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Samenvatting Rijksbegroting sport 2021 

1. Begroting totaal: 
In 2021 geeft het kabinet veel geld uit om banen te behouden en inkomsten te ondersteunen. En 
om mensen te helpen om zich aan te passen aan deze tijd. Ook houdt het kabinet vast aan 
eerdere afspraken. Bijvoorbeeld extra investeringen in onderwijs, veiligheid en duurzaamheid. 
Tenslotte neemt het kabinet maatregelen om Nederland op de lange termijn minder kwetsbaar te 
maken voor economische klappen. 
• “In dat besef maakt de regering de keuze in deze onzekere tijd niet te bezuinigen, maar 

juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, en een sterkere 
economische structuur en een schoner land nu en straks.”  

• In 2020 en 2021 maakt het kabinet € 6,7 miljard extra vrij voor crisismaatregelen. Er 
komt onder meer € 300 miljoen beschikbaar voor testcapaciteit. En € 305 miljoen voor 
extra IC-capaciteit. Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, trekt het kabinet 
vanaf 2021 € 20 miljoen extra uit. 

• Door de coronacrisis raken mensen hun baan of bedrijf kwijt en moeten zij omschakelen 
naar ander werk. Het kabinet investeert vanaf 2021 € 1,4 miljard om mensen hierbij te 
helpen. Het budget gaat naar: begeleiding van mensen van werk naar werk of vanuit 
uitkering naar werk;  bij- en omscholingsmogelijkheden; intensieve begeleiding van 
kwetsbare scholieren naar werk of opleiding; betere ondersteuning van mensen met 
problematische schulden. 

• De wet over het pensioenstelsel wordt in 2021 aangepast, omdat de huidige wet niet past 
bij de veranderingen in de samenleving. 

• Het kabinet trekt bovenop de algemene steunmaatregelen € 482 miljoen extra uit voor 
de culturele sector. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de 
algemene steunmaatregelen uit het noodfonds. Dat betekent dat er naar verwachting in 
2021 ruim € 700 miljoen beschikbaar is voor cultuur. 

• Het kabinet ondersteunt in 2021 de onderwijssector met € 195 miljoen. Naar: stages en 
leerwerkbanen; ondersteuning RMC’s, mbo’s met begeleiding werkloze jongeren naar 
school of werk; scholen primair onderwijs. 

• In 2021 wil het kabinet opnieuw investeren in de woningmarkt. Zodat starters en 
huurders meer kans op een betaalbare woning krijgen. Daarom haalt het kabinet € 100 
miljoen aan investeringen naar voren. En investeert het nog € 50 miljoen extra. Dit levert 
15.000 tot 25.000 woningen op. In 2021 gaat eenmalig de overdrachtsbelasting voor 
starters omlaag. 

• De komende jaren investeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat € 200 
miljoen voor aanpassingen om met de gevolgen van extreem weer om te gaan. 

• Voor Defensie trekt het kabinet in 2021 € 11,5 miljard uit. De 6 belangrijkste 
veteranenorganisaties worden per 1 januari 2021 samen 1 stichting: het Nederlands 
Veteraneninstituut. De stichting moet zorgen voor een betere dienstverlening voor 
veteranen. 

 
Opmerking: Jammer dat sport, bewegen, gezondheid, preventie niet in het rijtje bij belangrijke 
maatregelen genoemd staat. Zorgpakket gaat vooral over curatieve zorg. 
  



 

 

2. Begroting VWS (sport) 
De uitgaven op artikel 6 zijn in 2020 aanzienlijk hoger dan in 2021 en latere jaren. Dit heeft te 
maken met de extra incidentele middelen die beschikbaar zijn gesteld vanwege Covid-19, onder 
andere voor ondersteuning van de sportsector (135 miljoen euro). In de jaren 2023-2025 staat nog 
budget gereserveerd voor de buurtsportcoaches; de storting naar het Gemeentefonds tot en met 
2022 heeft reeds plaatsgevonden (62 miljoen euro). 
 
