
Bijlage 1 Moties en toezeggingen 
 
Sportakkoord 
Monitoring sportakkoord 
In bijlage 5 van deze brief vindt u zoals toegezegd de Monitor Sportakkoord 2022. In deze 
zevende voortgangsmonitor van het Nationaal Sportakkoord rapporteert het Mulier Instituut over 
de opbrengsten van deze nieuwe manier van werken. Het gaat hierbij niet om beleid ‘van 
bovenaf’, maar betreft beleid ‘van onderaf’, ‘vraaggericht’ en in nauwe samenwerking met de 
betrokken partijen (‘meervoudig samenwerken’). De onderzoekers constateren onder meer dat 
een forse impuls is gegeven aan versterking van sport- en beweegaanbieders en dat veel 
resultaten geboekt zijn op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen op en rond 
sportaccommodaties.  
Het Mulier Instituut geeft onder meer aan dat samenhang tussen ambities en deelakkoorden, een 
gezamenlijke visie per deelthema en het instellen van regiegroepen belangrijke elementen zijn om 
het besturen met een Sportakkoord tot een succes te maken. Tot slot is een belangrijke les dat 
continu op het netvlies moet blijven bestaan dat het beleid in thema’s, maar vooral ook in taal, 
moet aansluiten op de behoeften, belangen en het perspectief van degenen waarop het beleid is 
gericht. In dit geval zowel de sportaanbieders als een groep individuen. De onderzoekers 
concluderen dat een goede, eerste start gemaakt is maar geven ook aan dat we pas aan de start 
staan en dat veranderingen tijd vergen. 
 
Experiment sport- en preventieakkoord 
In reactie op de motie van de leden Von Martels en Heerema1 is er voor gekozen geen specifieke 
experimenteerruimte te creëren voor ondersteuning bij de implementatie van het sport- en 
preventieakkoord. Het uitvoeringsbudget Sportakkoord geeft voldoende ruimte om de middelen zo 
in te zetten dat het aansluit bij de lokale behoefte. Met de Achterhoek in beweging is goed contact. 
Onlangs is er een werkbezoek geweest vanuit het ministerie van VWS. Hier zijn ook de opties 
besproken om in de Achterhoek een Living Lab te starten. Achterhoek in beweging is een goed 
voorbeeld van de verbinding tussen de thema’s uit het Sportakkoord en Preventieakkoord. 
Informatie uit deze regio wordt meegenomen in de verdere doorontwikkeling van het 
Sportakkoord, waarbij ook Achterhoek in beweging wordt betrokken. Hiermee is uitvoering 
gegeven aan de motie. 
 
Financieel 
Tussenevaluatie sportspecifieke steunpakket 
Als bijlage 6 bij deze brief vindt u de tussenevaluatie van het corona-steunpakket voor de 
sportsector. De evaluatie is van oktober 2021 tot februari 2022 uitgevoerd door onderzoeksbureau 
Significant APE en betreft een tussenevaluatie, omdat na het verstrekken van de opdracht voor dit 
onderzoek nieuwe coronamaatregelen zijn getroffen waarvoor ook nieuwe steunrondes zijn 
opgestart. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties (TVS) en Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) over de 
periode van maart 2020 tot en met juni 2021. Het onderzoek concludeert dat het steunpakket 
toereikend is geweest om de financiële continuïteit van de sport te borgen, en voor meer dan de 
helft van de aanvragers zichtbaar van invloed of zelfs doorslaggevend is geweest bij het 
voortbestaan van de organisatie. Aanvragers zijn over het algemeen zeer positief over het 
aanvraagproces, maar plaatsen kanttekeningen bij bijvoorbeeld de controle op welke organisaties 
tot de doelgroep behoren.  
De onderzoekers zien dat op bepaalde aspecten in de regeling andere keuzes hadden kunnen 
worden gemaakt ten aanzien van doelmatigheid, maar dat dit niet per definitie zou leiden tot een 
meer doelmatige regeling. Er zijn wel verbetermogelijkheden geconstateerd over het gebruik van 
heldere definities en ten aanzien van de verantwoording. Die verbeteringen heb ik al doorgevoerd 
in de afgelopen twee aanvraagrondes voor de TASO en de TVS, die in ontwikkeling waren toen dit 
evaluatieonderzoek werd uitgevoerd. Ik ben dan ook blij met de uitkomsten van deze evaluatie, en 
wil de betrokken onderzoekers danken voor het uitgebreide en sterk onderbouwde rapport. Omdat 
ik het belangrijk vind dat alle steunmaatregelen voor de sport worden geëvalueerd, zal ik op een 
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later moment een nieuwe evaluatieopdracht uitgeven om ook de latere steunmaatregelen voor de 
sport te laten evalueren. Ook dat rapport zal ik te zijner tijd met uw Kamer delen.  
 
