
Bijlage 1 Moties en toezeggingen 
 
Algemeen sportbeleid 
Monitor Sportakkoord 
Zoals toegezegd in het verslag van het schriftelijk overleg toekomstig sportbeleid1 in 2018 aan de 
heer Heerema ontvangt u gedurende de looptijd van het Nationaal Sportakkoord jaarlijks de 
rapportage die de voortgang van het sportakkoord volgt. In bijlage 4 vindt u de Monitor 
Sportakkoord. Door de lokale sportakkoorden is de mogelijkheid om nieuwe thema’s op te pakken 
groter en geven betrokkenen ook aan dat betere samenwerking plaatsvindt tussen sport- en 
beweegaanbieders onderling en daarbuiten. In thema’s wordt volgens de kerngroepen van de 
lokale sportakkoorden vooral redelijk tot veel bereikt op ‘Vaardig in bewegen’ en ‘Inclusief sporten 
en bewegen’. ‘Topsport die inspireert’ is in twee op de drie gemeenten geen speerpunt in het 
lokale sportakkoord. Een belangrijke en concrete opbrengst van de lokale sportakkoorden is dat 
het uitvoeringsbudget de ruimte gaf aan diverse initiatieven vanuit ‘het veld’, waar anders vanuit 
het reguliere gemeentelijke beleid geen ruimte voor zou zijn geweest. Hier zijn met name meer 
diverse doelgroepen bij gebaat en heeft het geleid tot nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij 
die doelgroepen werden toegeleid naar sportaanbieders.  
De onderzoekers beschrijven dat de aanwezigheid van een kartrekker, een goed functionerend 
kernteam, heldere afspraken over het verdelen van budget en voldoende beschikbaarheid van 
professionele capaciteit cruciaal zijn voor het slagen van een lokaal akkoord. Zonder deze 
randvoorwaarden is niet of nauwelijks sprake van voorgenoemde (potentiële) opbrengsten. Een 
geslaagd lokaal sportakkoord is kortgezegd zo goed als de kwaliteit en motivatie van de mensen 
die er aan werken. 
 
Sport- en beweegdeelname  
In mijn beantwoording van de vragen van de heer Heerema zei ik op 14 februari 2022 toe om u 
periodiek te informeren over de verschuivingen in sport- en beweegdeelname. Uit de cijfers van de 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (CBS/RIVM) maken de onderzoekers op dat het aandeel 
wekelijkse sporters van 4 jaar en ouder in 2021 ten opzichte van voorgaande jaren opnieuw 
nagenoeg gelijk (54%) bleef. Het aandeel van bevolking (4 jaar en ouder) dat in 2021 aan de 
beweegrichtlijn voldeed, daalde in 2021 ten opzichte van de twee voorgaande jaren enkele naar 
47 procent. Over een langere periode is volgens het RIVM hierin wel een licht stijgende trend 
zichtbaar. Voor een volledig en verdiepend overzicht – onder andere naar doelgroep – verwijs ik u 
graag naar de kernindicatoren die staan beschreven op de website 
www.sportenbewegenincijfers.nl. 
 
Monitor sport en corona V 
In bijlage 5 vindt u de vijfde en voorlopig laatste monitor Sport en corona. In de Monitor Sport en 
corona leest u wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag 
en voor de organisatie en financiering van de sport in Nederland. De monitor concludeert dat de 
sportsector zich als geheel veerkrachtig toonde, mede dankzij de steunmaatregelen van de 
overheid. Maar onder die conclusie van de sportsector als geheel worden ook duidelijke verschillen 
beschreven, met name tussen de binnen- en buitensport. Waar aanbieders van buitensporten 
zoals golf en paardensport zelfs sterker uit de coronacrisis komen, hebben verenigingen en 
ondernemers van binnensport te maken met een afname in het klant- en ledenbestand.  
 
Ondanks die genoemde veerkracht concluderen de onderzoekers dat op dit moment de 
mogelijkheid om nieuwe financiële klappen op te vangen aanmerkelijk kleiner is dan voor de 
coronacrisis het geval was. De diverse groepen sportaanbieders hebben hun reserves moeten 
aanspreken en/of betalingen uitgesteld. Er zijn in de sector over het algemeen veel minder 
(financiële) buffers dan begin 2020. 
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Informeren over een lokale regeling voor gemeenten  
Ik heb eerder2 toegezegd u te informeren over één lokale financiële regeling voor gemeenten op 
het gebied van sport- en beweegstimulering, gezondheidsbevordering en het bevorderen van 
cultuurparticipatie. 
 
Samen met de Staatssecretaris werk ik  aan een Brede Specifieke Uitkering voor gemeenten met 
als doel het bevorderen van de gezondheid, het stimuleren van sport en bewegen en 
cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Deze Specifieke uitkering is een 
bundeling van verschillende programma’s die aan deze doelstelling bijdragen. Ik ben voornemens 
om de brede specifieke uitkering als volgt uit in te richten: 
Sport, bewegen en cultuur 

 Uitvoering lokaal Sportakkoord  
 Brede Regeling Combinatiefuncties  

Gezondheid & preventie 
 Terugdringen gezondheidsachterstanden  
 Kansrijke Start 
 Mentale Gezondheid 
 Aanpak overgewicht en obesitas 
 Valpreventie 
 Leefomgeving  
 Opgroeien in een kansrijke omgeving (middelengebruik) & Vroegsignalering 

alcoholproblematiek  
Sociale basis – versterken wijkinfrastructuur 

 Versterken sociale basis 
 Mantelzorg 
 Eén tegen Eenzaamheid 
 Welzijn op recept  

Overkoepelend programma 
 Versterking kennisfunctie GGD 
 Coördinatiekosten regionale aanpak preventie  

 
Uitgangspunten van de brede specifieke uitkering zijn als volgt:  

 Inzet op resultaatverplichtingen via bestuurlijke afspraken in het GALA, Sportakkoord II en 
Nationaal Preventieakkoord; 

 Synergie en samenhang tussen de onderdelen wordt gestimuleerd door het opstellen van 
een integraal plan van aanpak per gemeente. Gemeenten die een aanvraag doen moeten 
dit plan van aanpak in september 2023 af hebben. Tegelijkertijd zorgt de opzet van de 
specifieke uitkering er ook voor dat de verschillende hoofdthema’s herkenbaar blijven en 
dat de middelen per hoofdthema en per programma moeten worden besteed. De 
hoofdthema’s zijn 1. Sport, Bewegen en Cultuur, 2. Gezondheid- en Preventie, 3. Sociale 
Basis – versterken wijkinfrastructuur.  

 Middelen worden ter beschikking gesteld voor functionarissen (organisatie/planvorming/ 
samenwerkingsverbanden) én voor uitvoering. Daarnaast voor versterken kennisfunctie 
GGD en coördinatiekosten ten behoeve van de regionale aanpak preventie.  

 De middelen zijn beschikbaar voor alle gemeenten en worden verdeeld op basis van het 
aantal inwoners in een gemeente en het aantal inwoners met gezondheidsachterstanden 
(Lage SEP). 
 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het inrichten van deze uitkering en is het ministerie in 
gesprek met gemeenten over de opzet ervan. Het is een stap naar meer integraliteit in het kader 
van gezondheid, sport bewegen, cultuur en sociale basis, waarbij tegelijkertijd oog blijft voor de 
specifieke onderdelen. De planning is dat de brede specifieke uitkering in januari 2023 gereed is 
en gepubliceerd kan worden, zodat gemeenten kunnen starten met de aanvraag. Bovenstaande is 
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nog onderhevig aan veranderingen. Jaarlijks zal er op de verschillende programma’s worden 
gemonitord en zal uw kamer op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en 
vorderingen.   
 
Meetbare doelen sportakkoord 
Zoals de motie Mohandis c.s.3 verzoekt werk ik bij de uitwerking van het sportakkoord samen met 
de partners aan meetbare doelen en een daarbij passend monitoringsplan. Zodra de uitwerking 
van het sportakkoord gereed is zal ik dit met uw kamer delen. 
 
Herziening BOSA 
De huidige BOSA-regeling loopt tot eind 2023, wat de kans biedt de regeling per 1 januari 2024 te 
herzien. Ik heb toegezegd4 uw Kamer in het najaar 2022 te informeren over de ontwikkelingen van 
het herzien van de BOSA. Hieronder ga ik in op de stand van zaken van de herziening van de 
BOSA per 1 januari 2024.  
Om een goede afweging te maken bij de herziening van de regeling, zijn evaluatiegesprekken 
gehouden met de (koepels van) betrokken partijen. Uit de evaluatiegesprekken blijkt dat de BOSA 
steeds vaker gevonden wordt en als effectief en kwalitatief goed wordt ervaren. Wel wordt 
aangegeven dat de regeling beleidsinhoudelijk sterker onderbouwd kan worden. Daarom wordt 
door de sector opgeroepen de BOSA te koppelen aan de doelstellingen van het nieuwe 
Sportakkoord. Op dit moment wordt door het ministerie van VWS samen met de sector gewerkt 
aan de ontwikkeling van sportaccommodatiebeleid, waarin verschillende doelen voor 
accommodaties worden geformuleerd. Dit accommodatiebeleid wordt ook binnen het nieuwe 
Sportakkoord geborgd. Door de herziening van de BOSA bestaat de mogelijkheid de BOSA te 
koppelen aan de doelstellingen van het accommodatiebeleid en daarmee aan het nieuwe 
Sportakkoord. Hierdoor wordt de regeling beleidsmatig sterker onderbouwd en draagt de regeling 
beter bij aan de (overkoepelende) doelstellingen van het Rijk en de sector. De BOSA-regeling 
wordt dus positief ervaren en ik ga in gesprek met de sector en mijn collega van Financiën om de 
evaluatie van de regeling verder uit te werken. Ik ga daarnaast samen met de sector onderzoeken 
of het mogelijk en wenselijk is de (nog op te stellen) doelstellingen uit het accommodatiebeleid te 
koppelen aan de BOSA-regeling. Ik zal uw Kamer voorafgaand aan het Commissiedebat Sport 
2023 informeren over de ontwikkelingen van de BOSA-regeling en de eventuele koppeling met het 
accommodatiebeleid uit het Sportakkoord. 
 
