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Programmalijn 1 Sportevenementen op hoog niveau

Monitoring grote sportevenementen
In het rapport Nederland op de kaart heeft  
de NLsportraad 25 grote sportevenementen 
geanalyseerd. In de periode 2018-2020 blijft 
de NLsportraad het rendement en de impact 
van grote sportevenementen volgen. Deze 
evenementen worden op vergelijkbare wijze 
gevolgd, zodat kan worden bezien of sprake  
is van de gewenste stijgende lijn. Ook de ont-
wikkeling van de evenementenbranche volgt 
de NLsportraad met belangstelling. De analyse 
geldt sowieso voor de meest aansprekende 
evenementen1. Daarnaast wil de NLsportraad 
gaandeweg ook een aantal overige ‘hallmark’ 
evenementen analyseren die nog niet zijn mee-
genomen in het rapport Nederland op de kaart 2.

Omdat de NLsportraad ook de gegevens wil 
betrekken uit de verantwoording en evaluatie  
van grote sportevenementen, kan een analyse 
pas circa een half jaar na de organisatie van een 
evenement worden uitgevoerd. Dat betekent 
dat in 2018 voornamelijk evenementen uit 
2017 langs de lat worden gelegd. 
Topevenementen die in 2017 zijn georgani-
seerd zijn het WK Shorttrack, het EK Hockey, 
het EK Vrouwenvoetbal en de Grand Final 

Triathlon. Van de hallmark evenementen  
gaat de NLsportraad de marathon van 
Rotterdam, de Haarlemse Honkbalweek,  
de Fanny Blankers Koen Games en het Univé 
Gymgala analyseren. De NLsportraad zal de 
bevindingen jaarlijks publiceren en betrekt 
nieuwe inzichten in de advisering. 

Strategische evenementenagenda
De raad concludeert in Nederland op de kaart dat 
er in Nederland veel energie en potentieel is voor 
het organiseren van grote sportevenementen. 
Ook is er voor de grote evenementen die in 
Nederland worden georganiseerd doorgaans 
veel publieke belangstelling en waardering.  
De ambities lijken echter terug te lopen, de 
evenementenkalender is voor de komende 
jaren nog niet bijzonder gevuld is en dat de 
betekenis van verworven evenementen is 
voor Nederland niet altijd vanzelfsprekend. 
De NLsportraad geeft in 2018 een advies  
over een strategische evenementenagenda  

Activiteiten 2018

1 Op grond van het huidige beleidskader van VWS betreft 
dat in ieder geval de ‘topevenementen’. 

2 Uit de startblokken, Werkprogramma 2017 van de 
Nederlandse Sportraad, bijlage 2

https://www.nocnsf.nl/evenementen
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op de langere termijn en het door de minister 
gevraagde – gezamenlijke – meerjarenperspectief. 
Daarvoor gaat de raad op zoek naar de ambities 
van de sportsector, het bedrijfsleven en overheden 
inclusief de rijksoverheid. Op basis van de over-
koepelende en samenhangende ambities doet  
de NLsportraad een voorstel voor het track record 
voor de komende jaren. De huidige netwerken en 
platforms worden daarbij benut.

Verkenning mega- en multisportevenementen
Als het organiserend vermogen van Nederland 
groot is, de ambities ver reiken en de internationale 
context gunstig is, dan speelt de vraag of Nederland 
niet ook in staat is om mega- en multisport- 
evenementen binnen te halen en te organiseren. 
De NLsportraad onderzoekt of en hoe dergelijke 
evenementen ook in Nederland kunnen worden 
gehouden. Het gaat om mega- en multisport- 
evenementen die op basis van deelnemers, 
bezoekers, budget en mediawaarde vallen in een 
buitencategorie3. Twee deelonderzoeken worden 
in 2018 uitgevoerd.

Bij de ontwikkeling van een strategische agenda 
is de internationale context van groot belang.  
De eisen van internationale sportfederaties en –
organisaties bepalen grotendeels of er een voor 
Nederland haalbare businesscase kan worden 

gedraaid. Sommige evenementen lijken daardoor 
bij voorbaat buiten bereik te liggen. Toch zijn er 
ook discussies gaande, waaronder bij het IOC, om 
de eisen zodanig te flexibiliseren dat evenementen 
ook in ‘kleine’ landen kunnen worden georganiseerd. 
De schaalgrootte van het organiserende land en 
de regionale ontwikkeling staat dan centraal. De 
NLsportraad laat onderzoek doen naar de eisen 
van internationale sportfederaties die mega- en 
mulitsportevenementen organiseren en de mate 
waarin flexibilisering mogelijk is.

