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In het regeerakkoord zet het kabinet in op “een gezondere generatie in 2040 met een focus op de
jeugd door sport, voeding en bewegen”. In de recent door de vereniging NOC*NSF unaniem vastgestelde Sportagenda 2032 zijn de doelen nog wat ambitieuzer. ‘’In 2032 heeft iedereen, in alle
levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier. Bovenal door zelf en samen te sporten,
te excelleren in sport of sportief te bewegen, maar ook als vrijwilliger, professional en supporter in
een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving. Verrijkt door waardevolle topsport. Kortom
Nederland is in 2032 het sportiefste land van de wereld’’.

Om daar te komen moet er het nodige werk verzet worden. Gelukkig staan we daarin niet alleen. Samen
met vele partners, binnen en buiten de sportsector werken we dagelijks aan de doelen uit de Sportagenda.
Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Rijk. We zijn dan ook blij met de wijze waarop de minister
de sportsector betrekt bij het uitwerken van de regeringsplannen. Binnen de financiële kaders die er zijn
lijken de juiste keuzes gemaakt te worden. Sport en bewegen zijn -terecht- meer en meer in beeld als onderdeel bij een succesvolle preventiestrategie. De waarde van sport en bewegen in domeinen als gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang wordt ook steeds beter onderkend, zoals bij de invulling van
de tafels onder het Preventieakkoord en de Rijke Schooldag.
Echter een essentiële schakel voor het lokaal slagen van deze Rijksprogramma’s ontbreekt. Dat zijn
voldoende professionals die de (pedagogische) kwaliteit en continuïteit van alle vrijwilligers kunnen waarborgen én de verbinding kunnen leggen met andere (door professionals gerunde) sectoren en lokale
netwerken. Professionalisering van de sportsector is wat ons betreft noodzakelijk en voorwaardelijk om
een sportieve en gezonde draad te rijgen door veel van de gestelde ambities van het Rijk en het realiseren
van de Sportagenda 2032. Om de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid binnen de sport te waarborgen
én om een duurzame samenwerking met onderwijs, kinderopvang, welzijn, gezondheidszorg én natuur te
realiseren.
Door de gezamenlijke inspanningen in het kader van de Human Capital Agenda Sport, wordt de sector een
steeds meer gelijkwaardige samenwerkingspartner voor aanpalende sectoren. Wij zijn blij met de inspanningen van de minister op dit vlak en blijven ons gezamenlijk inzetten voor de verdere uitwerking van de
Human Capital Agenda Sport en om aansluiting te vinden bij de Human Capital Agenda van de (gezondheids)zorg, welzijn en onderwijs. Alleen dan kunnen we in Nederland de arbeidsmarktproblematiek het
hoofd bieden.
Helaas hangen er ook nog andere donkere wolken boven de sport. De coronacrisis heeft diepe sporen achtergelaten en geleid tot een beweegcrisis. De sector is financieel en organisatorisch hard geraakt. Stijgende
energielasten bedreigen de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de sport. In de coronacrisis is opnieuw
duidelijk geworden hoe essentieel sport is voor een gezonde en vitale samenleving. Bij een eventuele opleving van de pandemie moet daarom alles in het werk gesteld worden dat de sport open moet blijven voor
iedereen.