Belang sport bij besluitvorming met betrekking tot wet- en regelgeving  
Tijdens het debat over de Wet op de Nederlandse Sportraad op 18 mei jl. heb ik toegezegd u te 
informeren over het meenemen van het belang van sport en bewegen bij besluitvorming over wet- 
en regelgeving. Er zijn indicaties te over dat sporten en bewegen bijdragen aan de fysieke en 
mentale gezondheid van iedereen. Covid heeft dit nog eens versterkt. Ik deel dan ook met u dat 
het belangrijk is om de effecten van bewegen en sporten breder in ogenschouw te nemen bij 
beleid en eventuele daaruit voortvloeiende regelgeving. Specifiek voor Covid geldt het 
uitgangspunt bij mogelijk nieuw te nemen maatregelen dat in de zwaardere scenario’s de normale 
sportbeoefening intact blijft (geen beperking van groepsgroottes of afstandsnormen), maar dat 
indien nodig wel op de bewegingen rondom de sport kan worden ingegrepen. Denk aan het 
reguleren van toeschouwers, effectief kleedkamergebruik en het herinrichten van 
doorstroomactiviteiten. Daarnaast staan sport en bewegen breed op de radar in beleid, zoals in het 
GALA, de aanpak volksziekten en WOZO. Daar waar dit beleid tot wijziging van regelgeving leidt, 
is sport en bewegen aan de voorkant opgenomen. Ook in de toekomst blijf ik hier alert op. Ik 
beschouw deze toezegging hiermee als afgedaan. 
 
Duurzame sportinfrastructuur 
In de motie van het lid Van Dijk5 verzoekt u om een uitbreiding van reeds aanwezige rapportages 
zoals ‘Sportaccommodaties in Nederland’ met de stand van onderhoud van sportaccommodaties. 
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In het recent uitgebrachte Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur (zie bijlage 6) geeft het 
Mulier Instituut een overzicht van de stand van de Nederlandse sportinfrastructuur. Het rapport 
geeft onder meer aan dat de stand van onderhoud van accommodaties op dit moment geen 
aanleiding geeft tot zorgen. In toekomstige rapportages zal het Mulier Instituut verder in beeld 
brengen in welke gevallen onderhoud leidt, of in de toekomst kan gaan leiden, tot risico’s ten 
aanzien van veiligheid van de sport. Dit wordt onder meer ondersteund door kennis vanuit het 
Kwaliteitszorgsysteem van NOC*NSF. De motie van het lid Van Dijk beschouw ik hiermee als 
afgedaan.  
Specifieke Uitkering Stimulering Sport na 2023 
Ik heb u eerder toegezegd6 dat ik u voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Sport 2022 informeer 
over de Specifieke Uitkering Stimulering Sport na 2023. Wegens actualiteiten is het niet gelukt om 
al in overleg te treden met gemeenten om de regeling tot nu toe te evalueren. Dit proces wil ik 
aan het begin van het komende jaar opstarten. De eerder gedane toezegging beschouw ik hiermee 
als afgedaan. 
 
Btw-positie van organisaties in de sport 
In het afgelopen Commissiedebat Sport van 29 juni jl. heb ik toegezegd u te informeren over 
verduidelijking van de btw-positie van organisaties in de sport. De afgelopen tijd heb ik 
geïnventariseerd op welke vlakken er onduidelijkheid bestaat over btw en sport. Daarnaast zijn 
door verschillende maatschappelijke partners casussen onder mijn aandacht gebracht. Ik ben deze 
gevallen aan het bundelen om deze integraal onder de aandacht te kunnen brengen bij mijn 
collega van Fiscaliteit. De toezegging beschouw ik hiermee als afgedaan.  
 
Sportduikers in relatie tot arbeidswetgeving 
Zoals aangegeven tijdens het tweeminutendebat op 29 juni 2022 over de inzet van sportduikers 
voor burgerinitiatieven waarbij gedoken moet worden, wordt onderzocht of vrijwilligers dit veilig 
kunnen doen tegen voorwaarden die afwijken van de voorwaarden voor beroepsduikers. Ik heb 
hierover contact gehad met het ministerie van SZW, op wiens terrein deze regelgeving ligt. Een 
eerste stap is dat SZW hierover in gesprek gaat met SIGNI, in het kader van een bredere 
verkenning over herijking van de betreffende regelgeving. Zoals ik eerder heb aangegeven, moest 
daarvoor eerst een rechtszaak die SIGNI had aangespannen afgewacht worden. In september 
heeft de rechter uitspraak gedaan in deze rechtszaak. Het ministerie van SZW heeft vervolgens 
contact met SIGNI opgenomen om eind november een verkennend gesprek te voeren. 
Ik beschouw hiermee deze motie als afgedaan7. 
 
Motie van Dijk, ontzorging van vrijwilligers in het Human Capital Agenda sport 
De ontzorging van vrijwilligers door professionele inzet heeft een plek in de Human Capital Agenda 
Sport. Onder de paraplu van de Human Capital Agenda Sport en het sportakkoord lopen er diverse 
initiatieven die bijdragen aan professionele ondersteuning van vrijwilligers. Voorbeelden hiervan 
zijn de inzet van buurtsportcoaches als verenigingsmanager en clubkadercoach, de ontwikkeling 
van apps die vrijwilligerscoördinatoren of vrijwillige trainers ondersteunen, begeleiding van 
vrijwillige besturen door professionele procesbegeleiders en een onderzoek en toolkit gericht op 
het inzetten van professionele krachten bij sportverenigingen. Ook zijn door de lokale 
sportakkoorden veel samenwerkingsverbanden ontstaan tussen bijvoorbeeld professionele 
sportbedrijven, sportverenigingen en gemeenten, waardoor professionele inzet ter ontlasting van 
vrijwilligers op meer plekken realiseerbaar wordt. Ik zal er op toezien dat het ontzorgen van 
vrijwilligers ook in de voortzetting van de Human Capital Agenda Sport en het nieuwe 
sportakkoord een plek blijft krijgen. Hiermee beschouw ik de motie van het lid Van Dijk als 
afgedaan8. 
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Veiligheid en integriteit 
Acties veilige sport 
Een leven lang sporten met plezier vraagt om een veilige sportomgeving. Grensoverschrijdend 
gedrag komt nog veel te vaak voor. Recent nog waren er berichten over de danssector, de atletiek 
en de triatlon. Daarom zet ik mij samen met andere bewindspersonen in voor het Nationaal 
Actieplan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, waarover u begin volgend jaar geïnformeerd 
wordt. Daarnaast ben ik voornemens om in het Sportakkoord het thema veilige sport steviger neer 
te zetten. Binnenkort informeer ik u hier nader over. 
 
Daarnaast informeer ik u over de opvolging van de aanbevelingen van het rapport “Ongelijke 
leggers” naar het grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport. De tegemoetkoming voor 
oud turn- en gymsporters is hier een onderdeel. Deze is eind september gesloten en 166 oud 
sporters hebben een tegemoetkoming aangevraagd bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement 
in de Zorg (CBKZ). De Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU) rapporteert daarnaast 
over de opvolging van de aanbevelingen op haar website.9 Betere hulp en (na) zorg is hier ook een 
belangrijk onderdeel van. Zoals ik u heb toegezegd tijdens het Commissiedebat Sport in juni 2022 
ben ik met partijen in overleg over de hulp bij grensoverschrijdend gedrag. Eind dit jaar zal ik met 
de betrokken partijen de hulp en (na)zorg bij grensoverschrijdend gedrag in de sport evalueren. Ik 
zal u daarover voor het Commissiedebat Sport 2023 informeren. 
 
De uitvoering van motie Van der Laan c.s.10 krijgt opvolging door sportspecifieke onderzoeken 
naar grensoverschrijdend gedrag, zoals het onderzoek door Verinorm naar de cultuur, aard en 
omvang van ongewenst gedrag in de danssector. Hiermee beschouw ik motie Van der Laan c.s. als 
afgedaan. Vanwege de grote omvang van dit onderzoek geven de onderzoekers aan meer tijd 
nodig te hebben en worden de uitkomsten in het voorjaar van 2023 verwacht. Ondertussen heb ik 
een projectgroep geïnitieerd zie zich alvast gaat voorbereiden op mogelijke aanbevelingen uit dit 
onderzoek. 
 
Ik heb toegezegd11 u te informeren over de uitkomsten van het onderzoek veilige en integere 
sport. Een onderdeel van het onderzoek is een evaluatie van het sporttuchtrecht en daarmee ook 
het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is gebleken dat voor dit onderdeel meer tijd nodig is. De 
publicatie van het onderzoek wordt daarom begin 2023 verwacht. De onafhankelijkheid van het 
Centrum Veilige Sport Nederland wordt ook betrokken bij het onderzoek veilige en integere sport. 
Hiermee beschouw ik motie Van der Laan c.s. als afgedaan.12 Uiteraard kom ik bij u terug als het 
gaat over de opvolging van dit onderzoek. 
 
U heeft mij in Kamervragen over het Instituut Sportrechtspraak (ISR) van september jl. gevraagd 
om u te betrekken bij de aanvullende subsidievoorwaarden die de gemaakte afspraken met het 
ISR bekrachtigen. Het betreft de onderstaande voorwaarden: 

1. Het ISR werkt aan bestuurlijke vernieuwing die leidt tot professionele zwaarte, 
vernieuwing en meer diversiteit in het bestuur.  

