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Voorwoord 
 

// Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Nederlandse Sportraad 

(NLsportraad). Het jaar 2017 heeft allereerst in het teken gestaan van 

kennismaking. Kennismaking van de NLsportraad met de vele partijen 

die iets (kunnen) betekenen voor de sport. Maar ook kennismaking van 

deze partijen met de NLsportraad, veelal onbekend met het nieuwe 

fenomeen van een adviescollege in het sportbestel. 

 

Daarnaast was 2017 het jaar van voorbereiding. De NLsportraad heeft 

een meerjarig werkprogramma uitgebracht  en een heel aantal 

adviestrajecten in gang gezet. Het werkprogramma 2018-2020 ‘Stip op 

de horizon’ is samengesteld uit onze oorspronkelijke opdracht om het 

rendement van sportevenementen te vergroten, en de onderwerpen die 

ons aanvullend door departementen, politici, veldpartijen, adviesraden 

en kennisinstellingen zijn aangereikt. Ook hebben we de vorming van 

een nieuw regeerakkoord nauwgezet gevolgd en geadviseerd om deze 

kabinetsperiode een nationaal sportakkoord af te sluiten.  

 

Wij hopen het kabinet, het parlement en de praktijk de komende jaren 

meerwaarde te bieden met onze adviezen. 

 

Michael van Praag, 

voorzitter Nederlandse Sportraad  
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1. De Nederlandse Sportraad 

1.1 Algemeen 

Onder de Kaderwet adviescolleges is op 20 mei 2016 bij Koninklijk Besluit de 

Nederlandse Sportraad (NLsportraad) opgericht. De NLsportraad is een tijdelijk 

adviescollege, vooralsnog ingesteld voor een periode van vier jaar. De Nederlandse 

Sportraad (NLsportraad) heeft tot taak de minister van VWS, het kabinet en het parlement 

gevraagd en ongevraagd te adviseren over sport en sportgerelateerde vraagstukken.  

 

De tweede helft van 2016 is besteed aan het inrichten van het secretariaat, de eerste 

voorbereidende werkzaamheden voor de adviezen over grote sportevenementen en het 

opleveren van een eerste werkprogramma dat vooral is gericht op grote 

sportevenementen.
1
 In 2017 zijn de werkzaamheden voor grote sportevenementen 

voortgezet, maar heeft de NLsportraad zich tegelijkertijd bezonnen op de eigen missie en 

visie, resulterend in een meerjarig werkprogramma 2018-2020 (zie paragraaf 2).  

 

De NLsportraad heeft tussen de bedrijven door bewust tijd en ruimte gemaakt voor een 

goede oriëntatie op de politiek, het bestuur en het beleid in Den Haag en op de praktijk 

van de sport, andere overheden en bedrijven. Zonder deze aanloop zou de NLsportraad 

geen goede adviezen kunnen geven. Was 2016-2017 de tijd van het ‘zaaien’, dan worden 

de jaren 2018-2020 de periode van het ‘oogsten’. 

 

Gesprekken met parlementsleden, vertegenwoordigers van (vrijwel alle) departementen, 

adviesraden en kennisinstellingen en bijeenkomsten met diverse partijen uit het veld 

hebben uitgewezen uit dat van de NLsportraad méér wordt verwacht dan de advisering 

over sportevenementen alleen. Na een uitgebalanceerde interne discussie heeft dit geleid 

tot uitbreiding van de opdracht en taken van de NLsportraad, die door het kabinet is 

aanvaard met de verzending van het werkprogramma 2018-2020 aan de Tweede Kamer. 

 
 

 

- - - - - - - - - 
1 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/jaarplannen/2016/11/14/werkprogramma-2017-

nederlandse-sportraad 
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1.2 Samenstelling NLsportraad 

 

Raadsvergadering in het Stadhuis van Rotterdam 

 

De raad heeft de volgende leden, benoemd voor de duur van de NLsportraad: 

 Michael van Praag (voorzitter), internationaal sportbestuurder 

 Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam 

 Jaap de Groot, hoofdredacteur Telesport 

 Pieter van den Hoogenband, olympiër 

 Leanne van den Hoek, brigadegeneraal b.d. Defensie 

 André Kuipers, astronaut 

 Duncan Stutterheim, organisator internationale dance-events 

 Esther Vergeer, paralympiër 

 Merel van Vroonhoven, voorzitter Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

  

Per 1 oktober 2017 heeft André Kuipers wegens tijdgebrek zijn functie neergelegd. Zijn 

plaats is inmiddels ingenomen door Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  

Eind 2017, op het moment dat hij zijn lidmaatschap van het Internationaal Olympisch 

Comité heeft opgezegd, heeft Camiel Eurlings  zich teruggetrokken als vaste adviseur van 

de NLsportraad.  