Wij pleiten daarom voor:
• Professionalisering van de sportsector zodat er voldoende professionals zijn die de (pedagogische)
kwaliteit en continuïteit van alle vrijwilligers kunnen waarborgen én de verbinding kunnen leggen met
andere (door professionals gerunde) sectoren en lokale netwerken;
• Extra investeringen en het organiseren van een ronde tafel om de extra investeringen en maatregelen
uit gefaseerd te gaan realiseren;
• Extra investeringen in de verdere professionalisering van sportclubs ten behoeve van de cross-sectorale samenwerking met onderwijs, kinderopvang, welzijn, gezondheidszorg én natuur;
• Een Human Capital Agenda Sport die aansluit op de Human Capital Agenda’s van de (gezondheids)
zorg, welzijn en onderwijs en waardoor de arbeidsproblematiek in Nederland gezamenlijk wordt
aangepakt;
• Een brede beweegimpuls om Nederland weer in beweging te krijgen, met specifieke rollen voor sportbonden, sportclubs en andere sportaanbieders;
• Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een wettelijke sportnorm bij nieuwbouw en om bij
grootschalige woningbouw waarbij het Rijk betrokken is ruimte voor sport en een beweegvriendelijke
omgeving te verzekeren;
• Verruiming van de BOSA (en andere verduurzamingssubsidies voor sportaanbieders die hier geen beroep op kunnen doen) en inzetten op het maximaal ondersteunen van sportaanbieders met de nodige
expertise bij verduurzamingstrajecten;
• Het meenemen van het belang bestedingsvrijheid in het onderzoek van de NL Sportraad ‘hoe de
afhankelijkheid van de Nederlandse sport aan kansspelen en sponsorinkomsten uit deze sector kan
verminderen’ (motie van Nispen (35983-13)), evenals een internationaal vergelijk met andere landen
over de effectiviteit van de besteding van de middelen aan topsport en sportparticipatie;
• Het snel werk maken van een passende uitwerking van amendement (33996 nr. 26) die recht doet
aan de toegenomen kosten waarvoor de sport zich als gevolg van KOA geplaatst ziet.

Van coronacrisis naar beweegcrisis
In de coronacrisis is opnieuw duidelijk geworden hoe essentieel sport is voor een gezonde en vitale samenleving. Na twee roerige jaren, waarin de sport met vele beperkende maatregelen vanwege corona werd
geconfronteerd, kan er op dit moment weer zonder beperkingen gesport worden. Daarmee is alles echter
niet gelijk weer als vanouds. De coronacrisis heeft trends die in de sport reeds zichtbaar waren versterkt.
Sporters zijn minder, of anders, gaan sporten. Vrijwilligers zijn afgehaakt. De eerder genoemde professionaliseringslag moet ook dit tij keren. Sportorganisaties hebben ondanks de financiële steunmaatregelen
hun eigen vermogen zien verdampen.
De sportdeelname van Nederlanders is als gevolg van de coronacrisis drastisch afgenomen en nog lang
niet terug op het oude niveau. Het aantal mensen dat wekelijks sport daalde in 2021 opnieuw met 800.000
ten opzichte van het jaar ervoor. Onder jongeren is de terugloop relatief het grootst. De lockdowns hebben
daarbij zichtbaar een blijvend effect. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Zo sport Nederland’ van NOC*NSF. De
deelname aan sport in ons land is sinds de eerste meting van de Sportdeelname Index (2013) nog niet zo
laag geweest.
Vooral onder jongeren heeft de coronacrisis grote, zorgwekkende, invloed gehad op het sportgedrag:
tijdens de coronacrisis daalde de wekelijkse deelname met 13%. Nederland is door de coronacrisis letterlijk tot stilstand gebracht. We zien een enorme beweegachterstand. Na de coronacrisis verkeren we nu in
een beweegcrisis. Een trainer-coach die de jongeren aanspreekt, vraagt wat zij willen en hen in hun situatie uitdaagt tot sport of sportief bewegen is cruciaal gebleken.

Door de coronacrisis is nog beter zichtbaar geworden wat al jarenlang speelt binnen de sport: er zijn onvoldoende professionals die de (pedagogische) kwaliteit en continuïteit van alle vrijwilligers kunnen waarborgen. Zowel vrijwilligers die werkzaam zijn als trainer-coach, maar bijvoorbeeld ook als teammanager,
scheidsrechter of bestuurder.
We moeten gezamenlijk Nederland weer aan het sporten en sportief bewegen krijgen. Een duurzame symbiose van de sport met de leefomgevingen van mensen: school, opvang, thuis, in de wijk en op het werk.
En dus is lokale cross-sectorale samenwerking van sportclubs met het onderwijs, kinderopvang, welzijn,
gezondheidszorg, natuur én het bedrijfsleven noodzakelijk. Dit kan alleen als sportclubs de beschikking
krijgen over verenigingsmanagers en ‘beweegmakelaars’ tussen deze sectoren. Wij pleiten daarom voor
extra investeringen in de verdere professionalisering van sportclubs ten behoeve van de samenwerking met
onderwijs, kinderopvang, welzijn, gezondheidszorg, natuur en bedrijfsleven.
Een belangrijke rol voor het in bewegen krijgen van Nederland is daarbij weggelegd voor sportbonden. Zij
kunnen sportclubs helpen bij het inrichten van activiteiten om Nederlanders (opnieuw) in actie te krijgen
en te professionaliseren. Veel sportbonden hebben in coronatijd echter fors moeten bezuinigen omdat
compensatiemaatregelen voor hen niet, of niet voldoende, toegankelijk waren. Noodgedwongen is er gesneden in activiteiten op het gebied van professionalisering, verenigingsondersteuning en sportcampagnes.
Wij pleiten daarom voor een brede beweegimpuls om Nederland weer in beweging te krijgen, met specifieke
rollen voor sportbonden, sportclubs en andere sportaanbieders.