2. Het ISR stelt een Raad van Toezicht in. Hierbij geldt dat de bestuursleden niet per definitie 
leden van de Raad van Toezicht worden. 

3. Het ISR betrekt NOC*NSF en VWS bij het ontwikkelen van de toezichthoudende en 
bestuurlijke profielen.  

4. Het ISR werkt mee aan het onafhankelijk onderzoek veilige en integere sport inclusief 
evaluatie tuchtrecht door Andersson Elffers Felix (AEF). Het ISR zal hiervoor alle benodigde 
informatie beschikbaar stellen aan de onderzoekers van AEF. 

5. Het ISR zet in op kwaliteitsbevordering doordat alle bij het ISR betroken mensen, 
waarvoor relevant, de doorlopende leerlijn Sport en Recht volgen bij de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
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6. Het ISR zet in op kwaliteitsbevordering door het inzetten van een extra fte bij complexe 
onderzoeken zodat er een extra paar ogen meekijkt. 

7. Het ISR werkt aan professionalisering van de organisatie volgens het strategisch drie jaren 
plan.  

Ik beschouw de toezegging om deze voorwaarden met u te delen hierbij als afgedaan. 
 
Discriminerende spreekkoren en stadionverboden 
In het Commissiedebat Sport van 29 juni jl. is door uw Kamer opgemerkt dat de thuisspelende 
club verantwoordelijk is voor de discriminerende spreekkoren en is gevraagd waarom het OM niet 
sneller wordt ingeschakeld bij discriminerende spreekkoren. Zoals toegezegd heb ik dit punt met 
JenV besproken. Discriminerende spreekkoren komen helaas nog voor, maar zijn strafrechtelijk 
vaak niet te bewijzen in relatie tot een individu. Om die reden is het OM veelal niet in staat hier 
effectief op te reageren. Mede daarom loopt via VWS en SportInnovator de pilot rondom slimme 
technologie waarbij in de toekomst spreekkoren in het voetbalstadion mogelijk beter kunnen 
worden vastgelegd. Bvo’s zullen hiermee beter gefaciliteerd worden om vast te kunnen leggen wat 
er precies wordt gezongen of geschreeuwd, waardoor het wellicht eenvoudiger wordt om die 
personen die zich daadwerkelijk schuldig maken aan discriminerende of kwetsende spreekkoren 
aan te pakken.  
Ook het strafrecht is een ultimum remedium. Dat betekent niet dat het OM niets kan. Momenteel 
is het OM met de partners in gesprek over welk gedrag in principe strafbaar is en dus (ook) voor 
die partners voldoende aanleiding kan zijn om in te grijpen. Ook wordt de komende tijd binnen het 
OM opnieuw onder de aandacht gebracht welke mogelijkheden er strafrechtelijk zijn bij 
discriminerende uitingen tijdens en rondom voetbalwedstrijden als er voldoende bewijs bestaat 
richting individuen, of welke rol het OM hierbij kan spelen in de lokale driehoeken.  
 
Voorts is door uw Kamer gevraagd of stadionverboden niet effectiever zijn als ze vanuit het OM 
komen. Het opleggen van een stadionverbod vanuit het OM is juridisch erg complex. Voor een 
dergelijke gedragsaanwijziging van de officier van justitie moet er sprake zijn van een stevige 
verdenking van een strafbaar feit, een ernstige verstoring van de openbare orde en er moet 
sprake zijn van recidive. Indien sprake is van dergelijk feiten kunnen gedragsaanwijzingen vanuit 
het OM worden opgelegd. De gedragsaanwijzing loopt tot de zitting of onherroepelijk worden van 
de zaak. De rechter kan hierna een strafrechtelijk stadionverbod opleggen op basis van artikel 38 
v. Strafvordering. Het is vanwege deze juridische complexiteit dat stadionverboden met name op 
civielrechtelijke basis worden opgelegd. Voor meer vragen hierover verwijs ik u naar mijn collega 
van JenV. 
 
Monitoring OVIVI 
Bij brief van 8 februari jl. heb ik u mede namens de ministers van JenV en SZW een beknopte 
voortgangsrapportage OVIVI (Ons Voetbal Is Van Iedereen. Samen zetten we racisme en 
discriminatie buitenspel) over 2021 toegestuurd. Daarbij had ik toegezegd u medio oktober een 
uitgebreidere en meer verdiepende rapportage toe te sturen, waarbij tevens de impact en 
(voorlopige) opbrengsten van de maatregelen meegenomen zouden worden. Omdat de rapportage 
nog niet helemaal gereed is, heb ik in afstemming met de partners uit OVIVI en met de 
onderzoekers afgesproken deze rapportage – overigens in lijn met de eerdere 
voortgangsrapportages –in het eerste kwartaal van 2023 toe te sturen. Dat geeft meer ruimte ook 
de laatste procesontwikkelingen van dit jaar mee te nemen. 
 
Voortgang herijking aanpak matchfixing 
Zoals toegezegd13, informeer ik uw Kamer over de voortgang met betrekking tot de herijking 
aanpak matchfixing. Op dit moment zijn de betrokken partijen14 in het Nationaal Platform 
matchfixing (NPM) en het Strategisch Beraad matchfixing (SBM) bezig met de herijking van de 
structuur om tot een betere aanpak van matchfixing te komen. Dit proces heeft echter vertraging 
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opgelopen waardoor ik de uitkomsten van het herijkingsproces pas later aan u kan presenteren. 
Wel kan ik u alvast informeren over een aantal interventies die wij hebben gesignaleerd die naar 
verwachting sterk zullen bijdragen aan een verbetering van de aanpak. Deze interventies zien 
onder meer op een verbreding van de scope waardoor de nadruk niet enkel zal worden gelegd op 
‘de fix op het veld’ maar breder kan worden gekeken naar sport gerelateerde misstanden. Ook 
wordt meerwaarde gezien in een verbeterde en efficiënte samenwerking tussen de partijen door 
het opstellen van een samenwerkingsconvenant en een convenant over informatie-uitwisseling. 
Aanvullend zal ook worden toegezien op een communicatieprotocol, het borgen van kennis en 
expertise door het inrichten van bijvoorbeeld een kennishub, het (door)ontwikkelen van 
voorlichtingscampagnes rondom sportmanipulatie en het verkennen van mogelijkheden om 
negatieve invloeden van gokken op sport te beperken.  
 
De verbreding van de scope waarbinnen de verschillende partijen samenwerken om matchfixing 
aan te pakken is in de afgelopen periode uitgewerkt en een belangrijk onderdeel van het 
herijkingsproces. De aankomende periode worden de overige interventies verder uitgewerkt. In 
afwachting van de afronding van het volledige herijkingsproces zal al worden gestart met de inzet 
van bepaalde interventies – de afronding van het herijkingsproces en de interventies kunnen 
gelijktijdig plaatsvinden. Ik verwacht u voor de zomer verder te informeren over de uitkomsten 
van de herijking. 
 
Voortgang juridische verkenning wetswijziging matchfixing 
In de brief van 24 juni15 geef ik samen met de minister van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid invulling aan de motie van der Laan/Bikker16 middels een juridische verkenning om 
matchfixing nader strafbaar te stellen17. Ik heb toegezegd een dergelijke juridische verkenning 
naar voorkeur voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van JenV en uiterlijk voor het 
eind van 2022, af te ronden18. Het opleveren van de juridische verkenning zal iets worden 
uitgesteld. De verkenning loopt: in de afgelopen periode hebben gesprekken met verschillende 
betrokken partijen plaatsgevonden zoals sportbonden, waaronder NOC*NSF, verschillende 
opsporingsorganisaties en academici. Gezien er nog gesprekken met belangrijke (internationale) 
partijen zullen volgen, zal de verkenning naar verwachting in het voorjaar van 2023 worden 
afgerond. 
 
De juridische verkenning zal de komende periode worden voortgezet. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is het verder verkennen van internationale ervaringen rondom een expliciete 
strafbaarstelling van matchfixing en de relatie tot opsporing, de opvolging van een zaak en het 
rondkrijgen van de bewijslast. Ook zal verder worden bezien hoe een expliciete strafbaarstelling er 
technisch-juridisch uit zal kunnen gaan zien mocht daartoe gelet op de juridische verkenning 
worden besloten en zullen financiële en uitvoeringstechnische aspecten in kaart worden gebracht.   
 
Doping 
Mulier Instituut heeft op mijn verzoek onderzoek uitgevoerd naar de motivatie bij het 
dopinggebruik in de breedtesport. Hiermee geef ik opvolging aan een van de bevindingen uit het 
onderzoek Sterk Spul naar de aard, omvang en ernst van handel in doping.19 Dat onderzoek wordt 
in drie delen (een kwantitatief en een kwalitatief deel, en een deel over de prevalentie van 
dopinggebruik in de breedtesport) opgeleverd; de eerste twee delen van dat onderzoek zijn 
inmiddels afgerond en doe ik u met deze brief toekomen (zie bijlage 7 en 8). 
 
Mulier constateert dat 75% van de ondervraagden het gebruik van doping niet acceptabel vindt. 
Acceptatie ligt in de jongere leeftijdscategorieën hoger, en is ook hoger in vechtsporten en fitness. 
Mulier signaleert in het kwalitatieve deel van het onderzoek dat het nemen van prestatie 
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bevorderende middelen onderdeel is van de fitness cultuur. Het doel van dat gebruik is optimale 
fitness resultaten te krijgen. Maar als betere resultaten uitblijven kan er gekozen worden doping te 
gaan gebruiken om dat doel te bereiken. Op die momenten is de beschikbaarheid van goede 
informatie van betrouwbare bronnen en medesporters is erg belangrijk. Mulier doet vervolgens 
drie aanbevelingen: zorg voor goede informatie die toegankelijk is. Zorg dat informatie over de 
werking van dopingmiddelen en de risico’s die aan dit gebruik kleven eenvoudig vindbaar is. En 
onderzoek de mogelijkheden voor strengere regelgeving voor het gebruik van dit soort middelen 
door jongeren. 
 