Nationaal Sportakkoord <Sport verenigt Nederland> 
Met het Sportakkoord wordt samen met de sport(verenigingen), gemeenten, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen om de kracht van sport de komende 
jaren beter te kunnen benutten: om alle Nederlanders te verenigen via sport en bewegen.  
 
Het is de missie van deelakkoord 6 om de inspirerende waarde van topsport te vergroten. Dit 
gebeurt onder andere door het bereik en de zichtbaarheid van topsport te vergroten, door een 
gezamenlijke evenementenstrategie en het versterken van de topsport- en talentprogramma’s. 
Met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF/sportbonden is een 
implementatieplan opgesteld waarin is uitgewerkt hoe partijen de komende jaren de 
beleidsinstrumenten en financiële middelen van VWS gaan benutten om de doelstellingen van 
het deelakkoord te verwezenlijken. Ook gaat VWS het beleidskader sportevenementen per 1 
januari 2021 herzien. Hierbij wordt beoogd de maatschappelijke waarde van sportevenementen 
te verhogen door de kwaliteit en het bereik van internationale sportevenementen in Nederland te 
vergroten. Onder meer door samenwerking en betere afstemming tussen de Rijksoverheid, 
gemeenten, provincies en sportbonden. Mogelijke aanpassingen in de financiering van het 
landelijke topsportbeleid staan vanaf 2022 op de planning. Dit hangt samen met het uitstel van 
de Olympische Spelen waardoor de huidige olympische cyclus met een jaar is verlengd. 
 
In het plan Ons voetbal is van iedereen, Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel dat 
op 8 februari 2020 naar de Kamer is gestuurd, hebben de KNVB, VWS, J&V en SZW afspraken 
gemaakt om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan. De maatregelen (2020-2022) 
zijn gericht op het voorkomen, signaleren en sanctioneren van racisme en discriminatie in het 
voetbal. De aanpak zal jaarlijks worden gemonitord en onderdelen van het programma zullen 
indien nodig worden bijgesteld. 
 
Het huidige onderzoeksprogramma sport en bewegen loopt in 2020 af, daar waar het 
programma sportinnovator reeds doorloopt tot en met 2022. VWS wil de inzet van het 
sportonderzoek hierop laten aansluiten. De komende twee jaar zal een beperkt aantal missies in 
het sportonderzoek worden gesteund. Doel is de waarde van kennis voor de sport te vergroten, 
zodanig dat de sector professionaliseert en bijdraagt aan oplossingen voor uitdagingen in de 
sport, en in het verlengde hiervan aan oplossingen voor maatschappelijke problematiek. 
 
Budgettaire wijzigingen 
- Subsidies  
Van het beschikbare budget voor 2021 van € 166,9 miljoen is 96,6% juridisch verplicht in 
verband met de aangegane verplichtingen voor instellingssubsidies en (meerjarige) 
projectsubsidies. Het betreft onder meer de instellingssubsidies aan NOC*NSF, het 
Kenniscentrum sport en Mulier Instituut. Bij de projectsubsidies betreft het onder meer de 



 

 

subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, topsportevenementen en 
de uitwerking van de deelakkoorden van het Sportakkoord. 
- Opdrachten 
Van het beschikbare budget voor 2021 van € 3,7 miljoen is 48,7% juridisch verplicht. 
- Inkomensoverdrachten 
Van het beschikbare budget voor 2021 van € 13,8 miljoen is 100% juridisch verplicht in verband 
met de Stipendiumregeling en kostenvergoeding voor topsporters. 
- Bijdragen ZBO’s/RWT’s 
Van het beschikbare budget voor 2021 van € 2,7 miljoen is 100% juridisch verplicht in verband 
met de bijdrage aan de Dopingautoriteit. 
- Bijdragen medeoverheden 
Van het beschikbare budget voor 2021 van € 193,0 miljoen is 100% juridisch verplicht in 
verband met de Regeling specifieke uitkering stimulering sport en de Regeling specifieke 
uitkering voor lokale Sportakkoorden. 
- Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
Van het beschikbare budget voor 2021 van € 0,3 miljoen is 100% juridisch verplicht in verband 
met een bijdrage aan de World Anti-Doping Agency (WADA). 
- Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken en andere organisaties 
Van het beschikbare budget voor 2021 van € 0,1 miljoen is 100% juridisch verplicht in verband 
met een bijdrage voortvloeiend uit de European Partial Agreement in Sports (EPAS). 
 
