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Mooi Sportjaar
Het jaar 2012 belooft een mooi sportjaar te worden! Na een spetterend slotstuk voor de schaatsers staan deze
zomer o.a. het EK Voetbal en de Olympische Spelen op het programma.
Ook voor NL Sporter is het jaar goed begonnen. Zo hebben we in De Lotto een sponsor gevonden die onze
organisatie een sportief hart toedraagt en graag wil ondersteunen en werken we steeds nauwer samen met
NOC*NSF en diverse sportbonden. We kijken dan ook met veel vertrouwen uit naar het vervolg van 2012!
In deze Nieuwsbrief meer over de samenwerking met De Lotto, delen we met jullie weer een paar belangrijke
juridisch zaken die spelen of gespeeld hebben en kijken we naar een aantal belangrijke ontwikkelingen op
sportgebied, zoals de herziening van de WADA Code en onze betrokkenheid bij de Olympische Overeenkomst
2012.
NL Sporter wenst iedereen vast een mooie en succesvolle sportzomer met veel mooie sportevenementen op
Nederlandse maar zeker ook buitenlandse bodem!

Samenwerking De Lotto en NL Sporter
Onze organisatie is dit jaar goed begonnen! NL Sporter en De Lotto hebben een overeenkomst getekend
waarmee Lotto sponsor wordt van NL Sporter. Daarvoor tekenden beide partijen een contract. Met deze
overeenkomst wil Lotto haar verbondenheid met sport verder uitdragen. Daarnaast heeft De Lotto als doelstelling
meer afdracht voor de gehele Nederlandse sport te genereren.
“Het is belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen sportorganisaties en topsporters om successen te
behalen tijdens bijvoorbeeld de Olympische Spelen. NL Sporter kan hierbij helpen door topsporters te
ondersteunen bij allerlei zaken, zodat zij zich volledig kunnen concentreren op de sport. Daar is geld voor nodig
en daaraan willen wij als Lotto graag een bijdrage aan leveren. De Lotto zet zich al 50 jaar in voor de
Nederlandse sport, maar heel veel mensen weten dat niet. Wij kunnen onder andere met deze samenwerking
onze verbondenheid met de sport beter zichtbaar maken. Als meer topsporters zich bewust zijn van de betekenis
van Lotto voor de sport, dit begrijpen en waarderen, kunnen zij het ook uitdragen”, aldus Harrie Linders,
algemeen directeur van De Lotto.
Ook NL Sporter is zeer verheugd over de samenwerking. Adam Bakker, directeur van NL Sporter, geeft aan: “Wij
zijn ontzettend blij met de steun die we vanuit Lotto krijgen. De Lotto is al decennia de belangrijkste financier van
topsport in Nederland en wil ook haar steentje bijdragen als het gaat om de juridische en sociaal
maatschappelijke ondersteuning van topsporters. Belangrijk omdat het beroep van topsporter steeds meer van de
topsporter vergt en er een organisatie moet zijn die opkomt voor de belangen van deze groep sporters. Met het
geld van Lotto kunnen wij ons werk verder intensiveren en onze bijdrage leveren aan het verbeteren van het
topsportklimaat in Nederland.”