Met de eerste twee aanbevelingen ben ik het zonder meer eens. Ik wil samen met de 
Vechtsportautoriteit, NL Actief en de Dopingautoriteit bezien of aanvullend op de bestaande 
voorlichting informatie over werking en gezondheidsrisico’s beschikbaar gemaakt kan worden in de 
breedtesport. Ik hecht er daarbij wel aan dat deze informatie neutraal en waardevrij is: fitnessers 
die kiezen doping te gebruiken begaan immers niet een overtreding. Voor wat betreft het idee van 
strengere regelgeving voor het gebruik van dopingmiddelen door jongeren wacht ik graag het 
derde deel van het onderzoek af, om met die resultaten in hand een afweging te kunnen maken 
over doeltreffendheid en proportionaliteit van een dergelijke maatregel.  
 
Tot slot voor het onderwerp doping wil ik uw aandacht vragen voor de Internationale conventie 
tegen doping in de sport, die ondergebracht is bij UNESCO. Landen die de conventie hebben 
ondertekend zijn zelf verantwoordelijkheid voor de implementatie van de Conventie, waarbij er 
een fonds bij de Conventie is waar landen daarvoor eventueel een financiële bijdrage kunnen 
aanvragen. Ik heb recent UNESCO geïnformeerd dat ik de komende jaren een bijdrage ga doen 
aan dit fonds, vanwege het belang dat ik hecht dat overal ter wereld ingezet wordt op het 
tegengaan van doping in de sport. 
 
Inclusief sporten en bewegen 
Voortgang en ontwikkelingen binnen de gehandicaptensport 
In de brief van 14 maart 2022 heb ik aangegeven dat ik uw Kamer jaarlijks informeer over de 
ontwikkeling van de gehandicaptensport. Ook de motie van het lid Van Nispen roept de regering 
daartoe op20. Ik heb aangegeven dat ik mij de komende jaren voor de onderstaande punten uit de 
notitie wil inzetten. Ik zal per punt aangeven wat er de afgelopen maanden in gang is gezet: 

1. Het vergroten van de vindbaarheid en bereikbaarheid van informatie voor mensen met een 
beperking: Met een aantal partijen waaronder Fonds Gehandicaptensport maak ik 
afspraken over de financiële ondersteuning vanuit VWS. Van 2023 t/m 2025 zal ik het 
platform Uniek Sporten financieel ondersteunen. Met andere partijen zoals 
Gehandicaptensport Nederland, Special Heroes. Special Olympics en MEE NL ben ik nog in 
gesprek. 

2. Het vergaren van kennis over de behoeften van mensen met een licht verstandelijke 
beperking om te kunnen sporten en bewegen: Met het Mulier Instituut is hier een gesprek 
over geweest. Zij maken een plan van aanpak hoe deze kennis te vergaren. 

3. De oplossing voor de problematieken rond sporthulpmiddelen en vervoer: Wat betreft 
Hulpmiddelen informeer ik u verderop in deze bijlage nader. Voor de problematiek rond 
vervoer heb ik van Special Heroes Nederland een aantal aanbevelingen ontvangen. Het 
gaat hierbij om oa: 

o Sporthulpmiddelen en sportvervoersvoorziening meer bundelen; 
o Eén kennisloket voor beide randvoorwaarden; 
o Een project- of programmagroep formeren die invulling en uitvoering geeft aan de 

aanbevelingen, bestaande uit partijen met verschillende expertises.  
o Met Special Heroes maak ik afspraken om van 2023 t/m 2025 de problemen rond 

het vervoer voor mensen met een handicap zoveel mogelijk op te lossen. Hiervoor 
zullen zij onder andere samenwerken met Fonds Gehandicaptensport, 
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Gehandicaptensport Nederland en de Esther Vergeer Foundation. In 2022 zijn zij 
hier al mee gestart met de inzet uit de extra middelen uit het coalitieakkoord. 

4. Inclusief buitenspelen stimuleren: In het Sportakkoord vraag ik aan gemeenten het 
uitvoeringsbudget Sportakkoord ook te benutten om het inclusief buitenspelen en 
inclusieve speeltuinen te stimuleren. Daarnaast ben ik voornemens om het 
samenspeelfonds te ondersteunen waarmee er eind 2025 in Nederland 150 inclusieve 
speelplekken zijn gerealiseerd. Dit zijn speelplekken die toegankelijk zijn voor alle 
kinderen (met én zonder handicap). Dit als resultaat van het eerder afgesloten 
Samenspeelakkoord uit 2019 

5. Het vergroten van de zwemveiligheid voor kinderen met een beperking: Om de 
zwemveiligheid van kinderen met een beperking te verhogen ben ik in gesprek geweest 
met zwemlesaanbieders, Special Heroes en het speciaal onderwijs. Daarin wordt 
aangegeven dat de benoemde doelgroep vooral te vinden is via het speciaal onderwijs. 
Tegelijk geeft het speciaal onderwijs aan dat ze in praktische zin veel belemmeringen zien 
om schoolzwemmen in te voeren. Simpel gezegd kost het te veel tijd en mensen om 
kinderen van en naar zwemles te brengen. Bovendien gaat het ten koste van schooltijd. En 
tot slot komen daar de stijgende energiekosten (voor vervoer én voor zwembaden) bij. 
Hierdoor zie ik op dit moment geen realistische mogelijkheid om via het speciaal onderwijs 
kinderen met een beperking zwemvaardig te maken. Op dit moment verken ik of scholen 
een rol zouden kunnen spelen om zwemvaardigheid van de leerlingen in het 
leerlingvolgsysteem op te nemen. Op deze manier kan tijdig in beeld zijn wanneer 
leerlingen niet zwemvaardig zijn en krijgen overheden op (hyper)lokaal niveau een 
eventuele zwemachterstand in beeld. 

6. De gelijkwaardige behandeling van de Paralympische topsport en het benutten van 
evenementen op basis van het advies van de NL Sportraad met betrekking tot de 
doorontwikkeling van de Paralympische sport: De doorontwikkeling van de paralympische 
sport wordt een eigenstandige, duidelijk herkenbare pijler in het strategisch kader 
topsport. Daarin worden de concrete activiteiten meegenomen die ik heb benoemd in mijn 
reactie op het Sportraad advies (TK 30 234/24 170, nr. 303). Het kader wordt ontwikkeld 
door NOC*NSF, VSG en VWS en medio 2023 gepubliceerd. 

7. Met het Mulier Instituut ben ik in gesprek over een jaarlijkse factsheet waarin de 
ontwikkelingen in de gehandicaptensport worden gemonitord.  

 
Sporthulpmiddelen  
De afgelopen jaren heeft uw Kamer meermaals aan de bel getrokken over de problematiek rond de 
verstrekking van sporthulpmiddelen voor mensen met een handicap. Het is een taai probleem 
waarin ook een aantal dilemma’s een rol speelt. Stichting Special Heroes heeft in samenwerking 
met Esther Vergeer Foundation, Gehandicaptensport Nederland en Kenniscentrum Sport en 
bewegen een handreiking voor gemeenten gemaakt. Hierin krijgen gemeenten tips en adviezen 
over hoe zij de ondersteuning en financiering van sporthulpmiddelen kunnen inrichten. De 
definitieve handreiking met de uitwerking van verschillende pilots is als bijlage toegevoegd bij 
deze brief (bijlage 9). 
 
Deze handreiking leidt samen met de aanbevelingen die ik in het voorjaar heb mogen ontvangen 
van Special Heroes en de ervaringen die zijn opgedaan met Uniek Sporten Hulpmiddelen van 
Fonds gehandicaptensport tot het de volgende oplossing: Het doorzetten van Uniek Sporten 
Hulpmiddelen, een structurele bijdrage vanuit het Rijk en afspraken maken met VNG, VSG en ZN 
over de samenwerking met betrekking tot sporthulpmiddelen. Overwegingen om tot deze richting 
te komen zijn: 

 De afgelopen jaren zijn al acties uitgevoerd om tot een oplossing te komen, zoals 
gesprekken met VNG en ZN, het maken van de handreiking voor gemeenten en 
professionals en het starten van het Uniek Sporten Hulpmiddelen fonds. Deze acties 
hebben gezamenlijk niet geleid tot het gewenste resultaat. 

 Uw Kamer benadrukt het belang van het goed regelen van sporthulpmiddelen binnen de 
Wmo en Zvw. De Wmo en Zvw bieden echter beiden geen juridische grondslag om het 



verstrekken van sporthulpmiddelen structureel voor de hele doelgroep mogelijk te 
maken. Daarnaast zijn de financiën hier evenmin voor beschikbaar.  

 Kamerleden zien Uniek Sporten als vangnet en vragen om één loket. De kennis en kunde 
is echter niet voor handen bij óf verzekeraars óf gemeenten. Daarom is samenwerking 
van belang en is Uniek Sporten Hulpmiddelen daarbij dé aangewezen centrale speler. 