De NLsportraad gaat de internationale benchmark 
(laten) uitvoeren die in het werkprogramma 2017 
is aangekondigd. Daarbij wordt een vergelijking 
getrokken tussen Nederland en andere ‘kleine’, 
Westerse landen4. Een andere manier om  
de benchmark uit te voeren is een aantal in 
Nederland georganiseerde evenementen te  
vergelijken met de organisatie van dezelfde  
evenementen (of bij hallmark evenementen:  
hetzelfde type evenementen) in het buitenland.
 

Advisering subsidieaanvragen
Op verzoek van het kabinet adviseert de 
NLsportraad bij de beoordeling van ideeën, plannen 
en subsidieaanvragen voor grote sportevene-
menten. Een belangrijk criterium in de eerste fase 
is of een mogelijk bid matcht met betekenis voor 

de strategische agenda. Bij de fase van concrete 
planvorming adviseert de NLsportraad concreet 
over vergroting van de economische en maat-
schappelijke impact van evenementen en de  
verbetering van randvoorwaarden (financiering, 
samenwerking, kennisdeling, regelgeving). 

In overleg met het ministerie van VWS wordt 
bezien welke ideeën, plannen en subsidieaanvragen 
voor grote evenementen in 2018 aan de NLsportraad 
worden voorgelegd. De NLsportraad zal een 
voorstel doen over de wijze waarop de advisering 
zal plaatsvinden.

3 De NLsportraad denkt bij megaevenementen aan het WK 
Atletiek, het WK Zwemmen, de Wereldruiterspelen, Grand 
Prix Formule 1 races, het EK en WK Voetbal en bij multispor-
tevenementen aan de European Championships, de World 
Games, de Jeugd Olympische Spelen, Europese Olympische 
Spelen en de Olympische/Paralympische winter- en zomer-
spelen. Ook neemt de NLsportraad in overweging grote ‘niet 
topsport’-evenementen te betrekken zoals de Universiade, 
Sport for All Games, Military World Games, de Invictus Games 
en de Company Sport Games.

4 In het werkprogramma 2017 zijn genoemd: België, 
Denemarken, Zweden, Portugal, Hongarije, Tsjechië, Australië 
en Canada met als voorliggende vragen: welke evenementen 
halen andere landen binnen, met welk motief, op welke 
manier, hoe organiseren zij de evenementen en wat is de 
legacy? 



Werkprogramma 2018-2020  // 4

Beleidskader en handvatten voor de praktijk
Eind 2017 brengt de NLsportraad adviezen  
uit over de vergroting van de economische en 
maatschappelijke waarde van grote sporteve-
nementen en over optimalisering van de rand-
voorwaarden bij grote sportevenementen. In 
algemene zin vertaalt de NLsportraad deze 
adviezen in 2018 in een nieuw beleidskader 
en in handvatten voor de praktijk. 

De NLsportraad adviseert daarbij ook over de 
raakvlakken van grote sportevenementen met 
andere beleidsterreinen: zowel het benutten 
van sportevenementen voor economische en 
maatschappelijke doeleinden, als het faciliteren 
van sportevenementen met bijvoorbeeld veilig-
heidsmaatregelen en fiscaal beleid. Dit zal leiden 
tot advisering voor een integraal, interdepartemen-
taal  beleidskader voor grote sportevenementen. 
In het advies geeft de NLsportraad aan welke 
kansen grote sportevenementen bieden aan 
verschillende beleidsterreinen, maar ook welke 
beleidsdoelen wellicht minder reëel zijn.Voor 
de praktijk maakt de NLsportraad handvatten 
voor de organisatie van grote sportevenemen-
ten en/of adviseert de NLsportraad over de 
aanpassing van bestaande instrumenten 
(evenementenkalender, modelaanpak, 
WESP-richtlijnen). 

Samenwerking en kennisdeling 
Van groot belang is de ontwikkeling van de 
(sport)evenementenbranche. Centraal staat 
het leren van elkaars kennis en ervaringen; 
maar ook verdere kennisontwikkeling door  
de wetenschap is van groot belang. 

De NLsportraad adviseert in 2018 hoe kennis-
ontwikkeling, -overdracht, -uitwisseling en 
samenwerking bij grote sportevenementen 
stelselmatig en duurzaam kan worden verbeterd. 
Daarin speelt de NLsportraad zelf ook een rol 
door partijen te verbinden, sessies te organiseren 
en platforms te creëren voor relevante partijen. 
Minstens één keer per jaar organiseert de 
NLsportraad een conferentie over grote 
sportevenementen.
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Programmalijn 2 Langetermijnvisie en nationaal sportakkoord

Sport en andere beleidsterreinen
Op basis van het nieuwe regeerakkoord en  
de gesprekken met politici, departementen, 
adviesraden en planbureaus maakt de 
NLsportraad een analyse van de raakvlakken 
en meest kansrijke mogelijkheden voor 
samenwerking van sport met andere 
beleidsterreinen. 
Op basis hiervan adviseert de NLsportraad het 
kabinet over kansrijke verbindingen van sport 
met andere thema’s zoals ook genoemd door 
gesprekspartners: gezondheid en vitaliteit; 
sociale cohesie, participatie en integratie; 
onderwijs en opvoeding, en ruimtelijke inrichting 
en economie. Samenwerking tussen sport en 
andere beleidsterreinen kan ook door knel-
punten zijn ingegeven, bijvoorbeeld op het 
terrein van fiscus en regelgeving. 

