NL Sporter blikt terug op 2014 en kijkt vooruit naar 2015
1. In 2014 weer forse stijging van het aantal zaken
In 2014 heeft NL Sporter 84 zaken behandeld van topsporters, een stijging van bijna 40%
ten opzichte van 2013! Dit terwijl 2013 ook al een record jaar was qua aantal zaken. De
stijging komt enerzijds doordat wij sinds 2013 een groter aantal topsporters ondersteunen
(ruim 1000), maar anderzijds ook doordat topsport meer dan ooit professionaliseert en
vercommercialiseert, waardoor de belangen groter zijn en er meer behoefte is aan onze
ondersteuning.
De opvallendste toename deed zich voor bij zaken omtrent selectieregels. Steeds meer
sporters doen een beroep op NL Sporter om de selectiecriteria te toetsen. Verder valt op dat
het in veel zaken ging om financiële vragen en verder ook vragen van maatschappelijke
aard. De vraag naar het toetsen van arbeidsovereenkomsten en topsportovereenkomsten
blijft onveranderd hoog. Over het soort zaken hieronder meer.
Sjoerd Hamburger, voorzitter NL Sporter: “Iedere sporter krijgt in toenemende mate te
maken met contracten en regels. Van sponsorcontracten tot selectieregels. Veel issues die
bij ons terecht komen zijn op te lossen met een goede atleten vertegenwoordiging. Als
bonden en sporters vooraf overleggen over opkomende criteria, regels en contracten
voorkom je problemen die wij vaak zien ontstaan. Een goede atletencommissie is een
verantwoordelijkheid van bonden en sporters. Het komende jaar zullen wij ons dan ook weer
hardmaken voor de verbetering van atletenvertegenwoordiging.”
Naast de inhoudelijke zaken hebben we weer veel werk verzet om belangrijke
topsportthema’s onder de aandacht te brengen bij bonden, politiek en andere partijen, zowel
in Nederland als in Europa. In Nederland hebben we ons bezig gehouden met de
Overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters. Uit een enquête onder ruim 1000
sporters bleek dat dat er zeker behoefte is aan een overbruggings- en pensioenregeling,
maar dat de meeste topsporters onvoldoende inkomsten hebben om daarvoor geld opzij te
kunnen zetten. NL Sporter onderzoekt op dit moment samen met NOC*NSF en verschillende
ministeries wat er mogelijk is om op dit gebied iets voor topsporters te regelen. Daarnaast
maakt NL Sporter onderdeel uit van de werkgroep Athlete Services van NOC*NSF, gaven
we voorlichting over matchfixing en betting en was een van de speerpunten het uitbreiden en
professionaliseren van atletenvertegenwoordiging binnen bonden.
2. Zaken 2014
Selectie
Het afgelopen jaar hebben we veel vragen gekregen over selectieregels. Met name van
sporters die van mening waren recht te hebben op selectie/kwalificatie voor internationale
toernooien. Helaas zien we nog te vaak dat de regels onduidelijk zijn of erg veel
beleidsvrijheid laten voor bonden om hun eigen koers te varen. Op die manier weet je als
sporter niet waar je aan toe bent en aan welke eisen je moet voldoen. Wij adviseren bonden
duidelijke en transparante selectiecriteria in samenspraak met de sporters op te stellen. Op
die manier voorkom je een hoop onduidelijkheid en ellende.
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Reglementair
Een interessante zaak in 2014 betrof de vraag van een groep schaatsers over deelname aan
de zgn. Icederby. De ISU verbiedt schaatsers om deel te nemen aan dit niet door de ISU
erkende evenement op straffe van uitsluiting van deelname aan alle ISU wedstrijden. Dit
verbod gaat veel te ver en is in strijd met de Europese mededingingsregels. Er is een klacht
ingediend bij de Europese Commissie en NL Sporter steunt de schaatsers bij hun strijd voor
hun “chance to compete” (www.chancetocompete.com). Deze zaak heeft ook grote impact
op alle andere sporten dus we blijven deze zaak nauwgezet volgen.
Contracten
Voor veel sporters (zowel individueel als teams) heeft NL Sporter verschillende soorten
contracten beoordeeld en aanpassingen in de contracten vastgelegd. Daardoor worden de
rechten van de sporters beter beschermd. Het gaat hierbij voornamelijk om
topsportovereenkomsten met de bond, arbeidsovereenkomsten en sponsorovereenkomsten.
Het is belangrijk dat de verschillende contracten goed op elkaar aansluiten en dat de rechten
die je als sporter ter beschikking stelt niet te ver gaan! Wij komen bijvoorbeeld te vaak tegen
dat topsporters (sponsor)contracten tekenen waarbij het gebruik van hun portretrechten door
sponsoren nog jaren mogelijk is, ook als het contract allang is beëindigd.
Financieel/maatschappelijk
Een groeiend aantal vragen gaat over de vraag hoe je als topsporter aan voldoende
financiële middelen kunt komen om topsport te kunnen blijven beoefenen. Daarnaast zijn er
meerdere gesprekken met topsporters geweest over het stoppen met topsport en een
nieuwe maatschappelijke carrière. Verder valt op de stijging in het aantal sporters dat niet
volgens afspraak betaald kreeg, hetzij van een wedstrijdorganisatie hetzij van een club
(werkgever). Wij helpen de sporters alsnog betaald te krijgen.
3. Vooruitblik thema’s 2015
De verwachting is dat het aantal zaken dit jaar weer een nieuwe recordhoogte zal bereiken.
Juist in een pre-Olympisch jaar verwachten wij een toename van het aantal selectie/kwalificatiezaken, maar ook het aantal financiële en maatschappelijke zaken zal verder gaan
stijgen. Om de sporters meer proactief te ondersteunen zal NL Sporter de komende
maanden samen met o.a. NOC*NSF, EY en de Rabobank op alle CTO’s aanwezig zijn om
tijdens een inloopspreekuur juridische vragen van topsporters te beantwoorden.
Dit jaar zullen ook de overleggen met NOC*NSF plaatsvinden over de nieuwe Olympischeen Paralympische overeenkomst. Wij behartigen de belangen van de topsporters zodat wij
zoveel mogelijk rechten van topsporters ook terug zien in deze overeenkomsten. Komend
jaar zal er zeer intensief overleg zijn met alle betrokken partijen over de overbruggings- en/of
pensioenmogelijkheden voor topsporters. In een breder perspectief zal er veel aandacht zijn
voor het verbeteren van de mogelijkheden voor topsporters om ook tijdens de topsport
carrière te werken aan een carrière na de sport. Daarnaast zullen wij kennis blijven ophalen
en delen op het gebied van match fixing en betting en willen wij bij minimaal 2 nieuwe
bonden ondersteuning bieden om de atletenvertegenwoordiging binnen die bond te
verbeteren.
Volg ons ook op Twitter en Facebook! Via
http://www.facebook.com/nlsporter
http://www.twitter.com/nl_sporter
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