporters 

datum 2 november 2020 

 

Gevraagd besluit 
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de voorgenomen wijzigingen in het 
Statusreglement topsporters. 

 
 
Toelichting 
De volgende wijzigingen zullen worden aangebracht: 
 
Tekstuele aanpassingen: 

1. Bij de definitie van Erkende Topsportdiscipline wordt  (ook) verwezen naar artikel 6 van 
het Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines. Daardoor is 
geregeld dat er via Maatwerk een status kan worden gegeven aan topsporters die een 
sport beoefenen die op het programma staat van de eerstvolgende Olympische of 
Paralympische Spelen. 

2. Bij de definitie van Focusprogramma worden Campagnes ingesloten en 
Opleidingsprogramma’s en Start-UP’s uitgesloten.  

3. Op meerdere plaatsen wordt bestuur van NOC*NSF vervangen door directie van 
NOC*NSF. Directie van NOC*NSF is sinds 2018 het toekenningsorgaan van rubriek 3.1 
van het Bestedingsplan. Definitie van Directie wordt: De directie van NOC*NSF, 
fungerend als toekennings- en vaststellingsorgaan van Rubriek 3.1 van de Richtlijnen 

4. In de definitie van Focuscriteria wordt Sportagenda vervangen door Richtlijnen. In de 
definitie van Richtlijnen wordt verwezen naar Sportagenda zonder de 2017 toevoeging. 



 

 

5. De definitie van gedragsregels is aangepast om duidelijk te maken dat het geen aparte 
regels zijn, maar dat het een overzicht is van bestaande regels. 

6. De definitie van voordracht wordt aangepast om aan te sluiten bij het feit dat we een 
gezamenlijke database hebben, waardoor het gebruik van een voordrachtformulier niet 
meer een voorwaarde is. 

7. In Artikel 22 wordt Topsportmanagement vervangen door Technisch Directeur 
NOC*NSF. 

 
Aanpassingen om beter aan te sluiten bij de wensen en manier van werken van bonden en 
NOC*NSF Topsport: 
 

1. In artikel 4 lid 2 wordt de manier waarop een atleten vertegenwoordiging moet worden 
betrokken bij het vaststellen van het Selectiebeleid geformuleerd zoals dat ook wordt 
gedaan bij het vaststellen van de Normen & Limieten voor de Olympische en 
Paralympische Spelen; 

2. Selectie-status (artikel 6 en artikel 7): 
a. Bond kan bij een nieuwe Selectie-status zelf de begindatum aangeven, deze kan 

ook in de toekomst liggen; 
b. Bond kan bij een nieuwe Selectie-status zelf de einddatum aangeven; 
c. Bond kan bij tussentijdse beëindiging van een Selectie-status zelf de einddatum 

aangeven (wel altijd eind van een maand); 
3. Bij artikel 8 lid 8 worden meetmomenten uitgebreid  zodat dit ook een combinatie van 

evenementen en/of ranglijst(en) kan zijn; 
4. A-status (artikel 9 en artikel 11): 

a. Bond kan zelf de begindatum van een A-status aangeven, deze kan ook in de 
toekomst liggen (met name van belang bij wisseling in team/ploeg); 

b. Bond kan bij tussentijdse beëindiging van een A-status zelf de einddatum 
aangeven (wel altijd eind van een maand); 

5. HP-status:  
a. HP-statussen zijn ook mogelijk bij sporten waarbij sprake is van Gezamenlijk 

Behaald Resultaat (dit werd uitgesloten in artikel 13); 
b. Ingangsdatum van een HP-status wordt moment waarop NOC*NSF een positief 

besluit heeft genomen over de toekenning hiervan (artikel 15); 
 
 