Gedane Zaken
NL Sporter is de afgelopen periode weer betrokken geweest bij verschillende juridische zaken.
Selectie OS
Wat de afgelopen tijd met name opviel was het aantal conflicten over de aanwijzing voor deelname aan de
Olympische Spelen. In veel gevallen komen meerdere sporters in aanmerking voor één startbewijs in Londen.
Dat levert problemen op als meerdere sporters van mening zijn recht te hebben op die plek. Binnen de turnsport
is de meest in het oog springende zaak die van Jeffrey Wammes en Epke Zonderland; beide hebben aan de
kwalificatie eis voldaan, Zonderland had echter tot voor kort geen vormbehoud getoond. Bij de dames speelt
eenzelfde kwestie en gaat het om Wyomi Masela en Celine van Gerner.
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In de zaak van Wammes heeft de rechter inmiddels bepaald dat de KNGU te voorbarig is geweest met de
beslissing om Zonderland voor te dragen en zijn de komende toernooien nog van belang bij de afweging die de
KNGU zal moeten maken. Bij de dames is dat nog maar de vraag: Van Gerner vindt dat de bond ook hier moet
wachten met het maken van een beslissing, de bond is een andere mening toegedaan. Ook hier zal de rechter
zich over gaan buigen. Wel is duidelijk geworden in de zaak Wammes-KNGU, dat de bond kennelijk op basis van
het subjectieve criterium “meeste kans op een medaille” een besluit mag nemen. NL Sporter vindt dat de criteria
voor zo’n beslissing veel objectiever en vooral veel meer meetbaar zouden moeten zijn.
Helaas zijn er meer bonden die onduidelijke criteria hanteren of criteria waarbij de ene sporter op voorhand in het
nadeel is tov de concurrent, zoals in het geval van boksster Marichelle de Jong. Haar tegenstreefster Nouchka
Fontijn komt al veel langer uit in de Olympische gewichtsklasse. De Jong heeft zich inmiddels teruggetrokken uit
de concurrentiestrijd.
Tot slot kende ook het judo eenzelfde geschil, waarbij Willeboordse ten faveure van Van Emden door de
Judobond werd aangewezen. Voor Van Emden lastig om tegen te ageren. Want hoe onterecht dat besluit ook
kan zijn, het subjectieve criterium van “meeste kans op een medaille” is ook hier van toepassing en zal door de
rechter niet inhoudelijk worden getoetst.
NL Sporter pleit ervoor dat sportbonden duidelijkere, transparantere en beter toetsbare criteria opstellen voor het
maken van dit soort besluiten met zulke vergaande gevolgen. De Olympische Spelen vormen het hoogste podium
voor een sporter om op te presteren en zich in de kijker te spelen. Het is niet van deze tijd om besluiten over die
deelname over te laten aan het subjectieve oordeel van de bond, zonder dat daarbij meetbaar wordt getoetst aan
duidelijke criteria. NL Sporter adviseert de bonden ook om in een vroegtijdig stadium de sporters te betrekken bij
het opstellen van criteria, zo creëer je draagvalk en voorkom je problemen als hierboven beschreven.
Collectieve zaken
Ook heeft NL Sporter weer geadviseerd bij collectieve zaken. De cricketspelers van het nationale team hebben
wij bijgestaan in de onderhandelingen richting de KNCB over de financiële regeling voor het komende jaar. In het
vervolgtraject zal NL Sporter samen met de KNCB optrekken om te komen tot een deugdelijke
Topsportovereenkomst tussen spelers en bond. Daarnaast begeleidt NL Sporter het nationale dames voetbalelftal
in de onderhandelingen met de KNVB. De KNVB heeft een Commerciële Regeling opgesteld waarover beide
partijen in gesprek zijn.
Contracten
Voor verschillende sporters heeft NL Sporter weer naar contracten gekeken, geadviseerd over de rechten en
plichten en bekeken of deze voldoende geregeld waren. Te denken valt bijvoorbeeld aan clubcontracten
(volleybal, handbal) en sponsorcontracten (oa. zeilen en zitvolleybal).
Conflicten
Ook in (potentiële) conflictsituaties heeft NL Sporter juridische ondersteuning geboden. In de meeste kwesties
had NL Sporter een bemiddelende rol. Zo adviseren wij twee judoka’s in een conflict met de Judobond over het
ondertekenen van een contract met de bond, waarbij de atleten verplicht worden in het merk van de
hoofdsponsor van de bond te judoën. Beide judoka’s hebben eerder al een contract met een eigen
kledingsponsor gesloten en kunnen dus niet dezelfde verplichtingen nog eens aangaan met het kledingmerk van
de bond. De bond wil voor hen echter geen uitzondering maken en dreigt met niet inschrijven voor toernooien.
Een loos dreigement overigens: inschrijving voor evenementen mag door een sportbond nooit afhankelijk worden
gesteld van het al dan niet ondertekenen van een dergelijke overeenkomst, op straffen van het misbruiken van de
machtspositie die de bond heeft. Daarnaast adviseerden wij een wielrenster over haar rechten in een potentieel
conflict met haar wielerploeg.
Gewonnen zaak
Tot slot: een onlangs gestopte schoonzwemster heeft met NL Sporter als adviseur een zaak gewonnen voor de
kantonrechter die was aangespannen door haar oude zwemvereniging. De Amsterdamse club vorderde al een
tijd lang zonder goede reden een absurd contributiebedrag en schakelde daarbij zelfs een incassobureau in. De
club had niets op papier staan over de hoogte van het contributiebedrag en verzon elke keer iets waardoor het
bedrag werd verhoogd. Gelukkig liet de zwemster zich niet onder druk zetten en bleef in haar recht geloven en de
rechter gaf haar daarin nu gelijk. Typisch gevalletje gerechtigheid.
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Ondersteuning Atletenvereniging
Atletenvereniging KNSB
In 2010 hebben de topatleten van de verschillende disciplines van de KNSB (langebaan schaatsen, marathon,
shorttrack, kunstrijden en inline skaten) een atletenvereniging opgericht om kennis te ontwikkelen en meer
invloed uit te kunnen oefenen op het topsportbeleid binnen de KNSB. NL Sporter ondersteunt de
atletenvereniging daarbij, onder andere door per discipline goed in kaart te brengen wat de belangrijkste
aandachtspunten zijn en hoe deze, al dan niet samen met de KNSB, op te pakken. De communicatie tussen
partijen wordt verbeterd en door een betere organisatie van de sporters merk je dat de sporters meer invloed
krijgen en de bond een betere gesprekspartner krijgt. Het is een proces dat de nodige tijd kost, maar wel direct
resultaat oplevert voor alle betrokkenen.