Integriteit en sportplezier
Facts
• 20% van de sportorganisaties maakt gebruik van de gratis VOG-regeling1.
•4
 1% van de sportverenigingen aangesloten bij een sportbond verplicht een VOG voor bestuursleden,
trainers en coaches2.
• 49% van de gemeenten geeft aan dat het thema sociale veiligheid geen aandacht heeft in de lokale sportakkoorden en 40% geeft aan dat het geen thema is in eigen beleid3.
•G
 rote groep gemeenten heeft bescheiden aandacht voor sociale veiligheid in eigen beleid en sportakkoord. Dit beperkt zich vaak tot een voorlichtingsbijeenkomst of een inspiratiesessie, maar geen structureel beleid. Die groep die er echt aandacht voor heeft in haar beleid schommelt rond de 15%.
• De sport kan zelf ook kijken naar hoe zij preventiebeleid sterker kan stimuleren dan zij nu doet.
Sportplezier is cruciaal voor iedereen, sporters, vrijwilligers, trainers, coaches, en supporters. Door
preventief te werken wordt niet alleen de kans op grensoverschrijdend gedrag verlaagd, maar ontstaat
ook een sportklimaat waarin iedereen maximaal sportplezier kan hebben van jong tot oud van passief tot
actief. Minder negatieve situaties en veel meer sportplezier!
Het aantal signalen in de sport blijft stijgen. We stevenen af op een verdubbeling als de groei van signalen
in het eerste kwartaal dit jaar doorzet in de rest van het jaar. NOC*NSF vindt het goed dat meer mensen
zich hierover durven uit te spreken. Juist nu is het belangrijk om ook als sport onze verantwoordelijkheid
te pakken en goed in te vullen. Integere sport is een randvoorwaarde, een fundament waarop de sport
staat.

1

Kwink rapportage 2022

2

Veiligheidsborging bij sportverenigingen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, factsheet 2021/23, Mulier Instituut 2021

3

Rapportage Resultaten inventarisatie onder gemeenten naar sociale veiligheid in sport, VSG 2021