Signalen van gemeentelijke bezuinigingen op sportbeleid 
Mijn voorganger heeft toegezegd u in het voorjaar te informeren als mij zorgwekkende signalen 
zouden bereiken over gemeentelijke bezuinigingen op sportbeleid. Het Mulier Instituut heeft 
onlangs een rapport uitgebracht over de gemeentelijke financiën en mogelijke voornemens om op 
sport te bezuinigen.2 Uit dit rapport volgt dat in 2020 een klein aantal gemeenten (5%) een 
bezuiniging op sportbeleid heeft doorgevoerd. In 2021 geeft geen enkele gemeente aan te hebben 
bezuinigd op sport. Ook verwachten zeer weinig gemeenten om in 2022 wel te moeten bezuinigen. 
Deze resultaten zijn dus voorzichtig positief, al noemen de onderzoekers wel dat gemeenten mede 
door de coronacrisis ook extra uitgaven hebben moeten doen. Het is nog de vraag hoe die 
uitgaven in de komende jaren gaan uitwerken op de gemeentefinanciën. Het Mulier Instituut blijft 
daarom de gemeentelijke uitgaven aan sport monitoren. De toezegging beschouw ik als afgedaan.   
 
Veilige en integere sport 
Acties veilige sport 
Mijn voorganger heeft toegezegd u te informeren over de acties ter bevordering van een veilige 
sport. In het eerste deel van deze brief en bijlage 2 heb ik u geïnformeerd over de extra acties ter 
bevordering van een veilige sport die ik onderneem, naast de al bestaande acties vanuit het 
deelakkoord positieve sportcultuur en vanuit de aanbevelingen in het rapport ‘Ongelijke leggers’. 
Hiermee beschouw ik de toezegging als afgedaan. 
 
Onderzoek veilige en integere sport 
Onlangs heb ik u geïnformeerd3 over de opvolging van de moties Westerveld c.s.4, Van Nispen 
c.s.5, Pouw-Verweij/Omtzigt6 en Van der Laan c.s.7. Deze worden meegenomen in een breed 
onderzoek naar een veilige en integere sport. Zodra dit onderzoek is afgerond, naar verwachting 
eind 2022, zal ik u hierover nader informeren. De moties beschouw ik hierbij als afgedaan. 
 
Criminele inmenging amateursport 
Op 5 februari 2021 heeft u van mijn voorganger en van de minister van JenV een beleidsreactie 
ontvangen naar aanleiding van een nationaal onderzoek naar criminele inmenging in de 
amateursport 8. Het onderzoek liet zien dat de amateursport niet gevrijwaard is van (signalen) van 
criminele inmenging. Hoewel de ernst van de problematiek zich lastig liet duiden, wel kwam naar 
voren dat er binnen de sportverenigingen om diverse redenen weinig tot geen aandacht is voor het 
thema. Ook werd helder dat verenigingsbestuurders niet altijd weten wat onder het begrip 
criminele inmenging moet worden verstaan of dat de thematiek lastig te herkennen is.  
 
