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Artikel 1 Begripsbepalingen  

 

1. CAS: Court of Arbitration for Sport. 

2. IF: Internationale Federatie. 

3. Instituut Sportrechtspraak: de stichting die zorgdraagt voor het proces casu quo de 

administratieve afhandeling van de Regeling. 

4. Kosten voor rechtskundige hulp: advocaatkosten en/of proceskosten, waaronder mede 

begrepen gemaakte kosten ten behoeve van (medische) experts, getuigen en onderzoek 

en overige kosten zoals bijvoorbeeld reiskosten. 

5. Matchfixing: manipulatie van sportwedstrijden, waarbij het gaat om opzettelijke 

regelingen, handelingen of het nalaten van handelen gericht op het ongeoorloofd 

wijzigen van de uitslagen of het verloop van sportwedstrijden, teneinde het 

onvoorspelbare karakter van deze sportwedstrijden geheel of gedeeltelijk teniet te doen, 

met het oog op het verkrijgen van een niet gerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of 

derden. Onder matchfixing wordt mede begrepen regels op het gebied van gokken en in 

dit verband het delen van (voor)kennis. 
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6. Nationaal Dopingreglement: het door de Dopingautoriteit ontwikkelde nationale 

dopingreglement, gebaseerd op de WAD-Code, dat door de Sportbonden moet worden 

vastgesteld in hun algemene vergaderingen en van toepassing is op de Topsporters. 

7. NL Sporter: onafhankelijke belangenorganisatie voor Topsporters in Nederland. 

8. Regeling: deze regeling ‘Bijdrage in de Kosten voor Rechtskundige hulp voor Topsporters 

ten behoeve van Doping- en Matchfixingzaken’. 

9. Status: een door NOC*NSF op basis van het Statusreglement aan de Topsporter 

verleende titel, onderverdeeld in een A-, HP-  en Selectie-Status. 

10. 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. 

11. Sportbond: een landelijke sportorganisatie, gewoon lid van NOC*NSF. 

12. Toetsingscommissie: de onafhankelijke commissie die aanvragen van Topsporters toetst 

aan de Regeling en besluit of een bijdrage al dan niet wordt toegekend. De commissie 

ziet ook toe op de redelijkheid van de declaraties betreffende de Kosten voor 

rechtskundige hulp. 

13. Topsporter:  

a. een sporter met een Status; en 

b. een sporter die lid is van, of aangesloten is bij, een Sportbond en die - ter 

beoordeling van de Toetsingscommissie - op een hoog niveau sport en valt onder het 

toepassingsbereik van de (inter)nationale anti-dopingregels waaronder het Nationaal 

Dopingreglement, de WAD-Code en/of de internationale anti-dopingregels van de IF 

en/of de (inter)nationale regels ter bestrijding van Matchfixing; 

c. een oud-sporter als hiervoor bedoeld onder sub a. en b. (en indertijd voldeed aan 

voornoemde voorwaarden), die maximaal 10 jaar is gestopt met het beoefenen van 

topsport. 

14. WAD-Code: World Anti-Doping Code, fundament voor het wereldwijde antidopingbeleid, 

opgesteld door de Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). 

 

 



 

Regeling: Bijdrage in de Kosten rechtskundige hulp voor Topsporters t.b.v. Doping- en Matchfixingzaken 

Vastgesteld Bestuursvergadering NOC*NSF: 10 december 2019 

3 

 

Artikel 2 Doel en toepassingsgebied 

 

1. De Regeling is van toepassing op gevallen als bedoeld in lid 7 van dit artikel, waarvan de 

aanklacht is ingediend na 1 september 2019.  

2. Indien gevallen als hiervoor in lid 1 van dit artikel bedoeld al lopen voor 1 september 

2019, kan alsnog - onder de voorwaarden genoemd in de Regeling - een beroep worden 

gedaan op de Regeling, met dien verstande dat uitsluitend de kosten die gemaakt zijn 

vanaf 1 september 2019 voor vergoeding in aanmerking komen. 

3. Uitsluitend Topsporters komen in aanmerking voor de Regeling. 

4. Voorwaarden voor de Topsporter om van de Regeling gebruik te maken zijn:  

a. dat gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van NL Sporter, hetgeen impliceert 

dat de Topsporter lid is van NL Sporter 1;  

b. dat zodra zich bij de Topsporter een zaak aandient, de Topsporter deze direct bij NL 

Sporter aanbrengt, waarna NL Sporter zorgdraagt voor de begeleiding en/of 

behandeling van de zaak; 

c. dat de aanvraag voor de bijdrage voor de Topsporter als bedoeld in de Regeling, 

overeenkomstig het gestelde in artikel 5, door NL Sporter bij het Instituut 

Sportrechtspraak wordt aangevraagd; 

d. dat de Topsporter een individuele rechtsbijstandverzekering2 heeft afgesloten (zo niet 

is het gestelde in lid 5 van dit artikel van toepassing); 

e. een eigen bijdrage van € 1.000,-. 