Gelukkig beginnen we niet op nul. We werken al jaren aan preventief beleid en ons tuchtrecht. Wel hebben we geconstateerd in de visie sport en integriteit dat het nog beter kan en moet. We zien daarbij ook
grote verschillen in de mate waarin sporten, maar ook gemeenten in staat zijn hier invulling aan te geven of
ondersteuning aan te geven. Het is van belang dat we meer sportaanbieders, trainers, coaches en sporters
weten te bereiken om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, sportplezier te bevorderen en sporters
ook weerbaar te maken.
Het is van belang is dat we overal doordringen in de haarvaten van de sport bij de sportaanbieders en
sporters zelf. De vrijblijvendheid moet er op alle niveaus af. We lopen daar tegen aantal uitdagingen aan
die we in samenwerking met al onze partners moeten oppakken. Meer dwingende maatregelen achten we
noodzakelijk, omdat cijfers laten zien dat huidige preventieve maatregelen onvoldoende worden ingezet.
In de huidige situatie maakt slechts 20% van de sportorganisaties gebruik van de gratis VOG-regeling.
41% van de sportverenigingen die zijn aangesloten bij een sportbond verplicht een VOG voor trainers
en coaches. De inventarisatie van de VSG laat daarnaast zien dat het thema op lokaal niveau ook door
gemeenten nog zeer beperkt wordt opgepakt. 49% van de gemeenten geeft aan dat het thema sociale
veiligheid geen aandacht heeft in de lokale sportakkoorden en 40% geeft aan dat het geen thema is in
eigen beleid. Daarnaast is er een grote groep gemeenten die er bescheiden aandacht voor heeft in eigen
beleid en sportakkoord. Dit beperkt zich dan vaak tot een voorlichtingsbijeenkomst of een inspiratiesessie,
maar geen structureel beleid. Die groep die er echt aandacht voor heeft in haar beleid schommelt rond de
15%. Ook kan de sport zelf kijken naar hoe zij preventiebeleid sterker kan stimuleren dan zij nu doet. De
landelijke overheid heeft ook invloed door het ontwikkelen van wetgeving (bijvoorbeeld Sportwet) waarin
minimale eisen staan geformuleerd of het aanscherpen van bestaande wetten en regels zoals bijvoorbeeld
de VOG-regeling of wetgeving op vlak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kern is dat we meer
partijen en mensen steviger willen prikkelen om met integriteit aan de slag te gaan en tegelijkertijd ook
hulp te bieden waar nodig.
NOC*NSF heeft adviesbureau Berenschot gevraagd de maatregelen uit de visie sport en integriteit door te
laten rekenen. Uit de rapportage blijkt dat in totaliteit de extra structurele kosten, die vooral op preventief
vlak liggen, variëren tussen de € 16 en € 39 miljoen afhankelijk van hoe intensief bepaalde maatregelen
worden ingezet (zie infographic). De incidentele kosten bedragen 5,5 miljoen Euro. Het is belangrijk dat
zowel de sportaanbieders en sporters als de lokale en landelijk overheid deze extra investeringen en maatregelen gefaseerd gaan realiseren. Eenieder heeft daar een verantwoordelijkheid te pakken. Het is goed
dat daar maatschappelijk debat over plaatsvindt en we daarnaast zo snel mogelijk extra investeringen
gaan plegen om stappen te nemen om maatregelen uit de rapportage te realiseren. De sport roept de politiek op tot extra investeringen en om een ronde tafel over de extra benodigde inspanningen te organiseren.
Veel van de extra structurele investeringen zitten in het opleiden van trainers en coaches. Het merendeel
van trainers en coaches in Nederland is momenteel niet opgeleid en pedagogisch geschoold, terwijl in
andere sectoren waar veel met kinderen wordt gewerkt, zoals onderwijs en kinderopvang, dit wel het geval
is. Het is belangrijk dat meer van deze begeleiders worden opgeleid en geschoold in pedagogische vaardigheden en het herkennen en voorkomen van Grensoverschrijdend Gedrag, naast de technische aspecten
van de sport. Dit draagt bij aan sportplezier, sportparticipatie en een veiliger sportklimaat. Wij pleiten
voor extra investeringen in het opleiden en scholen van trainers en coaches in pedagogische vaardigheden
als onderdeel van de verdere professionalisering in de sport. Zij staan aan de basis van sportplezier, sportparticipatie en een veiliger sportklimaat.