 Structurele verstrekking vanuit de Wmo/Zvw biedt geen oplossing, maar we zien 
mogelijkheden tot gezamenlijke verstrekking met behulp van Uniek Sporten 
Hulpmiddelen. Hier moeten afspraken over worden gemaakt met alle partijen, waarbij er 
sprake is van samenwerking en cofinanciering – en er dus géén sprake is van 
voorliggendheid van het fonds. Dit wordt ook opgenomen in de voorwaarden van Uniek 
Sporten Hulpmiddelen; 

 
Bovenstaande overwegingen leiden tot de volgende aanpak: 

 Uniek Sporten Hulpmiddelen bij Fonds Gehandicaptensport is hét loket voor 
sporthulpmiddelen waar mensen met een handicap terecht kunnen voor advies en 
(financiële) ondersteuning bij het verstrekken én/óf uitlenen van sporthulpmiddelen; 

 Daarmee continueer ik de financiële ondersteuning voor Uniek Sporten Hulpmiddelen 
met jaarlijks structureel €750.000; 

 Een groot deel van de gemeenten heeft beleid gemaakt voor het verstrekken van 
sporthulpmiddelen op basis van Wmo 2015, er wordt ingezet om de samenwerking 
tussen Rijk en gemeenten op dit onderwerp te versterken; 

 Deze financiering vanuit het Rijk wordt als aanvullend gezien, als een soort 
herstelfonds, op hetgeen gemeenten en zorgverzekeraars al doen;  

 Over deze samenwerking gaan VNG, VSG en VWS met elkaar in gesprek; 
 In het Sportakkoord II wordt deze procesafspraak opgenomen; 
 Ook met ZN wil ik in gesprek gaan over de overwegingen bij het toe- of afwijzen van 

een sporthulpmiddel en de rol die Uniek Sporten Hulpmiddelen gaat innemen; 
 Special Heroes Nederland in samenwerking met Kenniscentrum Sport en Bewegen 

zullen het loket vormen waar professionals terecht kunnen over de wijze van 
ondersteuning bij het verstrekken van Sporthulpmiddelen; 

 Met NOC*NSF wordt verkend hoe sporthulpmiddelen meegenomen worden als 
randvoorwaarde voor topsporters met een A-status, waaronder Sporthulpmiddelen om 
op het hoogste niveau te kunnen presteren. 

 
Deze aanpak vraagt om uitwerking en dit zal ik in het eerste half jaar van 2023 doen. Hierbij neem 
ik ook het financieringsvraagstuk mee en zal ik nader laten uitwerken of de middelen die 
beschikbaar worden gesteld voldoende zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.  
 
Proces t/m juni 2023 

 In Sportakkoord II maak ik afspraken met VNG, VSG en NOC*NSF. Dit akkoord wordt 
media december ondertekend; 

 Het loket Uniek Sporten Hulpmiddelen zal worden doorgezet en 2023 wordt gebruikt om 
dit stevig te positioneren; 

 Met ZN en Zorginstituut maak ik afspraken in Q1 en Q2 van 2023. 
 
Ik beantwoord hiermee de verschillende toezeggingen die zijn gedaan omtrent dit thema en de 
twee moties over het ruimhartig verstrekken van sporthulpmiddelen en het toewerken naar één 
loket21. Ik informeer uw Kamer over de voortgang tijdens het Commissiedebat in 2023.  
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Financiële toegankelijkheid en betaalbaarheid van sport 
Ik heb u eerder toegelicht dat het één van mijn ambities is om de komende jaren de 
kansengelijkheid om mee te kunnen doen aan sport- en beweegactiviteiten wordt vergroot22. Eén 
van de grote opgaven hierin is het vergroten van de financiële toegankelijkheid. 
Het maakt uit waar je wieg staat. Een kind dat opgroeit in een gezin dat in armoede leeft en waar 
het opleidingsniveau laag is, sport en beweegt minder dan wanneer een kind opgroeit in een gezin 
waar dit niet het geval is. De verschillen tussen deze groepen zijn groot. Hier geldt dat 
overheidsbeleid al jaren inzet op fondsen en regelingen. Er wordt hiermee een grote groep bereikt, 
maar ook een grote groep nog niet. Armoede lossen we niet op vanuit sport- en beweegbeleid, 
maar ik wil me ervoor inzetten dat mensen die in armoede leven ook kunnen sporten en bewegen 
en daarmee ook de voordelen van sporten en bewegen voor hun gezondheid meenemen en mee 
kunnen doen aan de samenleving. De sport moet betaalbaar blijven en tegelijkertijd de kwaliteit 
verhogen. Dat is een uitdaging.  
De afgelopen jaren is op verschillende programma’s ingezet: 

 Jeugdfonds Sport en Cultuur 
 Volwassenenfonds Sport en Cultuur 
 Sporten voor mensen met een smalle beurs door NL Actief 
 District Spots door NOC*NSF 
 Programma van Life Goals. 

Daarnaast zorgen organisaties zoals de Cruyff Foundation en Krajicek Foundation voor sport- en 
beweegaanbod in de wijken op de pleintjes. Ook hebben gemeenten financiële regelingen waar 
mensen die onder een bepaalde inkomensgrens leven gebruik van kunnen maken. 
Het is een veelheid aan regelingen en programma’s die allen goed werken, maar niet altijd 
zichtbaar zijn. In de brief van 24 juni kondigde ik aan dat ik ga werken aan een integrale aanpak 
om de financiële toegankelijkheid te vergroten. Na verschillende gesprekken te hebben gevoerd 
met collega’s van het ministerie van SZW, partijen zoals hierboven genoemd, Kenniscentrum Sport 
en Bewegen en nieuwe partijen zoals Schuldenlab, is het voor mij duidelijk dat het niet gaat om 
een nieuwe integrale aanpak. Het gaat om de bestaande regelingen vindbaar en bruikbaar te 
maken. Zo bestaat er een goede vindplek (voorzieningenwijzer.nl), die fungeert als snelweg, 
waarin langs elke afslag bepaalde ondersteuning zit die passend is bij de behoefte van de mensen 
die het nodig hebben. 
 
Ik ga er als volgt voor zorgen dat de sport betaalbaar blijft en de financiële toegankelijkheid wordt 
vergroot: 

 Ik ga door met de financiële ondersteuning van de bestaande programma’s, zoals 
Jeugdfonds Sport en Cultuur (in samenwerking en afstemming met het ministerie van SZW 
en OCW), Volwassenenfonds Sport en Cultuur, de programma’s van Life Goals, District 
Spots en het traject van NL actief voor mensen met een smalle beurs wil ik verbreden naar 
meer ondernemende sportaanbieders naast de fitnessclubs. 

 District Spots en het traject voor mensen met een smalle beurs zijn van belang om verder 
uit te rollen. Dit zorgt er namelijk voor dat sportaanbieders nadenken over ander aanbod 
met dezelfde kwaliteit voor deze doelgroep. Het aanbod wordt passend gemaakt en samen 
met de doelgroep ontwikkeld.  

 Jeugdfonds Sport en Cultuur is reeds onderdeel van Sam& voor alle kinderen. Dit is een 
samenwerkingsverband van partijen die kinderen in armoede ondersteunen op het gebied 
van o.a. sport, financieel ondersteund door SZW. Tussen deze partijen vindt goede en 
effectieve samenwerking plaats. Ik wil mij inzetten om deze samenwerking nóg verder te 
versterken; 

 Ik ga in gesprek met de initiatiefnemers van Schuldenlab en de Voorzieningenwijzer om bij 
te dragen aan deze werkwijze en ervoor te zorgen dat meer gemeenten hier gebruik van 
gaan maken. Hierdoor kunnen meer mensen snel en efficiënt passende ondersteuning 
krijgen; 
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 Samen met de collega’s van de ministeries van SZW, BZK en OCW ga ik bespreken of een 
Rijks brede campagne ontwikkeld kan en moet worden om de voorzieningen goed 
zichtbaar te maken.  

Deze opgave zal gedurende deze Kabinetsperiode veel aandacht en samenwerking met de 
collega’s vragen. Ik zal uw Kamer informeren over de vorderingen.  
 
Hiermee beschouw ik de toezeggingen om het betaalbaar houden van de sport met het Kabinet te 
bespreken, uw kamer te informeren over de voortgang met betrekking tot de financiële 
toegankelijkheid tot sporten voor mensen met lage inkomens, dat er een landelijke 
publiekscommunicatie komt wat het aanbod vanuit de overheid is op het gebied van de financiële 
toegankelijkheid voor mensen met een laag inkomen en de motie van het lid Van Nispen23 over 
voorstellen om de sport betaalbaar te houden als afgedaan.  
 
Zwemmen 
Nationaal zwemdiploma 
De motie van de leden Van Nispen en Heerema24 roept op om in gesprek te gaan met de 
zwembranche over de mogelijkheden te komen tot één nationaal zwemdiploma met standaarden 
voor kwaliteit, veiligheid en toezicht, en de Kamer hierover te informeren.  
 
Ik heb met grote interesse en waardering de resultaten van de brancheconsultatie van de NRZ 
gelezen. Daarin geeft de branche in grote meerderheid aan dat het wenselijk is dat alle 
zwemlesaanbieders in Nederland moeten voldoen aan uniforme, centraal vastgestelde 
kwaliteitseisen. Daar hoort volgens hen ook een gezamenlijk vastgestelde zwemdiplomalijn met 
bijbehorende normering bij. 
 
Die wens om kwaliteit te leveren past bij de intrinsiek gemotiveerde zwemlesaanbieders zoals ik 
deze ken. Dat moeten we koesteren in ons land en ik wil de branche daar graag bij helpen. 
Gelukkig zie ik dat het aantal verdrinkingen van de afgelopen jaren stabiel of zelfs licht dalend is 
en dat willen we natuurlijk doorzetten.  
 
Daarvoor is kwaliteitsgarantie van de zwemlesaanbieder, de docent en het diploma van belang. 
Daarom ben ik het volgende voornemens: 

 Ik laat mij door een onafhankelijke partij adviseren over de eisen die aan aanbieders, 
docenten en diploma’s gesteld moeten worden om kinderen het gewenste niveau van 
zwemvaardigheid bij te brengen (basis, gevorderd, expert). 