5. Indien de Topsporter geen rechtsbijstandsverzekering heeft (afgesloten), heeft de 

Topsporter om gebruik te kunnen maken van de Regeling, een eigen risico van € 25.000,-. 

6. De Regeling ziet op een bijdrage van de Kosten voor rechtskundige hulp die de 

Topsporter moet voldoen. De vergoeding op basis van de Regeling heeft een aanvullend 

karakter en is niet beoogd als een volledige vergoeding. 

 

 
1 De Topsporter kan altijd alsnog direct lid worden van NL Sporter, als hij/zij nog geen lid is.  

Indien de Topsporter geen lid wil worden van NL Sporter, worden afspraken gemaakt over de hoogte van de vergoeding die de 

Topsporter moet betalen voor de door NL Sporter voor hem/haar verrichte werkzaamheden. 
2 De rechtsbijstandsverzekering moet niet als privé persoon zijn/worden aangegaan, maar als beroepsbeoefenaar. 
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7. De Regeling is uitsluitend van toepassing op gevallen waarin de Topsporter zich dient te 

verantwoorden voor een tuchtcommissie en/of commissie van beroep, en/of het CAS in 

eerste aanleg en in hoger beroep en uitsluitend in zaken die een (vermoede) overtreding 

betreffen van:  

a. de (inter)nationale anti-dopingregels, waaronder het Nationaal Dopingreglement, 

de WAD-Code en de internationale anti-dopingregels van de IF; 

b. de (inter)nationale regels ter bestrijding van Matchfixing.  

8. De Regeling is uitsluitend van toepassing op tuchtrechtelijke procedure(s) in de sport 

waarbij tegen de Topsporter aangifte is gedaan, casu quo een zaak aanhangig is 

gemaakt. De Regeling is niet van toepassing op de Topsporter die zelf aangifte heeft 

gedaan, casu quo een zaak aanhangig heeft gemaakt, tenzij het de beroepsprocedure in 

de tuchtrechtelijke zaak betreft. 

9. De Regeling is niet van toepassing op procedures inzake overtredingen van het Wetboek 

van Strafrecht. 

 

Artikel 3 Bijdrage 

 

Kosten voor rechtskundige hulp komen slechts voor een bijdrage op grond van de 

Regeling in aanmerking, voor zover zij niet op grond van een wettelijke bepaling, op 

basis van een verzekering of uit anderen hoofde worden vergoed of daarin wordt 

tegemoetgekomen en alleen indien de Topsporter al het vereiste heeft gedaan om een 

dergelijke vergoeding of bijdrage uit anderen hoofde te ontvangen en de hoogte van de 

kosten te beperken.  

 

Artikel 4 Hoogte van de bijdrage 

 

1. De kosten van een raadsman worden vergoed tot een maximum bedrag van € 45.000,- en 

tot een maximum uurtarief van € 250,- exclusief de wettelijk van toepassing zijnde BTW. 
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2. De kosten verbonden aan het doen verrichten van bijzondere onderzoeken en het 

inschakelen van deskundigen of getuigen worden vergoed tot een maximum bedrag van 

€ 45.000,- per zaak.  

3. De Kosten voor rechtskundige hulp worden vergoed tot een maximum bedrag van  

€ 100.000,- inclusief de wettelijk van toepassing zijnde BTW.  

4. Indien van toepassing dienen de leden 1 tot en met 3 gelezen te worden met 

inachtneming van het gestelde in artikel 2 lid 5 (eigen risico van € 25.000,-). 

 

Artikel 5 Procedure 

 

1. De bijdrage moet via het verstrekte aanvraagformulier worden aangevraagd bij en door 

NL Sporter. 

2. Het aanvraagformulier dient te worden ingediend bij de secretaris van het Instituut 

Sportrechtspraak.  

3. De Topsporter overlegt voor de desbetreffende procedure bij de aanvraag, een begroting 

van de kosten. Indien gedurende de procedure blijkt dat de begroting met meer dan 10% 

zal worden overschreden, dient de Topsporter zo spoedig mogelijk een nieuwe begroting 

in te dienen bij de Toetsingscommissie om - na goedkeuring daarvan door de 

Toetsingscommissie - aanspraak te maken op een vergoeding van de (hogere) kosten als 

genoemd in lid 6 van dit artikel. 

4. De Toetsingscommissie toetst in eerste en laatste instantie de aanvraag aan de 

voorwaarden zoals opgenomen in de Regeling, overeenkomstig artikel 7.  

5. Bij het beoordelen van de aanvraag controleert de Toetsingscommissie of de aanvraag 

volledig is ingediend. Een volledige aanvraag bestaat uit:   

a. het aanvraagformulier dat volledig is ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 

(schriftelijk of digitaal); 

b. alle verplichte bijlagen, zoals vermeld in het aanvraagformulier. Deze bijlagen zijn 

bij de aanvraag toegevoegd en volledig ingevuld/uitgewerkt, waaronder de 

begroting van de Kosten voor rechtskundige hulp (zie lid 3 van dit artikel); 
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c. de kosten en eventueel de polis en vergoedingenoverzicht van de 

rechtsbijstandsverzekering. 