We blijven streven naar een positie bij de beste 10 topsportlanden ter wereld, als onderdeel van onze
missie om het sportiefste land ter wereld te zijn in 2032. We willen eervol presteren en verantwoord ontwikkelen. Eervol presteren betekent succesvol zijn zonder je waarde te verloochenen. Door de topsport
in de kern verantwoord te organiseren, in lijn met de maatschappelijke context, geven we meer glans aan
de topsport en de prestaties die daaruit voortvloeien. Daarom hebben we de wens om fors in te zetten op
voorlichting en empowerment van topsporters. Het is belangrijk om sporters in een vroeg stadium te leren
hoe om te gaan met het presteren onder druk en tegelijkertijd te leren aangeven waar zijn of haar grenzen
liggen. In de voorlichting wordt hierin ook meegenomen dat sporters zich beter kunnen weren tegen verleidingen en ongewenst gedrag.
Ook is het hier goed om te benoemen dat op de meeste plekken in Nederland trainers en coaches in
zowel top- als de breedtesport mensen met veel plezier op hun eigen niveau laten met plezier het beste
uit hun zelf laten halen. Het is cruciaal dat mensen zich als trainer, coach, bestuurder in de sport zich
willen blijven inspannen voor sportplezier en sportprestaties. NOC*NSF ontvangt signalen vanuit trainers
en coaches over onzekerheid aangaande de gewenste omgangsvormen. Veel trainers en coaches willen
dit graag goed doen, maar zijn door alle discussies, tuchtrechtelijke processen, rechtszaken en enorme
media-aandacht onzeker hoe zij zich op kunnen stellen op bijvoorbeeld momenten dat er harde keuzes
moeten worden gemaakt. Het heeft impact op de aantrekkingskracht van het vak coach en trainer. Voor
hen is het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over het normenkader aangaande grensoverschrijdend
gedrag en de daarbij horende handelingsperspectieven voor een trainer of coach. NOC*NSF is begonnen
een dergelijk normenkader te ontwikkelen. Daarnaast is het voor zowel slachtoffers als trainers en coaches
van belang dat de kwaliteit van het Instituut voor Sportrechtspraak beter wordt. NOC*NSF gaat hierover
op korte termijn met ISR in gesprek.
Tot slot heeft NOC*NSF een positieve grondhouding aangaande een verzelfstandiging van het Centrum
Veilige Sport Nederland, maar vinden wij het belangrijk de resultaten van het onderzoek dat VWS heeft
aangekondigd naar een integere en veilige sport mee te nemen. In de tijd tot de publicatie van de rapportage voert NOC*NSF het gesprek met de sportbonden welke taken CVSN dient op te pakken en welke
taken de sportbond dient op te pakken. NOC*NSF is hier al mee gestart. Uit de eerst gesprekken is het
belang van de extra investeringen in integrity managers bij sportbonden gebleken, zodat sportbonden ook
in staat zijn hun verantwoordelijkheid goed te kunnen pakken en hun taak in bijvoorbeeld de ondersteuning van de verenigingen goed te kunnen vervullen.

Doping
Samen met de overheid en Dopingautoriteit staat NOC*NSF voor een schone, dopingvrije sport.
In 2021 bleek dat de Nederlandse praktijk volgens de World Anti Doping Agency (WADA) op één punt niet
voldoet aan de mondiaal geldende World Anti Doping Code (WADC), namelijk in de positionering van de
Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND). Om de Nederlandse regelgeving op dit formele punt
te repareren, heeft de minister van VWS een voorstel tot wijziging van de Wet Uitvoering Antidopingbeleid
(Wuab) in procedure gebracht. NOC*NSF hecht aan een voortvarende behandeling van deze technische
wijziging, om zo eventuele sancties voor de Nederlandse sport te voorkomen.
NOC*NSF ziet uit naar de resultaten van de wets- en beleidsevaluatie antidopingbeleid die momenteel
gaande is, en waarvan de resultaten naar verwachting dit najaar aan de Tweede Kamer aangeboden zullen
worden.

Ruimte voor sport
De openbare ruimte is voor miljoenen mensen de plek om te sporten, bewegen of recreëren. Sportvissers
en watersporters genieten van gezond en veilig water. Wandelaars, ruiters, golfers en fietsers beleven de
pracht van de natuurlijke omgeving, maar ook nieuwe initiatieven als bootcamp vinden plaats in de openbare ruimte. Daarnaast sporten miljoenen mensen in een toegankelijke sportaccommodatie dichtbij huis.
Voor gezonde en sportieve activiteiten zijn een beweegvriendelijke omgeving en een toegankelijk accommodatieaanbod van groot belang.
Op steeds meer plekken staat de ruimte voor sport onder druk. Nederland staat bijvoorbeeld voor grote
opgaven op het gebied van woningbouw en bij het opstellen van plannen hiervoor wordt ruimte voor sport
nog wel eens vergeten. Of sterker nog, bestaande sportparken moeten wijken voor woningbouw, waarbij
vanzelfsprekend de hoge grondprijzen per m2 een rol spelen. Gelukkig zien we dat verschillende gemeenten een sportnorm hanteren bij nieuwe woningbouwplannen, maar op veel plekken is dat nog niet het
geval. En dat terwijl (open) sportparken een belangrijke rol hebben in een leefbare en gezonde woonomgeving. Wij roepen de minister daarom op om de mogelijkheden voor een wettelijke sportnorm bij nieuwbouw
te onderzoeken en om bij grootschalige woningbouw waarbij het Rijk betrokken is ruimte voor sport en een
beweegvriendelijke omgeving te verzekeren.