Subsidies Sportakkoord: 
Vanuit de verschillende deelthema’s van het Sportakkoord wordt ingezet op (+ subsidiebudget in 
2021): 
Let wel: veel van deze gelden zijn al uitbesteed aan organisaties. 
 
- Inclusief sporten     : €3,0 miljoen 
- Vaardig in Bewegen    : €2,3 miljoen 
- Positieve sportcultuur    : €3,3 miljoen 
- Vitale sportaanbieders    : €17,3 miljoen 
- Topsport     : €10,6 miljoen (evenementen) + €41 

   miljoen (topsportklimaat) 
- Duurzame en toegankelijke sportacc.mod : €81,6 miljoen 
- Kennis en innovatie    : €11,1 miljoen 
 
Inkomensoverdrachten en bijdragen  
- Fonds van de topsporter 
Het Fonds voor de Topsporter zorgt daarnaast voor het uitkeren van kostenvergoedingen aan 
topsporters. VWS stelt hiervoor in totaal € 13,8 miljoen beschikbaar. 
- Dopingautoriteit  
Voor het tegengaan van dopinggebruik wordt aan de Dopingautoriteit een bijdrage beschikbaar 
gesteld. Hiervoor is € 2,7 miljoen beschikbaar. 
- Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties 
Onder voorwaarden konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen tot 2019 de BTW 
die aan hen in rekening werd gebracht bij investeringen in sportaccommodaties en 
sportmaterialen in aftrek brengen. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is 



 

 

bovenstaande mogelijkheid tot aftrek aangepast. De ‘Regeling specifieke uitkering stimulering 
sport’ beoogt daarom de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de 
aanschaf van sportmaterialen door gemeenten te stimuleren, daar waar de mogelijkheid tot btw-
aftrek is vervallen. De regeling is gestoeld op de uitgangswaarden van de mogelijkheden die er 
tot 1 januari 2019 waren om de btw af te trekken. In totaal is in 2021 hiervoor € 182,6 miljoen 
beschikbaar. 
- Sportakkoord 
Lokale en/of regionale sportakkoorden zijn het aangewezen instrument om de ambities uit het 
Nationaal Sportakkoord te realiseren. In totaal is in 2021 hiervoor € 10,4 miljoen beschikbaar. 
 

3. VWS (zorg/preventie) 
 In de begroting zien we in vele posten die met gezondheid/zorg te maken hebben 

(volksgezondheid/Curatieve zorg/zorgbreed beleid) een grote toename van uitgaven in 2020 
en 2021 ivm Corona. Zeer verklaarbaar. Teleurstellend dat dit vooral gaat zitten in 
behandeling (en onderzoek en vaccin-ontwikkeling). 

 Ook zien we stelselmatige toename van zorgposten (zoals "Curatieve zorg” en "langdurige 
zorg en ondersteuning”, “Zorgverzekeringswet” en "Wet langdurige zorg” ) 
- Opmerking: Meer investeren in preventie (en in de rol van sport en bewegen) daarbinnen 

zal op termijn de zorgkosten sterk doen dalen. Die trend moet nu eens ingezet gaan 
worden. Voor antwoord zie manifest 22 september as. “Vitaliteit en Gezonde Leefstijl”. 

 Veel aandacht voor het preventieakkoord (waar NOC*NSF ondertekenaar is van de drie 
deelakkoorden en veel maatregelen in uitvoering hebben). De link met het sportakkoord 
wordt (terecht) genoemd en aandacht voor de lokale preventieakkoorden.  

 Er wordt een voorstel voor Veranderaanpak van de zorg gedaan: waaronder  e-health, 
technologie; zorg in de eigen leefomgeving. 

