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Het investeren in atleten is belangrijk om de topprestaties te borgen. Topschaatsers zijn de
ambassadeurs van de sport, omdat zij bijdragen aan de aantrekkelijkheid en aandacht van de
sport op het allerhoogste niveau. De KNSB financiert sinds 2002 een premiestelsel voor de
discipline langebaan.

Hoe verdient een schaatser zijn geld?
•
•
•
•
•
•
•

Het team is de werkgever van de langebaanschaatser. Het minimum jaarsalaris is één van de
criteria waar een Topteam aan moet voldoen om een licentie te krijgen van de KNSB;
langebaanschaatsers in een Topteam zijn dus gegarandeerd van inkomen.
Een topschaatser die niet lid is van een Topteam kan mogelijk in aanmerking komen voor een
zogenoemd stipendium uitgevoerd door het Fonds voor de Topsporter.
Vrijwel alle topschaatsers hebben daarnaast inkomsten uit individuele sponsorafspraken.
Een topschaatser kan prijzengeld verdienen voor internationale wedstrijden via de ISU.
KPN keert premies uit op basis van de prestaties van Team Pursuit langebaan en relay shorttrack.
De KNSB keert verder prijzengeld uit in de disciplines inline-skaten en marathon.
Alleen langebaanschaatsers kunnen een premie ontvangen op basis van prestaties uit het
bewuste premiestelsel van de KNSB. Dit geldt alleen voor degene die zich plaatsen voor
internationale wedstrijden.

Facts premiestelsel 2015-2016
-

-

48 schaatsers (minder dan 50% van de langebaanschaatsers, uitgaande van deelnemers aan
kwalificaties) hebben zich geplaatst voor een internationale wedstrijd en hebben daarvoor geld
ontvangen uit de premiepot.
De helft van deze 48 schaatsers heeft vorig jaar een bedrag tussen een paar honderd en
vierduizend euro bruto ontvangen, zo’n 20% van deze schaatsers ontvangt samen grofweg de
helft van de premiepot. De overige schaatsers hebben enkele tienduizenden euro’s bruto
ontvangen.

Hoe werkt het premiestelsel langebaan?
Het premiestelsel is bedoeld om onze belangrijke ambassadeurs van de schaatssport te waarderen
voor hun inzet tijdens internationale ISU wedstrijden. De manier waarop de premies worden besteed is
vastgelegd in een reglement van de Atletenvereniging, waarbij 45% startgeld en 55% aan
podiumprestaties wordt besteed. Het model is zo ingericht dat historische prestaties meetellen. Sinds
2010/2011 is ook goed gedrag meegenomen als factor. De KNSB financiert het premiestelsel,
adviseert de Atletenvereniging en zorgt dat de premies conform de afspraken worden uitgekeerd.

Historie
De oorspronkelijke naam van het premiestelsel was het Sportliedenfonds, welke is opgericht in 1989.
Het was een fonds in de tijd dat in het schaatsen nog geen commerciële teams waren, maar
kernploegen. Uit het sportliedenfonds kregen de leden van de kernploegen premies uitgekeerd van de
KNSB op basis van de prestaties van vorig seizoen. In 1994-1995 is het vergoedingensysteem
opgericht, waarbij alle kernploegleden een vaste bijdrage aan inkomsten ontvingen, zodat zij zich zo
veel mogelijk konden concentreren op de sport. Het Sportliedenfonds bleef ook in stand.
Sinds 1995 zijn er steeds meer commerciële teams gekomen. In 2002 zijn de kernploegen afgeschaft
en zijn topschaatsers in dienst van Topteams. Er is toen afgesproken met de topschaatsers dat de
KNSB het vergoedingensysteem om zou zetten naar het premiestelsel als beloning voor hun
deelname en prestaties voor de Nationale Selectie. Zowel het bedrag dat werd besteed aan inkomens
van de topschaatsers in de kernploeg als het Sportliedenfonds is omgezet naar dit premiestelsel.
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Hoogte
In het seizoen 2002/2003 is het zogenoemde premiestelsel gestart met een bedrag
van 300.000 euro. De KNSB heeft vervolgens de premie jaarlijks met een ton
verhoogd, oplopend naar 1,3 miljoen in seizoen 2010/2011. In 2011 heeft de KNSB vanwege
teruglopende inkomsten moeten besluiten dat het bedrag niet verder kon worden verhoogd. Sinds
seizoen 2014/2015 is het bedrag 1,1 miljoen euro. Het bedrag is in dat seizoen met een ton gedaald,
daarvoor hebben atleten onder andere het recht teruggekregen op een eigen logopositie op de kleding
van de Nationale Selectie (linker schouder-positie . Deze logopositie kunnen sporters verkopen aan
het eigen Topteam of gebruiken voor een individuele sponsor (op dit moment de keuze van ongeveer
tien sporters).

Toekomst
De KNSB vindt het belangrijk om het beste schaatsland van de wereld te blijven. De veranderende
markt en de huidige financiële situatie van de schaatssport maakt echter dat de sport moet
vernieuwen. Het veilig stellen van de toekomst van het schaatsen voor alle schaatsliefhebbers is voor
ons belangrijker dan dit extra inkomen voor een kleine groep beste langebaan schaatsers. Cruciaal is
bijvoorbeeld dat topsportfaciliteiten en talentontwikkeling voor alle disciplines zo veel mogelijk in stand
wordt gehouden.
Tegelijkertijd blijft het belonen van de huidige topsporters belangrijk, omdat zij als ambassadeurs van
de sport bijdragen aan de aantrekkelijkheid en aandacht van de sport op het allerhoogste niveau. De
KNSB houdt het premiestelsel in stand maar is genoodzaakt het bedrag te verlagen vanaf seizoen
2016-2017. De KNSB is in gesprek met atleten over de toekomst van dit model, ook gelet op andere
disciplines zoals shorttrack.
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