Energielasten bedreigen betaalbaarheid van de sport
Stijgende energielasten raken de hele samenleving, dus ook de sport. Sportclubs met een eigen accommodatie worden geconfronteerd met tariefstijgingen van 40% tot soms wel 120%. Het kabinet heeft enkele
maatregelen ter compensatie van de stijgende tarieven genomen, maar sportaanbieders komen hierbij,
door de aard van deze maatregelen, niet of nauwelijks aan bod. Sportclubs zien zich genoodzaakt de energielasten door te berekenen in de lidmaatschapsgelden, waarmee de betaalbaarheid (en toegankelijkheid)
van sport verder onder druk komt te staan. Met name voor kwetsbare groepen voor wie beweging juist zo
belangrijk is.
Grote zorgen zijn er bij accommodaties zoals zwembaden en ijsbanen, waar energielasten een belangrijk
deel van de exploitatie vormen. Het volledig doorbelasten van de energiekosten in het toegangskaartje is
eigenlijk niet mogelijk. Daarmee zou toegang voor veel sporters haast onbetaalbaar worden. Een gezonde
exploitatie van deze accommodaties zonder het volledig doorbelasten is echter ook niet mogelijk. Als er
niet snel iets gebeurd komt het voortbestaan van diverse accommodaties onder druk te staan.
De structurele oplossing ligt in het snel verduurzamen van sportaccommodaties. Hiervoor zijn subsidieregelingen, zoals de BOSA, beschikbaar. Het probleem bij veel sportverenigingen is echter dat de coronacrisis een fors gat in het eigen vermogen heeft geslagen, waardoor de investeringscapaciteit is afgenomen en
ook de expertise ontbreekt om dit traject zelf te begeleiden. Een subsidie van 30% van het investeringsbedrag via de BOSA is mooi, maar werkt niet als de sportclub niet in staat is zelf de resterende 70% op tafel
te leggen. Voorkomen moet worden dat deze verenigingen door de combinatie van stijgende lasten en een
afgenomen eigen vermogen in een neerwaartse spiraal terecht komen. Bovendien zijn verduurzamingsopgaven voor sportaanbieders vaak ingewikkeld en hebben zij de juiste expertise hiervoor meestal niet in
huis. Wij pleiten daarom voor verruiming van de BOSA (en andere verduurzamingssubsidies voor sportaanbieders die hier geen beroep op kunnen doen). Daarnaast roepen wij de minister op om in te zetten op het
maximaal ondersteunen van sportaanbieders met de nodige expertise bij verduurzamingstrajecten.

Belang van afdrachten uit de loterijen en de vrije besteedbaarheid van deze middelen voor
sport en goede doelen
NOC*NSF heeft met belangstelling kennisgenomen van de aangenomen motie van Nispen (35983-13)
waarin de Nederlandse Sportraad wordt verzocht advies te geven hoe de Nederlandse sport minder afhankelijk kan worden van kansspelen en sponsorinkomsten uit deze sector. NOC*NSF begrijpt de zorgen
van de Tweede Kamer over kansspelverslaving bij risicovolle kansspelen, maar vindt het van belang om
aan te geven dat de loterijafdrachten van de NLO aan sport en goede doelen nu en in het verleden afkomstig zijn van risico arme kansspelen (loterijen). Volledigheidshalve wijzen we op omliggende landen
waar eveneens een materiele afdracht plaatsvindt vanuit de landgebonden en risicoarme loterijen aan de
sport. Ook willen we benadrukken dat de huidige bestedingsvrijheid t.a.v. de afdrachten vanuit de NLO
en de verenigingsdemocratie binnen NOC*NSF verband juist heeft geleid tot effectief en efficiënt beleid op
topsport- en sportparticipatievlak. Door de actieve betrokkenheid van de georganiseerde sport / leden van
NOC*NSF worden sportbrede en nationale doelen gerealiseerd waarbij waarborgen zijn ingebouwd voor
grote en kleine sportaanbieders. Mede hierdoor is een divers sportlandschap ontstaan welke uniek is in
Europa.
De sport heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat ruimte biedt voor afspraken rondom hygiëne en integriteit (minimale kwaliteitseisen). Door de bestaande systematiek neemt de sport zelf verantwoordelijkheid
voor de aanwending van de middelen en tegelijkertijd worden de ‘verdeelkosten’ laag gehouden. Het is
voor de Nederlandse sport van belang jaarlijks te mogen rekenen op een structurele en stabiele ongelabelde bijdrage vanuit de NLO. De sport heeft zelf maatregelen genomen waarmee kleine schommelingen
gedurende een periode op worden gevangen. Structurele financiering uit een betrouwbare bron is en blijft
noodzakelijk voor een vitale en gedifferentieerde sportsector in Nederland. Ook zou kunnen worden gekozen om de volledige bijdrage die de overheid ontvangt als aandeelhouder ook ten dienste te stellen van de
sport. Wij pleiten er voor dat in het onderzoek van de Nederlandse Sportraad het belang van deze bestedingsvrijheid wordt meegenomen evenals een internationaal vergelijk met andere landen over de hoogte en
de effectiviteit van de besteding van de loterijmiddelen aan topsport en sportparticipatie.