Daarom zetten partijen als NOC*NSF/CVSN, VSG en RIEC’s, gemeenten en sportbonden zich in om 
belanghebbenden zoals verenigingsbestuurders hierover te informeren en bestaande instrumenten 
onder de aandacht te brengen. Waar gevraagd gaat de VSG het gesprek aan over hoe criminele 
inmenging kan worden voorkomen en bestreden. Naast de hierboven genoemde nationale 
verkenning zijn er in de afgelopen jaren op lokaal en regionaal niveau verschillende onderzoeken 
uitgevoerd naar criminele inmenging in de amateursport, die ook interessante aandachtspunten en 
aanbevelingen hebben opgeleverd. De Minister van Justitie en Veiligheid en ik hebben het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Mulier Instituut daarom gevraagd de 
onderzoeksresultaten van verschillende studies te analyseren en een vertaalslag te maken naar de 
praktijk. Dit onderzoek loopt momenteel en zal eind van dit jaar worden afgerond. Het onderzoek 
draagt bij aan de mogelijkheid om sportverenigingen weerbaarder te maken en ze te ondersteunen 
bij het creëren van een veilige sportomgeving zonder criminele inmenging. De toezegging om u te 
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informeren over de voorgestelde maatregelen naar aanleiding van het rapport beschouw ik 
hiermee als afgedaan. 
 
Bewegen en gezondheid 
Gezondheidscampagne 
De motie van het lid van den Berg en cs.9 verzoekt de regering te borgen dat een 
gezondheidscampagne met de focus op sport en bewegen onderdeel is van de 
middellangetermijnvisie met betrekking tot de gevolgen van de coronapandemie. Ik geef hier 
invulling aan door in 2022 een vervolg te geven aan de campagne “Fit op jouw manier”, zoals die 
in 2021 is gelanceerd. Daarbij is er aandacht voor gezonde voeding en bewegen. De precieze 
campagne wordt de komende tijd uitgewerkt. In het najaar van 2022 informeer ik u hier nader 
over. Ik beschouw de motie hiermee als afgedaan. 
 
Rijke schooldag 
Eind juni staat er een gesprek gepland tussen de minister van OCW (PO en VO) en de 
staatssecretaris van VWS over hoe sportverenigingen worden betrokken bij de uitwerking van de 
Rijke schooldag. Zoals toegezegd zal ik u van de uitkomst van dit gesprek op de hoogte brengen. 
 
Inclusief sporten en bewegen 
Sport en beweegbeleid voor ouderen 
In de moties van het lid Den Haan wordt verzocht om sport- en beweegbeleid mee te nemen in de 
woon-leef visies10 en wordt gevraagd om gemeenten aan te sporen om beweegtuinen te plaatsen, 
omdat mensen hier naast bewegen ook sociale contacten op kunnen doen11. Het gaat in beide 
moties om het creëren van een beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot bewegen in de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld middels het hebben van aandacht voor looproutes in de wijk, 
(in)formele ontmoetingsplaatsen, maar ook beweegtuinen. Deze mogelijke maatregelen vormen al 
onderdeel van de handreiking “Voor een toekomstbestendige woonzorgvisie” van de Taskforce 
Wonen en Zorg die gemeenten helpt om een woonzorgvisie op te stellen. Wanneer we kijken naar 
de effecten op de gezondheid van ouderen bij trainingsmogelijkheden in de buitenruimte zien we 
dat de gebruikers positief zijn ten opzichte van bijvoorbeeld beweegtuinen en het leuk vinden om 
anderen te ontmoeten, maar dat er geen duidelijk effect te zien is op het beweeggedrag.  
Daarom lijkt het zinvoller om beleid breder te richten op de beweegvriendelijke omgeving. Een 
specifiek op ouderen gerichte tool die hierbij kan helpen is de onlangs gelanceerde ‘Inspiratietool 
leefomgeving senioren’, die vanuit het LOT-overleg (Landelijke Overleg Thema-instituten) is 
ontwikkeld. Deze geeft gemeenten informatie over de wijze waarop gezond gedrag bij ouderen 
gestimuleerd kan worden door de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast kunnen 
gemeenten kennis vergaren bij verschillende onderzoeksinstituten en via de bvo-scan, die de 
subjectieve ervaring ten aanzien van de omgeving analyseert.  
Ik wil in 2022 een platform op laten zetten waarin bestaande kennis en de praktische 
ondersteuning gebundeld wordt, zodat gemeenten makkelijker en met betere onderbouwing 
keuzes kunnen maken als het gaat over de beweegvriendelijke omgeving. In het najaar van 2022 
wordt u hier verder over geïnformeerd. Ik beschouw beide moties als afgedaan.                  
 