 

Andere departementen 

4. Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
Buitenschoolse ondersteuning 
Ondanks deze grote inspanningen lijkt het echter onvermijdelijk dat sommige leerlingen en 
studenten leerachterstanden en studievertraging oplopen. Daarom trekken we € 244 miljoen 
extra uit om die achterstanden weg te werken (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 184). 
Scholen en instellingen kunnen daarmee in de periode van de zomervakantie van 2020 tot en met 
de zomervakantie van 2021 leerlingen en studenten ondersteunen door extra programma’s en 
ondersteuning te bieden naast de reguliere onderwijstijd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 
zomerscholen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 570 VIII, nr. 2 10 herfstscholen, 
weekendscholen of verlengde schooltijd. 
 
Digitalisering 
De digitalisering van het onderwijs biedt kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, 
mede door het gebruik maken van digitale werkvormen. Het wordt mogelijk om meer onderwijs 
op maat aan te bieden, en we faciliteren indien nodig meer tijd- en plaatsonafhankelijk 
onderwijs. […] De volledige potentie van digitale hulpmiddelen is nog verre van benut. In de 
groeistrategie hebben we een breed actieplan aangekondigd om een ambitieuze verbetering in 
het onderwijs mogelijk te maken. We willen onder andere het curriculum verbeteren, een 



 

 

gerichtere inzet van digitale hulpmiddelen om onderwijs op maat te bieden en een beter inzicht 
krijgen in de ontwikkeling van leerlingen. In 2021 worden de eerste acties voorzien. Het is 
noodzakelijk dat de inhoud van het onderwijs wordt aangepast aan een digitaliserende 
maatschappij. Dan kunnen we een goede aansluiting op de arbeidsmarkt behouden, aansluiten 
bij curriculum.nu en zorgen voor kwalitatief burgerschap. 
 
Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT waarin de VH, VSNU en SURF met elkaar 
samenwerken om de kwaliteit van onderwijs door de inzet van ICT te verhogen (Kamerstukken II 
2019/20, 31288, nr. 792). Dit is extra belangrijk in het huidige perspectief van grotendeels online 
onderwijs. Verder versterken we de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs door in de 
regeling over open en online onderwijs, het delen en hergebruiken van digitale 
onderwijsmaterialen te stimuleren. 
 
Brede impuls combinatie-functies 
Er worden aan het Gemeentefonds structureel middelen (€ 11,8 miljoen) ter beschikking gesteld 
ten behoeve van de «Brede impuls combinatie-functies». Voor 2020 tot en met 2022 zijn deze 
reeds overgeboekt. Vanuit artikel 14 (cultuur) wordt ook een bijdrage geleverd van € 1 miljoen; 
dit maakt de totale bijdrage van het Ministerie van OCW € 12,8 miljoen. Het doel van deze 
impuls is onder andere sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen versterken. 
 
Praktijkleren 
De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijk- en 
werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, studenten of werknemers 
die een (beroeps)opleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen 
werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. 
 
Leven lang ontwikkelen en loopbaanoriëntatie 
Het Ministerie van OCW werkt met andere departementen, sociale partners, 
onderwijsinstellingen en andere stakeholders aan het realiseren van een doorbraak op leven lang 
ontwikkelen. 
De LOB-middelen worden ingezet om de loopbaanbegeleiding en de studiekeuze- en 
arbeidsmarktvoorlichting van (aankomende) mbostudenten te verbeteren via onder meer het 
Expertisepunt lob en de portal «Kies MBO» door de SBB. Deze middelen zullen ook ingezet 
worden ten behoeve van een betere voorbereiding en doorstroom van mbo naar hbo. 
 

5. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 de inzet van sport in ontwikkelingslanden om een sociale en kansrijke samenleving te 

stimuleren en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid in Nederland. Het 
ondersteunen van initiatieven die sport inzetten voor ontwikkeling zoals KNVB 
WorldCoaches.  

 Het verbinden van sportieve initiatieven met onderwerpen van internationaal beleid, in het 
bijzonder ontwikkeling, democratisering, maatschappelijke transitie, mensenrechten en 
bevorderen van de SDG’s. 

