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Toekenning status    
 

 

Besluit vastgesteld door de Directeur-Bestuurder van de KNSB d.d. 24 april 2017. 

 

1. Inleiding 

In deze notitie wordt beschreven hoe een sporter in aanmerking kan komen voor een 

topsportstatus van NOC*NSF of een status van de KNSB.  

Een topsportstatus is een titel die door NOC*NSF aan een sporter wordt verleend. Er zijn 

drie verschillende statussen: A-status, selectie-status en HP-status. Op basis van deze 

status kan een sporter in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen. (zie 2. e.v.) 

Naast de topsportstatussen van NOC*NSF bestaan er twee andere NOC*NSF statussen die 

door de KNSB worden toegekend, de Talent- en de Bondsstatus. (zie 5 e.v.)  

De Talentstatus biedt de mogelijkheid om onderwijs en topsport te combineren, zoals op de 

Topsport Talent Scholen. Met een dergelijke status kan een sporter in aanmerking komen 

voor voorzieningen van het Regionale Topsport Organisaties (RTO’s). Via de Bondsstatus 

maakt de sporter aanspraak op verschillende voorzieningen die vanuit NOC*NSF worden 

aangeboden. 

 

2. Voorwaarden en regels voor het verkrijgen/hebben van een A-status, selectiestatus 

of HP-status (de topsportstatus) 

• De procedure voor het verkrijgen/hebben van een A-status, selectiestatus of HP-status 
wordt te allen tijde uitgevoerd conform regelgeving en richtlijnen van het NOC*NSF, 
zie www.nocnsf.nl/athleteservices; 

• Een status wordt aan een individuele sporter verleend, de procedure die gevolgd wordt 
om een status te krijgen is er één tussen de KNSB en NOC*NSF; 

• Voor een A-status of een selectiestatus is per discipline, in overleg met NOC*NSF, een 
prestatienorm vastgesteld gekoppeld aan een aantal specifieke evenementen, zie 
www.KNSB.nl voor de betreffende discipline; 

• De KNSB kan in zeer uitzonderlijke gevallen een aanvraag doen voor een HP-status; 

• De KNSB is niet verplicht om het maximum aantal beschikbare statussen aan te 
vragen. 
 
 

3. Aanvullende voorwaarde Langebaan schaatser 

De KNSB doet een voordracht voor een Langebaan schaatser uit een erkend topteam nadat 

deze een schriftelijke verklaring overhandigt aan de technisch directeur van de KNSB, 

waarin zowel de sporter als het topteam schriftelijk erkennen dat de sporter een 

arbeidsovereenkomst of soortgelijke arbeidsverhouding is aangegaan bij het betreffende 

topteam, dit conform het licentiemodel professioneel langebaanschaatsen 2016-2018, versie 

januari 2017). 
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4. Proces bij het verkrijgen/hebben van een A-status, selectiestatus of HP-status 

 

• De disciplinemanager van de betreffende discipline geeft op grond van bepaalde 
prestaties/de behaalde prestatienorm een advies aan de technisch directeur van de 
KNSB om een sporter voor te dragen voor een status; 

• De technisch directeur van de KNSB doet namens de KNSB een voordracht aan 

NOC*NSF;  

• Indien er tijdens de WK’s meer sporters hebben voldaan aan de prestatienorm dan er 

selectiestatussen zijn, zal de technisch directeur een keuze maken op basis van 

resultaten behaald tijdens van de ISU World Cup ranking van het betreffende seizoen. 

 

5. Voorwaarden en regels voor het verkrijgen/hebben van een Talent- of Bondsstatus 

 

• De Talent- of Bondsstatus wordt door de sportbond toegekend. Talentstatussen 

worden onderverdeeld in drie type statussen; Belofte, Nationaal Talent (NT) en een 

Internationaal Talent; 

• Deze interne procedure is opgesteld en wordt uitgevoerd conform regelgeving en  

richtlijnen van de KNSB, zie www.KNSB.nl, topsport en talentontwikkeling: 

topsportstatus en/of talentprofielen; 

• Voor een Talentstatus wordt per discipline, conform richtlijnen van NOC*NSF en de 

KNSB een programma-eis en/of een prestatienorm vastgesteld;  

• De uitgangspunten van de Bondsstatus zijn conform regelgeving en richtlijnen van 

het NOC*NSF, zie www.nocnsf.nl/athleteservices; 

• De Bondsstatus kan worden verleend aan een sporter in een topsportprogramma’s 

die vanaf 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgt. 

 

6. Proces bij het verkrijgen/hebben van een Talent- of Bondsstatus 

 

• De procedure om in aanmerking te komen voor een Talentstatus staat beschreven op 
de website van de KNSB: www.KNSB.nl, bij de specifieke discipline: topsport en 
talentontwikkeling: topsportstatus en/of talentstatussen; 

• Om in aanmerking te komen voor een Bondsstatus dient een sporter een schriftelijke 

aanvraag in te dienen bij de disciplinemanager van de betreffende sportdiscipline van 

de KNSB;  

• Indien de Bondsstatus wordt toegekend zal de KNSB NOC*NSF hiervan schriftelijk 

op de hoogte brengen;  

• De bond zorgt voor administratie van de Talent- en Bondsstatus in TMS (Topsporters 

Monitoring Systeem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen. 
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