Indien de aanvraag als hiervoor bedoeld niet compleet is, krijgt de Topsporter 

maximaal vier weken de tijd om de aanvraag aan te vullen en te completeren. Is de 

aanvraag na afloop van genoemde vier weken niet compleet, wordt de aanvraag niet 

meer in behandeling genomen door de Toetsingscommissie en kan geen bijdrage meer 

worden aangevraagd voor de betreffende case. 

6. Vanaf het moment dat de Toetsingscommissie heeft besloten dat de Topsporter in 

aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten en de Topsporter € 1.000,- heeft 

voldaan aan eigen bijdrage, kan de Topsporter, overeenkomstig de bepalingen in de 

Regeling, kosten declareren met ingang van de eerstvolgende maand volgend op de dag 

dat de aanvraag door de Toetsingscommissie is goedgekeurd. Hiertoe dient de 

Topsporter het kostenoverzicht en de bijbehorende bescheiden (zoals facturen en overige 

bewijsmiddelen) te overleggen evenals het ingevulde uitkeringsformulier.  

De Toetsingscommissie kan daarnaast nadere eisen stellen.  

7. Indien de Topsporter geen rechtsbijstandsverzekering heeft, is de eigen bijdrage  

€ 25.000,-.  

8. Indien de Topsporter wel een rechtsbijstandsverzekering heeft, maar deze verzekering 

niet, of niet volledig uitkeert kan de Topsporter een beroep doen op de Regeling. De 

Toetsingscommissie beoordeelt of de redenen van de rechtsbijstandsverzekering om niet 

volledig uit te keren ook reden zijn om vanuit de Regeling niet uit te keren. 

9. Indien van toepassing, na betaling van de eigen bijdrage door de Topsporter of de 

uitkering van zijn/haar rechtsbijstandsverzekering aan het Instituut Sportrechtspraak, 

beoordeelt de Toetsingscommissie of de door de Topsporter ingediende declaraties 

voldoen aan de in de Regeling gestelde voorwaarden en of de declaraties redelijk zijn en 

voor vergoeding in aanmerking dienen te komen. 
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Artikel 6 Terugvordering kosten 

 

1. Indien de tegenpartij van de Topsporter, wie dit ook is (Sportbond, IF, CAS etc.), in het 

proces wordt veroordeeld tot betaling van proceskosten of eventuele extra 

vergoedingen, draagt de Topsporter de door hem ontvangen vergoedingen af aan het 

Instituut Sportrechtspraak ten gunste van het budget van de Regeling. 

2. Indien de Topsporter in het gelijk wordt gesteld in de procedure  als bedoeld in artikel 2 

lid 7 en een procedure start voor schadeloosstelling, zal de Topsporter ook de kosten 

verhalen die in het kader van de Regeling ten behoeve van de Topsporter zijn gemaakt. 

Indien de Topsporter de betreffende kosten vergoed krijgt in deze procedure, dient de 

Topsporter de door hem ontvangen vergoeding af te dragen aan het Instituut 

Sportrechtspraak ten gunste van het budget van de Regeling. 

 

Artikel 7 Toetsingscommissie 

 

1. De Toetsingscommissie toetst of een verzoek tot vergoeding van Kosten voor 

rechtskundige hulp voldoet aan de in de Regeling gestelde voorwaarden en besluit of de 

Topsporter in aanmerking komt voor een vergoeding.  

2. De Toetsingscommissie beoordeelt en besluit of de Kosten voor rechtskundige hulp die 

de Topsporter declareert, redelijk zijn en al dan niet voor vergoeding in aanmerking 

dienen te komen. 

3. De Toetsingscommissie wordt ingesteld door een besluit van het bestuur van NOC*NSF 

en bestaat uit drie onafhankelijke leden, die allen bekend zijn met de georganiseerde 

sport: een voorzitter en twee leden. Het bestuur van NOC*NSF benoemt de leden van de 

Toetsingscommissie voor een periode van 4 jaar. Aftredende commissieleden zijn 

tweemaal voor een nieuwe periode van 4 jaar herbenoembaar. 

4. De leden van de Toetsingscommissie zijn verplicht strikte vertrouwelijkheid te betrachten 

ten aanzien van de informatie waarover zij beschikken in het kader van een aanvraag. De 

leden van de Toetsingscommissie zullen onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid 

betrachten bij het verrichten van hun werkzaamheden.  
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5. De Toetsingscommissie maakt voor iedere aanvraag een toetsingsformulier op, dat een 

concluderend besluit bevat. De Toetsingscommissie stelt de betreffende Topsporter 

hiervan in kennis en doet een kopie hiervan toekomen aan de secretaris van het bestuur 

van het Instituut Sportrechtspraak.  

6. Beslissingen van de Toetsingscommissie worden genomen met gewone meerderheid van 

stemmen. 

 

 

De Regeling is vastgesteld door het bestuur van NOC*NSF tijdens zijn vergadering d.d. 10 december 

2019 en is op 1 september 2019 in werking getreden. 

 