Amendement sporthulpmiddelen 
Ten aanzien van het gewijzigd amendement over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage 
voor sporthulpmiddelen12, is met Fonds gehandicaptensport afgesproken dat de middelen voor het 
verlagen van de eigen bijdrage worden gevoegd bij de aanvullende middelen die beschikbaar zijn 
gekomen uit het Coalitieakkoord voor 2022. Inmiddels staan deze middelen op de sportbegroting 
en heeft Fonds gehandicaptensport de aanvraag ingediend. Het is de verwachting dat deze 
middelen voor het zomerreces overgeheveld zijn naar Fonds Gehandicaptensport. Er is 
afgesproken dat ook de extra middelen die beschikbaar zijn voor sporthulpmiddelen in 2022 
ingezet worden voor de verlaging van de eigen bijdrage. Hiermee heb ik uitvoering gegeven aan 
het amendement.  
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Buitenspelen 
Mijn voorganger heeft toegezegd u te informeren over de uitkomsten van de overleggen met de 
VSG over het buitenspeelbeleid. Daarnaast verzoeken de moties van de leden Van Nispen en 
Werner13 en van het lid Maeijer14 om inzet voor toegankelijke speeltuinen. Om invulling te geven 
aan deze moties is een beleidsaanpassing doorgevoerd die lokaal de mogelijkheid biedt om 
inclusieve speeltuinen te realiseren door inzet van het uitvoeringsbudget Sportakkoord. In overleg 
met Jantje Beton, SGK, KCSB, VSG en VNG wordt dit in Q3 van 2022 in de communicatie richting 
gemeenten meegenomen. Uit de overleggen met deze partijen komt ook naar voren dat er 
behoefte is aan een helder beleidskader en het delen van good practices, juist omdat het 
onderwerp buitenspelen wordt opgenomen in zowel het jeugdbeleid, sportbeleid en/of openbare 
ruimtebeleid. Ik ben daarom voornemens nog dit jaar vier verschillende pilots te financieren 
waarin de Buitenspeelcoalitie in verschillende regio’s meer kan leren over het vergroten van de 
groep kinderen die buitenspelen. Belangrijk onderdeel hierbij is dat gemeenten in deze pilots 
worden betrokken. Daarnaast wordt er vanuit de VSG op dit thema een podcast (gericht op de 
Buurtsportcoaches) gepubliceerd, waarin good practises worden gedeeld.  
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Nispen en Westerveld15, wordt het onderzoek naar 
de wettelijke verankering van buitenspelen en buitenspeelruimte als verantwoordelijkheid van de 
(lagere) overheid meegenomen in de verdiepingsslag Sportstelsel van de toekomst. Over de 
ontwikkelingen rondom de verdiepingsslag op het sportstelsel van de toekomst heeft uw kamer 
een aparte brief ontvangen16. Deze moties en toezegging beschouw ik hiermee als afgedaan 
 
Matchfixing 
Strafbaarstelling matchfixing 
Ik werk samen met mijn collega van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan een juridische 
verkenning om matchfixing nader strafbaar te stellen. Op basis van deze verkenning kan bezien 
worden wat nodig is om tot eventuele wetswijziging(en) te komen. Ook worden de kosten voor de 
uitvoering van een nadere strafbaarstelling in kaart gebracht, waaronder het uitbreiden van 
vervolgingsmogelijkheden naar de amateursport. Het tuchtrecht in de sport wordt in den brede 
herzien met het onderzoek dat eerder in de brief genoemd is. Hiermee geef ik invulling aan de 
motie Van der Laan/Bikker17. 
 