 Ik geef een onafhankelijke partij opdracht om de circa duizend zwemlesaanbieders 
periodiek te toetsen op de mate waarin zij aan de eisen voldoen zoals deze gesteld zijn. 

 De resultaten van deze toetsing zullen openbaar inzichtelijk gemaakt worden. 
Hiermee beoog ik dat ouders op basis van relevante kwaliteitskenmerken een keuze kunnen 
maken voor een zwemlesaanbieder. Tegelijkertijd blijft de vrijheid van zwemlesaanbieders bestaan 
om volgens de eigen filosofie zwemles aan te bieden. 
 
Ik voer géén landelijk uniform zwemdiploma in ter vervanging van het pluriforme landschap zoals 
dat nu bestaat. Wél maak ik er werk van om te komen tot een uniforme set van normen en eisen 
die aan zwemlesaanbieders, diploma’s en docenten gesteld kunnen worden. Verder maak ik het 
ouders eenvoudig om te kiezen voor partijen die aan deze eisen voldoen. 
 
Wachtlijsten Zwem-ABC 
In de motie van het lid Maeijer25 wordt verzocht de wachtlijsten voor het Zwem-ABC in kaart te 
brengen en aanbevelingen te doen hoe deze terug te dringen. De NRZ schat in dat het op veel 
plaatsen gaat om een wachttijd van ongeveer een half jaar die op sommige plaatsen kan oplopen 
tot een jaar. Oplossingen om dit tegen te gaan zijn meer badwater en meer zwemdocenten. Beide 
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zijn echter schaars, zo is de inschatting dat het om een landelijk tekort van enkele honderden 
zwemdocenten. Ik beschouw de motie hiermee als afgedaan. 
 
Alle kinderen een zwemdiploma 
De motie van het lid Westerveld c.s.26 verzoekt de regering met alle gemeenten een plan te maken 
zodat alle kinderen binnen drie jaar hun zwemdiploma kunnen halen, en de Kamer hierover te 
informeren. De VSG geeft aan kansen te zien voor de ambitie om alle kinderen een zwemdiploma 
te laten halen. Daarbij ziet ze een relevante rol voor de gemeente weggelegd op twee aspecten. 
Ten eerste zou bij de gemeente op individueel niveau de zwemvaardigheid van kinderen in groep 
1, 2 en 3 in beeld moeten zijn. Ten tweede is de gemeente mogelijk de aangewezen partij om te 
organiseren dat het mogelijk is om via de nieuwe subsidieregeling ‘School en omgeving’idem voor 
motie westerveld de zwembaden in de gemeente te vullen. Dit vergt organisatiekracht en logistiek 
die bij het onderwijs niet altijd voorhanden is. Maar wanneer het lukt om via een buitenschools 
programma zwemvaardigheid aan te leren of te onderhouden, wordt daarmee ook beantwoord aan 
de vraag van zwembaden om effectief het badwater gedurende de dag te vullen. In het komende 
jaar ga ik mij inzetten om de mogelijkheden en vereisten te onderzoeken van beide potentiële 
gemeentelijke inspanningen. Met die toezegging beschouw ik de motie als afgedaan. 
 
Structurele financiering Het Strand Veilig 
In de motie Maeijer en Van Nispen27 riep u op om uw kamer uiterlijk voor de 
begrotingsbehandeling VWS te informeren over structurele financiering van het project Het Strand 
Veilig (HSV) en de Reddingsbrigade. Dit najaar hebben IenW en VWS in gezamenlijkheid de 
resultaten en de toekomst van het project HSV besproken met Reddingsbrigade Nederland en de 
Nationale Raad Zwemveiligheid. Medio november presenteerde de werkgroep van het HSV onder 
leiding van de Reddingsbrigade Nederland de resultaten van dit project in 2021 en 2022. Beide 
Ministeries zien op basis hiervan nut, noodzaak en mogelijkheid om tot een structurele financiering 
voor strandbewaking over te gaan. De manier waarop dit uitgevoerd gaat worden is nog onderdeel 
van gesprek waarbij beide Ministeries benadrukken dat het belangrijk is dat de integraliteit met 
het Nationale Plan Zwemvaardigheid tot en met 2024 behouden blijft. Ik beschouw de motie 
hiermee als afgedaan. 
 
Tekort zwemleraren 
In het Wetgevingsoverleg Sportbeleid van 2021 zei ik aan de heer van Nispen toe dat ik u 
informeer over de uitkomsten van het gesprek met de zwembranche over het tekort aan 
zwemleraren en de zwemveiligheid. De krapte op de arbeidsmarkt is een breed probleem, maar de 
zwemlerarenproblematiek heeft de aandacht van de Human Capital Agenda (HCA) Sport, waar 
onder andere de FNV en Platform Ondernemende Sportaanbieders de zwembadbranche onder de 
aandacht houden. Daarnaast is de Vereniging voor Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen 
(WiZZ) aangesloten bij een bredere groep die regelmatig kan meedenken over de HCA in de sport.  
 
Topsport 
Topsportmiddelen 
Jaarlijks informeer ik uw Kamer over de besteding van het topsportbudget van het ministerie van 
VWS dat naar NOC*NSF gaat. In bijlage 10 wordt een overzicht gegeven van de bestedingsdoelen 
van de topsportbegroting van NOC*NSF in 2022.  
 
Stand van zaken topsportevenementen in Nederland 
Zoals toegezegd28, informeer ik uw Kamer ieder half jaar over de stand van zaken omtrent 
internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd. Dit wil ik vanaf nu 
doen op basis van de voortgang van de Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS) 2021-
203029. Het CIT (Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen) rapporteert hier ieder 
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halfjaar over. Het eerste rapport stuur ik u als bijlage bij deze brief (zie bijlage 11). In de 
rapportage komt informatie terug over de spreiding over Nederland en de verscheidenheid aan 
sporten. Ook komen ontwikkelingen aan bod die betrekking hebben op het bevorderen van 
aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoorde evenementen, zoals de organisatie van duurzame 
en gezonde evenementen. Tot slot bevat het informatie over hoe het podium van 
topsportevenementen benut kan worden. 

Daarnaast informeer ik uw Kamer over de inzet van mijn eigen beleidsinstrumenten30 zoals de 
subsidieregeling voor topsportevenementen en ontwikkelingen ten aanzien van een aantal 
buitengewone topsportevenementen waarover uw Kamer in een eerder stadium is geïnformeerd31.  

Duurzame topsportevenementen 
In november 2021 is het Versnellingsprogramma Circulaire Sportevenementen van start gegaan. 
Dit versnellingsprogramma heeft een kopgroep gevormd en er is een actieplan32 opgesteld met 
daarin ambities voor de komende jaren. Dit actieplan is op 23 september 2022 aangeboden aan 
VWS, NOC*NSF en VSG. De ambities richten zich op vijf thema’s, namelijk: Mobiliteit, 
grondstoffen, water, energie en food & beverages. Ik heb besloten het Versnellingsprogramma 
Circulaire Sportevenementen voor de komende vier jaar verder te ondersteunen. Op deze manier 
help ik organisatoren van topsportevenementen met het versnellen van hun 
duurzaamheidsambities. Ook heb ik een monitor laten ontwikkelen, zodat gemeten kan worden 
hoe duurzaam sportevenementen in Nederland zijn en om de ontwikkeling hiervan te monitoren.   

Gezonde topsportevenementen 
Voor het bevorderen van gezondere topsportevenementen werkt het CIT samen met JOGG. Onder 
leiding van JOGG is er contact met experts van onder andere het Voedingscentrum, Trimbos, 
KNVB en NOC*NSF. Ook wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een monitor op gezonde 
sportevenementen en instrumenten die kunnen helpen bij het bieden van een gezonde omgeving 
rond een sportevenement. Tijdens het WK volleybal vrouwen 2022 is een pilot ‘Gezonde 
sportevenementen’ uitgevoerd en onderzocht. Zodra het onderzoek is afgerond worden de 
resultaten op de website van het CIT gepubliceerd. 

Onderzoeksprogramma 
Per 1 januari 2023 start bij ZonMW een onderzoeksprogramma dat als doel heeft om 
samenwerking en kennisoverdracht over de maatschappelijke waarde van topsportevenementen te 
verbeteren en nieuwe kennis te ontwikkelen. Dit programma zal vier jaar duren. Het programma 
bouwt voort op het inventariserend onderzoek van de Haagse Hogeschool en de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen, dat ik u eerder heb toegestuurd33.  

Maatschappelijk Activatie Programma 
Het maatschappelijke activatieprogramma heeft als doel dat meer gemeenten 
topsportevenementen gaan benutten voor maatschappelijke activatie op diverse terreinen 
waaronder bewegen en sportdeelname. Ook willen we ervoor zorgen dat topsportevenementen via 
een ‘oranje draad’ met elkaar verbonden worden, waardoor het mogelijk wordt dat een evenement 
in een tak van sport ook doorandere sportbonden kan worden benut.  Ik ben in overleg met VSG 
en NOC*NSF  over de verdere uitwerking en wil onder ander kijken of hierover concrete afspraken 
kunnen worden gemaakt in het nieuwe Sportakkoord.  

Buitengewone sportevenementen  
Zoals toegezegd34 informeer ik uw Kamer hierbij over de voortgang van buitengewone 
topsportevenementen die mogelijk in Nederland worden georganiseerd.  
 
 

                                                           
30 Kamerstuk 30.234, nr.257 
31 Kamerstuk 30.234, nr.263 
32 Het actieplan kunt u vinden op cit.sport.nl  
33 Kamerstuk 30.234, nr.290 
34 Kamerstuk 30.234, nr.263 



European Para Championships 2023  
Op 4 oktober jl. heb ik een voorstel naar uw Kamer gestuurd over de financiële ondersteuning die 
ik aan dit evenement wil verlenen35. Het is nu aan alle betrokken partijen om de plannen verder 
uit te werken en er voor te zorgen dat dit evenement van grote waarde wordt voor Nederland. 
    