Regelen van een fair share voor de sport
Sportwedstrijden en -uitslagen worden gebruikt om een attractief online kansspelaanbod op te stellen. De
huidige wet Koa zorgt echter nog niet voor een fair share voor de sport; wel voorziet amendement 33996
nr. 26 in de mogelijkheid om door middel van een ministeriële regeling een afdracht ten behoeve van
onder andere sport vast te leggen. De afwezigheid van een fair share in Nederland is opmerkelijk omdat
(online) sportweddenschappen een zware extra verantwoordelijkheid bij de sport leggen voor het inzichtelijk maken en ondervangen van risico’s als sportfraude en manipulatie. Sportbonden, competities en
clubs investeren nu noodgedwongen zelf in de wedstrijdorganisatie, opleiding en voorlichting van sporters,
inrichting en bemensing meldpunten, aanklagers en onderzoekscommissie matchfixing, deelname aan
overleggen met tal van partijen en de monitoring van gokbewegingen. De hiermee gepaard gaande kosten
zijn de afgelopen jaren behoorlijk opgelopen. De verwachting is dat deze verder zullen stijgen. De sport
vraagt het ministerie om snel werk te maken van een passende uitwerking van bovengenoemd amendement
die recht doet aan de toegenomen kosten waarvoor de sport zich als gevolg van KOA geplaatst ziet.

Topsport
Het is onze gezamenlijke ambitie dat Nederland het sportiefste land van de wereld wordt. Dat is een land
waarin geëxcelleerd wordt. Waar ruimte is voor ambities en waar we talentvolle sporters helpen om hun
dromen waar te maken. Dat is ook een land waarin we trots zijn op die prestaties en op de weg die daarvoor is afgelegd. Samen, met veel sportplezier, veilig en respectvol. Dat fundament moet op orde zijn.
Alleen dan krijgen de prestaties glans. En alleen dan kunnen we ook geloofwaardig de inspirerende kracht
van topsport inzetten om de samenleving in beweging te krijgen. Daarmee willen we bijdragen aan de
gezamenlijke ambitie van VWS, VSG/gemeenten en NOC*NSF uit Deelakkoord 6 ‘Topsport die inspireert’,
om de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten.
Om de topsport toekomstbestendig te maken is het belangrijk dat we een duurzaam financieringsmodel
ontwikkelen. NOC*NSF zal in 2022 samen met de bonden een analyse maken hoe we willen bouwen aan
de toekomst van de Nederlandse topsport, binnen de huidige maatschappelijke context, en wat daarvoor
nodig is. Belangrijke elementen daarin zijn o.a. het opleiden van kwalitatief vakkundige coaches en begeleiders, het pedagogisch klimaat & de verantwoorde ontwikkelomgeving en passende inkomensvoorzieningen voor topsporters.