Evaluatie informatiecoördinator Matchfixing 
Om het ophalen en uitwisselen van signalen te verbeteren is in juli 2019 een tweejarige pilot 
gestart met een informatiecoördinator matchfixing (IC), die met een jaar is verlengd, als gevolg 
van de coronaperiode. De IC moest er onder meer voor zorgen dat alle mogelijke signalen over 
matchfixing die worden ingebracht door de partners, zo goed mogelijk worden besproken en 
opvolging krijgen bij opsporingspartners en of sportbonden. Uit de evaluatie van de pilot komt 
naar voren dat de IC op operationeel niveau heeft kunnen bijdragen aan de bestrijding van 
matchfixing. De IC heeft de samenwerking op operationeel niveau verbeterd en een belangrijke 
netwerkfunctie vervuld. De coördinerende functie van de IC in het opwerken van signalen heeft 
niet onmiddellijk geleid tot meer signalen. Dat komt mede door hoe in wetgeving informatie-
uitwisseling tussen (publieke en private) partijen is geregeld. Ook de (beperkte) capaciteit en 
prioriteit voor matchfixing bij verschillende partners speelt hierbij een rol. Om de effectiviteit van 
de IC bij de bestrijding van matchfixing te vergroten hebben de onderzoekers twee scenario’s 
voorgesteld. Een scenario dat ziet op de ingeslagen weg vervolgen en hierbij organisatorische 
verbeteringen door te voeren of een scenario waarbij breder wordt gekeken naar de gehele visie 
op de aanpak van matchfixing (herijking). Bij deze herijking wordt tevens bekeken of daarbij een 
rol is weggelegd voor de IC en zo ja welke rol precies. Het Strategisch Beraad Matchfixing (SBM) 
heeft gekozen voor de laatste optie en neemt de uitkomsten van de evaluatie van de IC mee in de 
herijking van de aanpak van matchfixing. 
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Herijkingstraject 
Om de aanpak van matchfixing verder te kunnen versterken is met de betrokken partijen18 een 
herijkingstraject opgestart. Het doel van dit project is om helder te krijgen welke stappen partijen 
de komende jaren gezamenlijk willen zetten om tot een betere aanpak van matchfixing te komen. 
Voor het herijkingstraject aanpak matchfixing zijn er interviews afgenomen om een beeld te 
krijgen van de verschillende visies van alle betrokken partijen en de knelpunten bij de aanpak. Een 
uitkomst hiervan is dat de scope wordt aangepast. Door ook te kijken naar signalen van 
sportmanipulatie zoals witwassen en corruptie in sport, is de kans groter dat matchfixing wordt 
gedetecteerd en kan worden aangepakt. Nu de scope is vastgesteld door het SBM, wordt de 
samenwerking en governance herzien en wordt bekeken op welke interventies de komende tijd 
wordt ingezet. Ik verwacht u voor het eind van het jaar te kunnen informeren over de uitkomsten 
van dit herijkingsproces. 
 
Preventie en voorlichting  
Met betrekking tot de toezegging om een stand van zaken te geven over het extra budget voor 
preventie van en voorlichting over matchfixing in sport19, kan ik u melden dat NOC*NSF dit budget 
inzet op een brede voorlichtingsmodule voor sporters en scheidsrechters over integriteit in de 
sport. Dit loopt via de Academie voor Sportkader. Ook verwacht ik een deel van dit budget in te 
zetten op interventies die voortkomen uit het herijkingsproces, gericht op het verhogen van de 
meldingsbereidheid van sporters op het gebied van matchfixing, zoals een campagne. 
 
Reactie op verzoek Bikker 
In reactie op het verzoek van Bikker reageer ik kort op het bericht dat tieners tienduizenden euro’s 
boden om te proberen wedstrijden in de Tweede divisie. De aanhouding van twee tieners die 
probeerden diverse wedstrijden in de Tweede Divisie is onder andere een gevolg van een 
verbeterende samenwerking tussen de sportsector en de strafrechtelijke keten.  
Het signaal dat tieners wedstrijden proberen te fixen, pakken we serieus op. In het 
herijkingstraject wordt ingezet op meer preventie en voorlichting, specifiek voor de kwetsbare 
jongere doelgroep. Ook loopt er een juridische verkenning naar de strafbaarstelling, waarbij 
gekeken wordt of vervolgingsmogelijkheden kunnen worden uitgebreid naar amateursporten. 
 