WK voetbal vrouwen 2027  
De FIFA heeft de officiële bidprocedure nog niet gestart maar de samenwerking tussen KNVB en 
hun Duitse en Belgische partners - DFB, RFBA – gaat onverminderd door. Er zijn inmiddels 
gesprekken gevoerd met mogelijk speelsteden. In september jl. is een eerste verkennende 
bespreking geweest tussen de Belgische, Duitse en Nederlandse overheid over samenwerking en 
hoe het evenement kan worden ingezet voor diverse maatschappelijke doelstellingen zoals de 
bevordering van de positie van vrouwen binnen de sport. 

Subsidieregeling voor topsportevenementen 
Onderstaande tabel toont hoe het ministerie van VWS de beschikbare financiële middelen voor 
internationale topsportevenementen heeft besteed. Het betreft de totale VWS-subsidie die per 
evenement is verstrekt. Dit wil niet zeggen dat het totale bedrag is uitgekeerd in het jaar waarin 
het evenement plaatsvond. Meestal zijn er 1 of 2 jaar voorafgaande aan het evenement ook al 
financiële middelen uitgekeerd. De tabel laat de subsidies zien die definitief zijn toegekend.  
 

Gesubsidieerde sportevenementen 2022 Verleend totaal bedrag  
  
WK Volleybal vrouwen 2022  € 7.108.500,- 
WK Match Dammen 2021 * €    132.606,- 
WJK Zeilen 2021 *  €    250.000,- 
EK Futsal 2022  € 1.994.595,- 
EK Pétanque 2022  €    216.334,- 
EK Paralympisch Zeilen 2021   €      90.000,- 
EK Squash voor landenteams 2022  €    115.230,- 
EJK Squash 2022 €      96.875,- 
EJK Waterski 2022 €      15.845,- 
EK Driebanden 2021 *  €      82.120,- 
EJK Beachvolleybal 2022  €    332.000,- 
ITF Wheelchair Tennis Masters 2022  €    460.000,- 
Invictus Games Den Haag 2020 *  € 3.500.000,- 
Vuelta a Holanda 2020 * € 3.000.000,- 
Intercontinental Championships Boccia 2022 €    162.500,- 
World Police and Fire Games 2022 €    440.500,- 
World Cup 3x3 Basketbal 2022 €    520.359,- 

*Deze sportevenementen zijn naar latere data verplaatst als gevolg van de corona-pandemie. 

      
Gesubsidieerde sportevenementen 2023  Verleend totaal bedrag  
Toegekend  
WK Cyclo Cross 2023     €    250.000,- 
WK Zeilen 2022 (2 € 2.500.000,- 
WK King of the Court 2023  €    910.000,- 

 
Topsporttrainingsaccommodaties 
Nederland presteert bij veel verschillende sporten goed in de topsport. Dit inspireert veel mensen 
en is dus van grote maatschappelijke waarde voor Nederland. Om dit vast te houden, of zelfs te 
verbeteren, zijn voldoende tosporttrainingsaccommodaties van goede kwaliteit nodig. Daarom 
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werkt het ministerie van VWS, in nauwe samenwerking met de sector, aan de ontwikkeling van het 
topsporttrainingsaccommodatiebeleid. Hiermee wordt vanuit alle betrokken partijen samengewerkt 
aan de nationale ambitie om topsport optimaal te faciliteren.  
Vervolgens is het van belang vast te stellen wat Nederland in de toekomst nodig heeft om dit te 
realiseren. Door het ontwikkelen van een strategisch vastgoedplan voor topsportaccommodaties 
wordt deze nationale ambitie omgezet in een gezamenlijke strategie richting de toekomst. 
Hieronder zal ik de uitwerking van het strategisch vastgoedplan, het topsportaccommodatiebeleid 
en de rol van de Rijksoverheid daarbij toelichten. Ook ga ik in op twee topsportaccommodaties die 
aandacht behoeven, Thialf en National Aquatic Center De Tongelreep.  
 

Strategisch vastgoedplan  
Om vast te stellen wat op dit moment wel en niet goed gaat binnen het huidige landschap van 
topsportaccommodaties, is een externe partij gevraagd dit te onderzoeken. Op 18 november 2021 
is door Spoza B.v. het rapport ‘Bouwen aan topsport. Ontwikkelen van topsportinfrastructuur en 
topsporttrainingsaccommodaties in Nederland’ opgeleverd. Dit rapport is naar de Kamer gestuurd 
ter voorbereiding op het Wetgevingsoverleg Sport op 6 december jl.. Het rapport van Spoza 
bevat vijf aanbevelingen: 

1. Zorg voor een centrale bundeling en beschikbaarstelling van kennis over ontwikkeling, 
bouw en exploitatie van topsporttrainingsvoorzieningen; 

2. Verklein financiële risico's bij vastgoedeigenaren door meerjarige afspraken met 
sportbonden en NOC*NSF; 

3. Maak een strategische lange termijn planning voor de (ver)bouw van 
sportaccommodaties die benut worden voor topsport- en opleidingsprogramma's; 

4. Ontwikkel sportaccommodaties en infrastructuur volgens het TCO-principe door aan de 
voorkant een doorrekening te maken van de investerings- en exploitatiekosten, 
waardoor inzichtelijk wordt gemaakt welke jaarlijkse exploitatiebijdrage van een ieder 
wordt verwacht; 

5. Zet cofinanciering op met de Rijksoverheid. 
Met deze aanbevelingen kan een goede stap worden gezet in een gezamenlijke strategie 
voldoende topsportaccommodaties van goede kwaliteit te borgen in de toekomst. Het is wel van 
belang te realiseren dat deze aanbevelingen met elkaar samenhangen.  
 
In navolging op dit rapport wordt nu op basis van de derde aanbeveling door Spoza B.V. een 
strategisch vastgoedplan voor topsportaccommodaties ontwikkeld. Het strategisch vastgoedplan 
beoogt de concrete behoefte op middellange termijn (8-12 jaar) en lange termijn (12-20 jaar) aan 
topsporttrainingsaccommodaties en faciliteiten voor topsport en opleidingsprogramma’s in kaart te 
brengen. Daarnaast wordt via een inventarisatie onderzocht welke bestaande 
topsportaccommodaties een verbouwing nodig hebben om aan de kwaliteitseisen van een 
topsportaccommodatie te kunnen blijven voldoen. Ook wordt gekeken welke initiatieven, 
ontwikkel- en (ver)bouwplannen gemeenten hebben om topsport nu en in de toekomst te 
faciliteren. Het doel was het strategisch vastgoedplan voorafgaand aan het WGO van 28 november 
2022 aan de Kamer te kunnen sturen. Bij de inventarisatie bleek echter dat de gevraagde partijen 
(o.a. sportbonden, TeamNL-centra en gemeenten) het ingewikkeld vonden de benodigde 
informatie aan te leveren. Ook waren vervolggesprekken nodig, waardoor dit proces langer duurde 
dan verwacht. De verwachting is nu dat het strategisch vastgoedplan begin 2023 wordt 
opgeleverd.  
 
Topsportaccommodatiebeleid 
Het strategisch vastgoedplan draagt bij aan het verder vormgeven van het 
topsportaccommodatiebeleid. Op basis van het strategisch vastgoedplan worden gezamenlijk 
keuzes gemaakt over waar, wanneer en welke accommodaties gebouwd of verbouwd worden. 
Door gezamenlijk vooruit te kijken vanuit een nationale strategie is de topsport minder afhankelijk 
van een individuele bond of gemeente en kan topsport bestendiger worden georganiseerd. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is dat sportbonden langetermijnafspraken maken met gemeenten 
over het gebruik van een accommodatie voor hun topsportprogramma en welke vergoeding aan de 



vastgoedeigenaar daar tegenover staat. Dit sluit aan bij de tweede (langjarige afspraken) en 
vierde (TCO-principe) aanbeveling uit het Spoza-rapport van 2021. Hoewel dit voor de 
sportbonden een uitdaging is, omdat de sportieve context regelmatig in beweging is, geeft dit 
gemeenten veel meer zekerheid voor de exploitatie van de accommodatie. Hierdoor kan een 
gemeente beter besluiten over de investeringen in topsportaccommodaties. Omdat de 
verantwoordelijkheid van topsport nu vooral bij gemeenten ligt en topsport ook een nationaal 
belang heeft, is toegezegd dat de Rijksoverheid ook naar haar rol in dit speelveld zal kijken. 
 
Rol Rijksoverheid 
De Rijksoverheid draagt op dit moment vooral via NOC*NSF bij aan topsport aan de 
topsportprogramma’s. Topsportaccommodaties zijn essentieel voor het faciliteren van topsport en 
dit is zoals gezegd een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, provincies, 
sportbonden en het Rijk. Het Rijk ziet dus ook een rol en een financiële verantwoordelijkheid in het 
accommoderen van topsport. Zoals ik heb toegezegd in het Wetgevingsoverleg van 2 december 
2021 ga ik hierbij in op deze rol en de vormgeving daarvan.  
 
Afgelopen maanden is met de sector gesproken over welke rol de Rijksoverheid zou moeten 
krijgen en hoe een Rijksbijdrage zoveel mogelijk kan bijdragen aan het realiseren van de 
gezamenlijke ambities. Het is van belang dat iedereen in het speelveld zijn rol oppakt en via deze 
stap doet de Rijksoverheid dat ook. Dit is met name in de rol als regisseur op het nationale beleid, 
maar ook door te onderzoeken hoe een Rijksbijdrage een stimulerende werking kan hebben in het 
realiseren van de doelstelling. Daarvoor heb ik al middelen vrijgemaakt om financieel te kunnen 
bijdragen. Deze middelen zullen worden ingezet om bij te dragen aan de realisatie van de 
zogenoemde ‘topsport-plus’. Dit is de gevraagde extra investeringslast van een accommodatie om 
specifiek topsport te kunnen faciliteren. Er wordt een rekensystematiek ontwikkeld om de 
topsport-plus goed vast te leggen. De hoogte van de topsport-plus voor de 35 
topsportaccommodaties zal (gedeeltelijk) worden gefinancierd vanuit het beschikbare budget voor 
topsportaccommodaties op de VWS-begroting.  
 