Paralympische Topsport
NOC*NSF heeft met interesse kennisgenomen van het advies van de NL Sportraad over de doorontwikkeling van de Paralympische topsport. Veel aanbevelingen sluiten aan bij de visie van TeamNL op de
Paralympische sport en de afspraken uit deelakkoord 6 ‘Topsport die inspireert!’ van het Nationaal Sportakkoord. Nederland behoort tot de wereldtop op het gebied van prestaties, innovaties en sporttechnische
structuur in Paralympische sport. Dat geeft ons een verantwoordelijkheid en daarom stellen wij ons op
als gidsland. NOC*NSF wil samen met het ministerie van VWS onze kennis delen met andere landen en
bijdragen aan wereldwijde professionele en eerlijke Paralympische sport met grotere, competitieve deelnemersvelden.
Cruciaal daarin zijn duidelijke regels, die eenvoudig uit te leggen zijn en begrijpelijk voor het grote publiek.
Net als de NL Sportraad willen wij dat Nederland een leidende rol pakt als aanjager en regisseur in de verdere professionalisering van classificatie. We zijn gebaat bij een transparante systematiek die helderheid
geeft over verantwoordelijkheid inzake classificatie en de organisatie hiervan wereldwijd.
De NL Sportraad geeft aan dat de organisatorische integratie ervoor heeft gezorgd dat de Paralympische
topsport in Nederland een grotendeels gelijke positie heeft gekregen, maar dat nu ingezet moet worden op
een gelijkwaardige positie. Om uiteindelijk een inclusief onderdeel van de topsport te worden. De sporters
van TeamNL vormen één team. TeamNL staat voor een gelijkwaardige aanpak, voor Olympische, Paralympische en niet-Olympische sporters. NOC*NSF erkent dat de inbedding van de Paralympische topsport
in de sportsector het risico in zich heeft van onzichtbaarheid. En dat gelijkwaardig soms juist vraagt om
specifieke voorzieningen waar dat nodig is. NOC*NSF steunt daarom alle initiatieven die genoemd worden
om de zichtbaarheid van de Paralympische topsport te vergroten en zal haar eigen (social) mediakanalen en communicatie hier ook voor (blijven) inzetten. Met de prestaties en verhalen van TeamNL willen
we zoveel mogelijk Nederlanders inspireren met de kracht van topsport. Met aandacht voor de unieke
eigenschappen van de Paralympische sporter. Waarbij de nadruk ligt op wat je wél kunt. Op het gebied
van evenementen geloven ook wij in een gecombineerde aanpak. Dit om de impact en aandacht voor de
Paralympische sport te vergroten.

De NLsportraad adviseert dat er blijvende aandacht moet zijn voor sportstimulering van kinderen en jongeren met een beperking, om naast de paralympische talentdagen ook op die manier te zorgen voor een
grotere instroom van talentvolle paralympische topsporters. Het verschil tussen breedtesport en topsport
is voor sporters met een beperking te groot geworden. Wij geloven dat externe communicatie en de inzet
van een breed netwerk cruciaal is om deze doelgroep te bereiken. Samen met revalidatiecentra, lokale
sportclubs en gymdocenten gaan we de zoektocht aan naar nieuwe Paralympische potentials.
De eerste gesprekken tussen NOC*NSF en enkele kenniscentra, waaronder het Kenniscentrum Sport en
Bewegen, om kennisdeling en innovatie in de Paralympische programma’s te vergroten, zijn al gestart.

Topsporttrainingsaccommodaties
Om met topsport mondiaal concurrerend te blijven, heeft Nederland hoogwaardige (en veilige) topsporttrainingsaccommodaties nodig. Als uitwerking van deelakkoord 6 van het Sportakkoord zijn we met VWS
en de VSG een traject gestart. Dit moet uiteindelijk leiden tot een nationaal strategisch vastgoedplan om
de topsportplus op trainingslocaties structureel te kunnen blijven faciliteren én te financieren. Basis hiervoor is het rapport Bouwen aan topsport dat vorig jaar aan de Kamer is gestuurd. Wij zetten graag verder
in op deze route om de verantwoordelijkheden rond de realisatie en exploitatie van al deze topsportaccommodaties, waaronder Thialf, structureel goed te beleggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
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: Ester.Helthuis@nocnsf.nl; 06- 42 44 10 57
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