Topsportaccommodaties 
Voor topsportprestaties op hoog niveau zijn topsporttrainingsaccommodaties van hoge kwaliteit 
nodig. De huidige kwaliteit en beschikbaarheid van topsportaccommodaties wordt in de sector over 
het algemeen als positief ervaren. Tegelijkertijd zijn er met het oog op de toekomst ook 
aandachtspunten zoals te weinig aandacht voor exploitatie(begrotingen) en de wijze van 
samenwerking tussen de topsportprogramma’s en gemeenten tijdens de ontwikkelingsfase. 
 
Om topsport optimaal te ondersteunen en mondiaal concurrerend te blijven, zijn hoogwaardige (en 
veilige) topsporttrainingsaccommodaties nodig. Om die te kunnen blijven faciliteren en financieren 
is in het voorjaar 2021 door VWS, de VSG en NOC*NSF een opdracht verleend aan Spoza B.V. om 
een gedegen procesbeschrijving te maken van de ontwikkeling en (ver)bouw van 
sportaccommodaties die benut worden als dagelijkse trainingssetting voor topsport- en 
opleidingsprogramma's. Op 18 november 2021 is door Spoza het rapport ‘Bouwen aan topsport. 
Ontwikkelen van topsportinfrastructuur en topsporttrainingsaccommodaties in Nederland’ 
opgeleverd. Dit rapport is naar de Tweede 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. 
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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 de VSG en NOC*NSF zie ik deze vijf aanbevelingen als even belangrijk voor het 
(door)ontwikkelen van de topsportinfrastructuur in Nederland. Een integrale uitvoering van deze 
aanbevelingen is een belangrijke randvoorwaarde voor het uitwerken van de ambities ten aanzien 
van topsportaccommodaties.  
 
Proces om te komen tot een strategisch vastgoedplan 
Op 27 juni 2022 organiseren NOC*NSF, de VSG en VWS een startbijeenkomst. Hierbij zijn 
betrokken partijen uit het veld uitgenodigd (TeamNL centra, sportbonden, gemeenten, provincies 
en topsportbedrijven) om aan de hand van de vijf aanbevelingen te kijken naar verbeterde 
afspraken in de toekomst. Daarnaast hebben NOC*NSF en VWS na het Spoza-rapport gezamenlijk 
een vervolgopdracht uitgezet bij Spoza om voor 1 november 2022 te komen tot een strategisch 
vastgoedplan. Dit plan beoogt de 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 onderzocht welke bestaande 
trainingstopsportaccommodaties 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. Verder wordt onderzocht welke financieringsmodellen ingezet kunnen worden en welke 
rol de Rijksoverheid daarin kan aannemen, conform de toezegging van mijn voorganger. 
Accommodaties als Thialf in Heerenveen en De Tongelreep in Eindhoven lopen hier uiteraard in 
mee, waarbij ik ook oog heb voor de (financiële) urgentie van de trajecten voor die 
accommodaties. Een investeringsfonds als mogelijk instrument wordt hierbij ook besproken, 
conform de motie van het lid Heerema.20 
 
Handreiking talentvolle sporters 
Naar aanleiding van de motie van het lid Pouw-Verweij21 heeft NOC*NSF mij geïnformeerd in 
afstemming met de sportbonden te zijn gestart met het ontwerpen en inbedden van een 
handreiking en vaste evaluatiemomenten in het proces rondom de in- en doorstroom van talenten. 
Deze momenten zullen specifiek benut worden om met de talenten en hun ouders te evalueren of 
de opleiding tot topsporter nog past bij de ontwikkeling en behoefte van het talent. Dergelijke 
evaluatiemomenten zijn niet nieuw, maar met de handreiking wordt zo bewuster tijd en aandacht 
ingebouwd om sporters en ouders de mogelijkheid te bieden om vrij van druk, tot eigen inzichten 
en besluiten te komen over hun toekomst. 
 