Een eventuele Rijksbijdrage is niet bedoeld om bijvoorbeeld tekorten in de exploitatie te dichten of 
oplopende bouwkosten te vergoeden. Via het strategisch vastgoedplan kunnen gezamenlijk keuzes 
gemaakt worden in welke accommodaties prioriteit hebben en waarbij het vanuit het TCO-principe 
logisch is om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Op basis van het strategisch 
vastgoedplan en de rekensystematiek moet blijken wie hoeveel bijdraagt aan de topsport-plus. Dit 
geldt ook voor de cofinanciering vanuit de Rijksoverheid. De betrokken TeamNL-centra kunnen 
inhoudelijk bijdragen aan de keuzes die gemaakt moeten worden bij deze accommodaties en de 
prioritering daarvan. Ook kunnen de TeamNL-centra bijdragen aan het vaststellen van de 
benodigde aanpassingen (en de daarbij horende kosten) van accommodaties, op basis van de 
behoefte van de sportbonden met focusprogramma’s. Bij de ontwikkeling van het strategisch 
vastgoedplan wordt ook gekeken welke financieringsbehoefte er is voor een Rijksbijdrage om de 
gezamenlijke ambities te realiseren36. Zoals eerder aangegeven wordt dit strategisch vastgoedplan 
op dit moment verder uitgewerkt. Bij de nadere uitwerking van het beleid en de uitvoering 
daarvan kijk ik welk beleidsinstrument het meest passend is, waarin ook een bijdrage vanuit het 
Rijk via een investeringsfonds wordt meegenomen in de afweging37. Ik zal uw Kamer over de 
uitwerking van het topsportaccommodatiebeleid zo snel mogelijk informeren, maar in ieder geval 
voorafgaand aan het Commissiedebat Sport 2023.  
 
National Aquatic Center De Tongelreep 
De gemeente Eindhoven en de KNZB hebben de gezamenlijke ambitie de zwemsport verder te 
professionaliseren en in dat kader te centraliseren in Eindhoven. De gemeente Eindhoven wil het 
huidige zwembad aanpassen, met daarbij ook aanpassingen die specifiek voor een optimaal 
gebruik door topsport worden gedaan. De gemeente Eindhoven financiert het grootste deel van 
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het zwembad, aangezien dit een lokaal en regionaal belang heeft. Tegelijkertijd ben ik van mening 
dat, bezien vanuit het toekomstige topsportaccommodatiebeleid zoals hiervoor aangegeven, de 
Rijksoverheid hier ook mogelijk een rol in heeft.  
 
De gemeente Eindhoven heeft aangegeven behoefte te hebben aan snelheid in de besluitvorming 
over de rijksbijdrage voor het zwembad. Ik heb afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met 
alle betrokken partijen. Samen met NOC*NSF, de VSG, gemeente Eindhoven en BrabantSport is 
gezocht naar een passende oplossing binnen het gevraagde tijdspad38. Ik heb besloten de 
gemeente Eindhoven incidenteel een bedrag van € 2,5 miljoen toe te zeggen voor de 
aanpassingen van het zwembad de Tongelreep, vooruitlopend op de volledige duidelijkheid die kan 
worden gegeven op het moment dat het topsportaccommodatiebeleid vaststaat en daarmee de 
grondslag voor de berekening van de cofinanciering door de rijksoverheid. Het zwembad is 
onderdeel van de 35 accommodaties die binnen het topsportaccommodatiebeleid gaan vallen. De 
KNZB heeft langjarig commitment toegezegd om de zwemsport in Eindhoven te centraliseren en 
daarom is de Tongelreep onderdeel van het strategisch vastgoedplan.  
 
Dit bedrag van € 2,5 miljoen is uitsluitend bedoeld voor de topsport-plus en wordt gefinancierd 
vanuit het topsportaccommodatiebudget van het jaar 2023 en 2024. Op basis van een eerdere 
verkenning is de verwachting dat dit bedrag past binnen de hoogte van de topsport-plus en 
daarom acht ik deze toezegging verantwoord. Ik stel hierbij voorwaardelijk dat dit bedrag wordt 
toegekend als de (ver)bouw van het zwembad daadwerkelijk wordt gestart en onder voorbehoud 
van een staatssteuntoets.  
 
Verder heb ik met de gemeente Eindhoven afgesproken dat wordt onderzocht of de gemeente 
Eindhoven voor een aanvullend bedrag vanuit het topsportaccommodatiebeleid in aanmerking 
komt, als dat blijkt uit de berekening van de hoogte van de topsport-plus. De gemeente Eindhoven 
stelt daarvoor de benodigde gegevens ter beschikking.  
 
Thialf 
Schaatscentrum Thialf verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer. In het commissiedebat 
Sport van 29 juni jl. heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de structurele problemen en 
oplossingsrichtingen. Thialf heeft het ministerie van VWS een brief gezonden over de financiële 
problemen en mogelijke oplossingsrichtingen (zie bijlage 12). Uit de brief van Thialf blijkt dat er 
twee structurele knelpunten zijn. Ten eerste blijft er jaarlijks onvoldoende geld over voor de 
benodigde vervangingsinvesteringen. Voor vervangingsinvesteringen waarvoor Thialf geen 
financiële middelen beschikbaar heeft, heeft het kabinet december jl. € 1.000.000,- toegezegd (op 
basis van het aangenomen amendement39. Ten tweede voorziet Thialf in het nieuwe 
energiecontract een verhoging van de energielasten van € 800.000 naar € 2.000.000 (meest 
recente verwachting). In het kader van de uitvoering van de motie van het lid Mohandis c.s.40 ben 
ik ook in gesprek met Thialf om deze verhoging goed in beeld te krijgen en te bezien wat 
eventuele oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn voor Thialf om de energielasten terug te 
dringen. Uit de brief van Thialf blijkt dat zij verschillende manieren zien om hun structurele 
financiële tekorten op te vangen en zodoende zelf middelen beschikbaar te stellen voor benodigde 
vervangingsinvesteringen. Enerzijds door het verlagen van de kosten en/of anderzijds door het 
verhogen van de inkomsten. 
 
Verlagen van kosten Thialf 
Een manier om financieel meer onafhankelijk te worden is het verlagen van de kosten door het 
aanpakken van de energielasten. Hierdoor komt er meer financiële ruimte, waardoor kan worden 
gespaard voor vervangingsinvesteringen.  
Zo zoekt Thialf naar wegen om de voor het volgende jaar dreigende verdubbeling van de 
energiekosten te vermijden en de bestaande energielasten te minimaliseren. Thialf wil zelf meer 
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stroom opwekken en efficiënter benutten, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen op 
carports op het parkeerterrein en door als energiebuffer te dienen. Dit laatste kan door accu's in 
Thialf te plaatsen en Thialf als energieopslagplaats te gebruiken om zo de congestie op het 
energienet in de omgeving tegen te gaan. Thialf kan hier zelf van profiteren als het energie nodig 
heeft of via de aanwezige vijfduizend zonnepanelen energie gaat leveren41. Over Thialf als 
energieopslagplaats lopen inmiddels concrete gesprekken met betrokken partijen. 
 
Verhogen van inkomsten Thialf 
Een manier om inkomsten te verhogen is de ontwikkeling van de kantoor- en laboratoriumruimtes 
in de Ireen Wüstbocht (voorheen Noordbocht). Via de ruimtes die hier te realiseren zijn, is de 
topsportfunctie van Thialf te vergroten en is te voldoen aan de vraag naar (sport gerelateerde) 
ruimtes voor kantoren en sportlaboratoria. Momenteel laat Thialf deze plannen in de vorm van een 
businesscase verder uitwerken. De uitvoering hiervan kan medio volgend jaar klaar zijn. Verdere 
denkbare mogelijkheden die Thialf in het plan aangeeft, zijn ontwikkeling en verrijking van de 
terreinen van Thialf met bijvoorbeeld een school voor voortgezet onderwijs of één of meerdere 
bedrijfspanden waar huurinkomsten uit te genereren zijn. Bij de voorinschrijvingen voor huurders 
van deze bedrijfsruimtes staat inmiddels een wachtrij. In de ijshockeyhal vindt momenteel een 
grootscheepse verbouwing plaats om deze te moderniseren en geschikter te maken voor meer 
ijssporten. Ook hier ziet Thialf kansen om de inkomstenstroom te verhogen, bijvoorbeeld door het 
toevoegen van kantoorruimte of units voor beperkte en schaatsgerelateerde detailhandel. 
 
De plannen die Thialf momenteel uitwerkt, zouden er na de nodige investeringen uiteindelijk voor 
kunnen zorgen dat Thialf door minimale energielasten en extra inkomsten structureel uit de 
financiële problemen kan blijven en zelf de vervangingskosten kan opbrengen. Voor deze 
investeringen heeft Thialf zelf op dit moment geen financiële ruimte. Ik blijf in gesprek met Thialf 
om zicht te houden op de ontwikkelingen van de financiële situatie van het schaatscentrum. Ik zal 
uw Kamer hierover verder informeren voorafgaand aan het volgende Commissiedebat Sport 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Het aanzetten van de zonnepanelen gaat de komende maand met goedkeuring van 
verzekeringsmaatschappijen weer gebeuren, na de nodige werkzaamheden om het brandrisico te 
minimaliseren.  