 
 



 

 

6. Infrastructuur & Waterstaat 
 Stimuleren van fiets en lopen in lijn met wensen maatschappelijke partners (is NOC*NSF 

onderdeel van) 
- Met behulp van fietsambassadeurs en mobiliteitsmakelaars stimuleren we dat mensen 

afstanden tot 2,5 km lopen, tot 7,5 km fietsen en tot 15 km reizen per e-bike. Juist 
tijdens de COVID-19 crisis lopen en fietsen veel mensen. Dit willen we vasthouden. In 
2021 presenteren we het resultaat van de ambitie om 200.000 extra mensen op de fiets 
te krijgen voor woon-werkverkeer. Dit resultaat zal naar alle waarschijnlijkheid beïnvloed 
worden door de COVID-19 crisis. Ook is dan duidelijk welke snelfietsroutes en 
fietsenstallingen uitgewerkt en ingediend zijn voor cofinanciering in het kader van de € 
100 miljoen investering uit het regeerakkoord en de € 75 miljoen voor fietsenstallingen 
uit het Klimaatakkoord. In 2021 gaan we verder aan de slag met de acties uit de 
Uitvoeringsagenda van de Nationale Fietsagenda om 20% meer fietskilometers in 2027 
dan in 2017 te behalen. 

7. Buitenlandse Zaken 
 Sport wordt genoemd als middel in ontwikkelingssamenwerking 

- De inzet van cultuur en sport in ontwikkelingslanden om een sociale en kansrijke 
samenleving te stimuleren en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid in 
Nederland.  

- Het ondersteunen van initiatieven die sport inzetten voor ontwikkeling zoals KNVB 
WorldCoaches. 

- Het verbinden van culturele en sportieve initiatieven met onderwerpen van internationaal 
beleid, in het bijzonder ontwikkeling, democratisering, maatschappelijke transitie, 
mensenrechten en bevorderen van de SDG’s. 

8. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 Verduurzaming sportaccomodaties wordt overgenomen door BZK. Gevolgen budgetneutraal.  

- In het kader van het doorbouwplan is er voor verduurzaming van maatschappelijk 
vastgoed € 50 mln. beschikbaar gesteld: € 10 mln. voor verduurzaming van 
sportfaciliteiten en € 40 mln. voor de verduurzaming van scholen. Deze regelingen 
worden in 2020 ontwikkeld en de implementatie ervan zal tot en met 2021 lopen. 

 BZK neemt regierol in openbare ruimte 
- Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) nemen we als Rijk het voortouw in de ruimtelijke 

ontwikkeling en geven we weer hoe we alle ambities in de leefomgeving kunnen inrichten. 
In 2021 starten we met de uitvoering van de NOVI. Daarvoor bouwen we de bestaande 
gebiedsagenda’s uit tot bredere Omgevingsagenda’s voor alle landsdelen in 
samenwerking met medeoverheden. 

9. Economische Zaken en Klimaat 
Subidieregeling 
Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) loopt zoals verwacht af in 
2020. 
 
 
 
 



 

 

10. Justitie en Veiligheid 
Wet Kansspelen op afstand 
De wet Kansspelen op afstand (Koa) treedt, naar verwachting, definitief in 2021 in werking. In de 
huidige situatie zijn online kansspelen in Nederland verboden. Deze wet gaat daar verandering in 
brengen waardoor het mogelijk wordt om een vergunning te verlenen voor het aanbieden van 
online kansspelen. Via deze wet wordt de vraag naar online kansspelen gekanaliseerd naar een 
legaal, veilig en verantwoord aanbod en moeten ook casino’s en speelhallen aanvullende 
maatregelen treffen tegen kansspelverslaving. Hiermee wordt de consument beter beschermd en 
wordt verslaving tegengegaan, in het bijzonder bij kwetsbare groepen, zoals minderjarigen. 
 

11. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Integratie en maatschappelijke samenhang 
Er zijn 3 overboekingen naar andere departementen. De grootste overboeking is € 0,2 miljoen in 
2020 en 2021 naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de aanpak van 
discriminatie en racisme in de sport. 