Gelijke Vergoedingen topsport 
In reactie op de motie van het lid Van der Laan22 over gelijke vergoedingen voor mannen en 
vrouwen in de topsport, ingediend tijdens het wetgevingsoverleg Emancipatie van OCW, informeer 
ik uw Kamer over het volgende. De intentie van de motie, namelijk gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de topsport, kan ik volledig omarmen. Daar waar VWS een directe rol 
heeft, bijvoorbeeld bij de financiering van de stipendium- en kostenvergoedingsregeling voor 
topsporters met een topsportstatus, kunnen topsporters ongeacht hun geslacht aanspraak maken 
op dezelfde financiële voorziening. Vergoedingen voor deelname aan wedstrijden en prestaties 
komen niet in veel topsportdisciplines voor. 
In de commerciële topsport kan dit anders zijn omdat de waarde van arbeid veelal wordt afgezet 
tegen de marktwaarde van de betreffende sport. Daardoor kan het voorkomen dat een vergoeding 
voor deelname aan wedstrijden en prestaties binnen dezelfde sport anders kan zijn voor de 
vrouwendiscipline dan de mannendiscipline. In het bepalen van de hoogte van dit type 
vergoedingen speelt VWS geen rol. Vanuit deze positie vind ik het daarom niet gepast om een 
onderzoek naar mogelijke verschillen naar mij toe te trekken. Wel zal ik de strekking van de motie 
agenderen tijdens de voortgangsoverleggen die ik regelmatig voer met NOC*NSF en de KNVB. Als 
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werknemers in de sport vermoeden dat er sprake is van verboden ongelijke beloning, kunnen zij 
het oordeel vragen van het College voor de Rechten van de Mens 
 
Stand van zaken topsportevenementen in Nederland 
Mijn voorganger heeft toegezegd uw Kamer ieder half jaar te informeren over de stand van zaken 
omtrent internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd. Aan de hand 
van de acties benoemd in de Kamerbrief ‘Topsportevenementen met meer maatschappelijke 
waarde’23 licht ik de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar toe. 
 
Het afgelopen half jaar zijn de coronamaatregelen langzaam opgeheven. Waarbij het EK Futsal de 
sporters nog in een bubbel zaten, konden in april de Invictus Games Den Haag 2020 plaatsvinden 
zonder beperkende maatregelen voor toeschouwers, sporters en staf. Corona heeft voor veel 
onzekerheid gezorgd bij evenementorganisatoren. VWS heeft hier waar mogelijk ondersteuning 
geboden. 
 
Bestuurlijke en operationele samenwerking  
Sinds het lanceren van de site van het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) 
op 8 november, is er veel informatie toegevoegd. Het dashboard dat topsportevenementen in 
Nederland laat zien wordt steeds completer. Er worden steeds meer topsportevenementen 
aangemeld bij evenementprofiel.nl. Hierdoor is er zicht op het brede palet aan 
topsportevenementen in Nederland. Dit overzicht staat op https://cit.sport.nl/evenementen-in-
cijfers/. Er zijn meer praktische voorbeelden van evenementen toegevoegd en het is voor partners 
mogelijk om zich aan te melden voor het duurzaamheidsprogramma via de site. 
Ook zijn stappen gezet op het gebied van kennisdeling en samenwerking om topsportevenementen 
maatschappelijk verantwoord te organiseren. Per onderdeel zal ik dit kort toelichten. 
 
Duurzame en klimaat-neutrale evenementen  
In november 2021 is het Versnellingsprogramma Circulaire Sportevenementen van start gegaan. 
Er is een kopgroep gevormd met onder andere TIG sports, KNVB, More2Win en de Johan Cruijff 
Arena. Ook de strategische partners van het Sportakkoord en het ministerie van IenW zijn hier 
nauw bij betrokken. De partijen gaan de concrete doelen van het programma bepalen. De concrete 
doelen van het programma worden aan het eind van de zomer 2022 gepresenteerd. 
Ook wordt er een monitor ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die in het 
kader van de Green Deal Circulaire Festivals is opgedaan. De monitor is naar verwachting in het 
najaar bruikbaar en wordt op de website van het CIT geplaatst.  
 