Langetermijnvisie en nationaal sportakkoord
De NLsportraad adviseert over een nationaal 
sportakkoord: een stevig en langdurig partner-
ship van sport, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en overheid met een gedeelde, 
integrale langetermijnvisie. Een nationaal 
sportakkoord is een geschikt middel om rele-
vante partijen samen te brengen, gezamenlijke 

doelen te stellen en ieders rol en 
bijdrage vast te stellen.  
De NLsportraad zoekt contact met de SER 
over succesvolle voorbeelden van nationale 
akkoorden.

Aan de raakvlakken tussen sport en andere 
beleidsterreinen en het nationaal sportak-
koord wijdt de NLsportraad vervolgens een 
interdepartementale bijeenkomst 
(Catshuissessie). 

Organisatie en financiering van sport
De NLsportraad wil onderzoek (laten) doen 
naar de organisatie en financiering van de sport 
in Nederland, om te beginnen de financiële 
verhoudingen van de rijksoverheid in relatie 
tot andere overheden, bedrijven/organisaties 
(waaronder ook banken, verzekeraars en 
kansspelen) en consumenten. De toekomst-
bestendigheid van de sportinfrastructuur 
staat daarbij centraal.  
Een internationale stelselvergelijking is hierbij 
een optie.
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Programmalijn 3 Actuele vraagstukken

Sport en fiscus
Een voorbeeld van een specifiek vraagstuk is  
het fiscale klimaat voor sport(evenementen).  
Eind 2016 heeft de NLsportraad een briefadvies 
uitgedaan over BTW en sport(opleidingen). In vervolg 
op deze brief laat de NLsportraad onderzoeken in 
hoeverre het overheidsbeleid de private investe-
ringen van burgers en bedrijven ondersteunt of 
belemmert. 
De NLsportraad volgt het onderzoek op met 
advies gericht op ondersteuning van de private 
investeringen in de sport (in kind en in cash) door 
fiscale maatregelen. De NLsportraad streeft naar 
aanbevelingen die het rendement van sport(evene-
menten) vergroten maar voor de belastingbetaler 
kostenneutraal uitpakken. Ook kijkt de NLsportraad 
daarbij naar vermindering van de administratieve 
lasten (voor burgers, bedrijven én de belastingdienst).

Sport en regelgeving
De NLsportraad levert een bijdrage aan de ver-
mindering van de regeldruk bij sport(evenementen). 
Een van de adviezen die de NLsportraad nader wil 
(laten) uitwerken is een advies over een model-
vergunning voor evenementen. Het rapport van 
het adviescollege Actal over regeldruk  
bij evenementen wordt daarbij betrokke5.

Nieuwe beweegrichtlijnen
De Gezondheidsraad heeft in augustus 2017 
advies uitgebracht aan de minister van VWS  
over nieuwe beweegrichtlijnen. De NLsportraad 
onderschrijft het belang van voldoende beweging 
met oog op de vitaliteit van de bevolking, de 
arbeidsproductiviteit, zelfredzaamheid en partici-
patie, en het terugdringen van de zorgkosten. 
Echter, het is de vraag in hoeverre deze beweeg-
richtlijnen ‘vanzelf’ bekend raken en worden 
opgevolgd. In overleg met VWS en de 
Gezondheidsraad beziet de NLsportraad of  
het zinvol is in het verlengde een advies uit te 
brengen over de implementatie van de beweeg-
richtlijnen. Voor een breed advies is ook de 
samenwerking met andere adviesraden nodig. 

Sport op school
Vanuit de politiek en het veld is sport en bewegen 
op school als een zeer urgent vraagstuk geagen-
deerd. Sport en beweging zijn voor kinderen van 
groot belang, niet alleen voor de motorische en 
fysieke, maar ook voor de mentale en sociale 
ontwikkeling. Er is voldoende evidence dat leer-
prestaties verbeteren bij meer beweging. 

De NLsportraad verkent of het toegevoegde 
waarde heeft om samen met de Onderwijsraad 
over sport en bewegen op school een advies uit 
te brengen.

5  Sectorscan evenementen en festivals (april 2017).

http://www.actal.nl/adviezen/evenementen-en-festivals-ervaren-te-veel-regeldruk 
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periode wil geven om het rendement van sportevenementen te vergroten en de kracht van 
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