Olympische/ Paralympische Overeenkomst Londen 2012
Zoals jullie weten is NL Sporter de laatste jaren nauw betrokken bij de totstandkoming van de
Olympische/Paralympische overeenkomsten, en dus ook die voor Londen 2012. Op onze website staat een
aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Vancouver overeenkomst opgesomd en vind je het onderzoek
onder topsporters dat mede heeft geleid tot die wijzigingen. Belangrijk is ook dat je goed op de hoogte bent van
de regels omtrent het gebruik van social media gedurende de Spelen en ook van de aangescherpte regels als het
gaat om gokken. Wij zullen hier de komende maanden, o.a. via onze Facebook pagina en de website, dieper op
in gaan zodat we jullie meer helderheid kunnen geven wat wel en wat niet mag en wat de eventuele sancties zijn.

Herziening World AntidAntid-Doping Code (WADA Code)
Er is aan veel stakeholders gevraagd om input te geven op de huidige WADA Code. NL Sporter heeft de
belangrijkste bezwaren en verbetervoorstellen doorgegeven aan EU Athletes, die op haar beurt alle
verbetervoorstellen vanuit de verschillende Europese belangenbehartigers van topsporters heeft verzameld en
verwerkt in een omvangrijk document (zie ook: www.nlsporter.nl). Een aantal belangrijke aandachtspunten vanuit
NL Sporter zijn:
• De sport is van de sporters, waarom krijgen de sporters dan geen echte invloed op anti-dopingbeleid en
de uitvoering daarvan?
• De whereaboutsregeling en de sancties die op het maken van administratieve fouten staan zijn veel te
ingrijpend en disproportioneel. Dit kan en moet anders.
• Ieder land bepaalt zelf hoeveel controles er uitgevoerd worden, hoeveel atleten in een testing pool zitten,
etc. Hierdoor ontstaat een grote ongelijkheid in het aantal tests dat atleten moeten ondergaan en grote
verschillen in het aantal atleten dat whereabouts moeten invullen.
• Ons voorstel is dat dopingcontroleurs de sporters direct moeten opbellen bij aanvang van het one hour
time slot bij whereaboutscontroles. Hierdoor creëer je meer rust voor de sporters.
• De bewijslast wordt vaak bij de sporter gelegd, er is geen sprake van een “fair trial”. Dit is in strijd met
algemene rechtsbeginselen.
• Wat zijn de sancties als het WADA, de Nationale Dopingautoriteiten of de dopingcontroleurs zelf in de
fout gaan?
De lijst met verbeterpunten is nog veel langer en in de loop van de komende maanden zien we of de WADA iets
van onze verbeterpunten heeft overgenomen. We krijgen dan dit jaar en volgend jaar nog de mogelijkheid om
input te geven de nieuwe WADA Code. Wordt dus zeker nog vervolgd!

Topsport dialoog
NL Sporter is samen met de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS), NOC*NSF, de NOC*NSF
AtletenCommissie, FNV en een vertegenwoordiging vanuit de sportbonden (Jan Kossen, directeur KNZB) de
afgelopen jaren aan het werk om de arbeidsverhoudingen en voorzieningen voor topsporters te verbeteren.
Ondanks het feit dat de minister al vanaf 2010 geen subsidie meer aan dit initiatief verstrekt, gaan we toch (in een
wat trager tempo) door om voor de sport essentiële stappen voorwaarts te maken op dit gebied. Binnenkort zullen
we een website lanceren waarop veel informatie over thema’s als arbeidsovereenkomsten, verzekeringen,
fiscaliteiten, opleidingen en dergelijke zal worden verstrekt. Daarnaast zijn we op dit moment aan het
onderzoeken of we bepaalde voorzieningen/verzekeringen collectief beter en goedkoper voor sporters kunnen
regelen.
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Facebook
Volg ons nu ook op Facebook! Via onze facebookpagina http://www.facebook.com/nlsporter houden wij je
regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen in de sport en binnen onze organisatie. Ga massaal naar onze
Facebook pagina en meld je aan als volger door op de knop “vind ik leuk” te klikken! Je weet dan altijd als eerste
het belangrijkste NL Sporter sportnieuws.

Algemene Ledenvergadering
Op 25 juni organiseert NL Sporter in het Huis van de Sport in Nieuwegein de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Alle leden van NL Sporter zijn hierbij van harte uitgenodigd en kunnen onder het genot van
een hapje en drankje de cijfers en andere formele zaken inzien. Uiteraard is er ook ruimte om met het bestuur
van gedachten te wisselen. De agenda en vergaderstukken volgen spoedig.

Heb je vragen en/of onze ondersteuning nodig, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Je
kunt ons bereiken op 030 – 751 38 36 of email hetteke@nlsporter.nl
Wij wensen alle sporters weer veel succes met de sportieve prestaties!