Aandacht voor de gezondheid en veiligheid van deelnemers, medewerkers en bezoekers. 
Voor het bevorderen van gezondere topsportevenementen werkt het CIT samen met JOGG. Die 
organisatie is nauw betrokken bij de uitvoering van het Convenant Gezonde Sportevenementen. 
Dat is in 2018 van start gegaan. Bij dat convenant zijn gemeenten, sportevenementen-
organisatoren, sportmarketingbureaus en NOC*NSF aangesloten. 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 wordt een pilot ‘Gezonde 
sportevenementen’ uitgevoerd en onderzocht. De resultaten worden op de website van het CIT 
gepubliceerd. 
 
Onderzoeks- en innovatieprogramma 
Mijn voorganger heeft toegezegd uw Kamer te infomeren over het onderzoeksprogramma naar de 
maatschappelijke betekenis van topsportenevenementen. De Haagse Hogeschool en Hogeschool 
Arnhem Nijmegen hebben hiervoor een inventariserend onderzoek uitgevoerd.24. Het is de 
bedoeling om het programma per 1 januari 2023 via ZonMW van start te laten gaan.  
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Maatschappelijk activatieprogramma  
Op dit moment zijn VSG en NOC*NSF bezig met de uitwerking van het maatschappelijke 
activatieprogramma. Doel van dit programma is 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, waardoor het mogelijk wordt dat een evenement in een tak van sport ook door 
andere sportbonden kan worden benut. De verwachting is dat dit programma na de zomer van 
start gaat. 
 
Buitengewone sportevenementen 
Zoals toegezegd informeer ik uw Kamer hierbij over de voortgang van buitengewone 
topsportevenementen die mogelijk in Nederland worden georganiseerd. 
 
European Para Championships 2023 
In navolging van mijn voorgangers vind ik de EPC 2023 een sympathiek initiatief waarvoor een 
aanzienlijke rijksbijdrage wordt gevraagd. Het is nog niet zeker of het evenement door kan gaan. 
De organisatie heeft financiering nog niet rond.  
 
Wat betreft de gevraagde overheidsbijdrage kan ik het volgende melden. De organisatie vraagt 
een bijdrage van 5 miljoen euro in 2022, 2023 en 2024. Voor de laatste twee jaren heb ik 
inmiddels dekking gevonden in het reguliere budget voor topsportevenementen. Daar zit op dit 
moment nog voldoende ruimte om de nu bekende internationale topsportevenementen financieel 
te steunen. Over de financiële dekking voor 2022 (de resterende € 5 mln) kan ik uw Kamer in 
augustus informeren of ik daarvoor de benodigde financiële ruimte heb gevonden.  
 
WK voetbal vrouwen 2027 
De KNVB staat samen met hun Duitse en Belgische partners - DFB, RFBA - nog steeds voor 100% 
achter een gezamenlijk bid voor het WK vrouwenvoetbal in 2027. De voetbalbonden hebben een 
projectleider aangesteld en financiering vrijgemaakt om het bid te gaan schrijven. Er moet echter 
nog worden gewacht op de publicatie van de definitieve bid-procedure en de toernooi-eisen door 
FIFA. De verwachting is dat deze in 2022 worden gepubliceerd. Als het bid nader is uitgewerkt 
wordt een gezamenlijke (verkennende) afspraak tussen de Belgische, Duitse en Nederlandse 
overheid gepland. 
 
Subsidieregeling voor topsportevenementen 
Onderstaande tabel toont hoe het ministerie van VWS de beschikbare financiële middelen voor het 
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. Per kalenderjaar is er 8 miljoen euro beschikbaar.  
 
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,- 
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,- 
 
Gesubsidieerde sportevenementen 2023  Verleend totaal bedrag  
  
WK Cyclo Cross 2023     €    250.000,- 
WK Zeilen 2022 * € 2.500.000,- 
WK King of the Court 2023  €    910.000,- 

*Deze sportevenementen zijn naar een latere datum verplaatst als gevolg van de 
coronapandemie. 