 

 

 

1.3 Commissies NLsportraad 

De raad heeft in 2017 drie commissies ingesteld. Conform de Kaderwet adviescolleges en 

het reglement worden commissies samengesteld uit het midden van de raad. Commissies 

kunnen worden aangevuld met externe experts die daartoe door de NLsportraad worden 

benoemd als adviseur. 

 



 

7 

Wetenschapscommissie 

In mei 2017 is de wetenschapscommissie opgericht.
2
 De commissie is opgericht voor de 

duur van het bestaan van de raad en komt vier keer per jaar bijeen. De 

wetenschapscommissie adviseert de raad vanuit wetenschappelijk oogpunt over de 

voorgenomen en lopende adviezen. Vanuit het midden van de raad nemen André Kuipers 

(voorzitter, tot 1 oktober 2017), Merel van Vroonhoven en Leanne van den Hoek deel aan 

de commissie. Overige leden zijn: 

 Maarten Allers, hoogleraar Economie Rijksuniversiteit Groningen 

 Koen Breedveld, directeur Mulier Instituut (tot 1 oktober 2017)  

 Lia Karsten, associate professor Urban Geographics Universiteit van Amsterdam 

 Joost Kok, hoogleraar Fundamentele Informatica Universiteit Leiden 

 Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg Erasmus 

Universiteit Rotterdam 

 Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht Vrije Universiteit Amsterdam 

 Hugo van der Poel, directeur Mulier Instituut (vanaf 1 oktober 2017) 

 Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (plaatsvervanger 

Jos de Haan) 

 Cees Vervoorn, lector Topsport en Onderwijs Hogeschool van Amsterdam 

(plaatsvervanger Marije Baart de la Faille-Deutekom) 

 Dennis Vink, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Bedrijfseconomie 

Nyenrode Business Universiteit 

 

Koen Breedveld is tussentijds afgetreden vanwege verandering van werkomgeving. Zijn 

plaatsvervanger Hugo van der Poel heeft zijn plek ingenomen. 

 

 

 

Eerste vergadering van de wetenschapscommissie 

 
  

 

- - - - - - - - - 
2 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/05/30/nlsportraad-stelt-

wetenschapscommissie-in 
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Commissie fiscaliteit bij grote sportevenementen 

De Commissie fiscaliteit bij sportevenementen is in november 2017 ingericht om advies te 

geven ter verbetering van het fiscale klimaat bij sportevenementen. De commissie 

begeleidt de totstandkoming van een rapport hierover door bureau EY en formuleert het 

conceptadvies. Het conceptadvies wordt aangeboden aan en besproken in de 

raadsvergadering. 

 

Vanuit het midden van de raad nemen Duncan Stutterheim (voorzitter) en Michael van 

Praag deel aan de commissie. Overige leden van de commissie zijn: 

 Pieter Asjes, AsjesBisseling 

 Ronald Hetem, Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) 

 Eric Noorloos, Taxperience 

 Bob van Oosterhout, Triple Double 

 Joep Swinkels, gemeente Utrecht 

 Karin van Willigen, Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) 

 

In principe is de commissie tijdelijk van aard. De NLsportraad beraadt zich nog op het ter 

hand nemen van andere sportgerelateerde fiscale vraagstukken. 

 

 

Commissie sport, bewegen en onderwijs 

In samenwerking met de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en 

Samenleving (RVS) bereidt de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een advies voor 

over sport, bewegen en onderwijs. Om dit advies te begeleiden is in december 2017 een 

gezamenlijke commissie opgericht, samengesteld met raadsleden uit de verschillende 

raden. De commissie is tijdelijk van aard. Vanuit de NLsportraad nemen Michael van 

Praag (voorzitter) en Pieter van den Hoogenband deel aan de commissie. De overige 

commissieleden zijn: 

 Rene Kneyber, Onderwijsraad 

 Henriëtte Maassen-van den Brink, Onderwijsraad 

 Liesbeth Noordegraaf-Elens, RVS 

 Saskia Schenning, Onderwijsraad 

 

 

 
 

Eerste vergadering commissie Sport, bewegen en onderwijs op 15 december 2017 
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1.4 Secretariaat NLsportraad 

De NLsportraad wordt ondersteund door het secretariaat. Het secretariaat helpt de raad 

bij verkenningen, het maken van analyses en het schrijven van adviezen in opdracht van 

de raad. Het secretariaat zorgt voor een goede aansluiting op de laatste stand van de 

wetenschap en op de kennis en ervaring in de praktijk. Het secretariaat is penvoerder 

voor de raad, organisator van vergaderingen en bijeenkomsten en loket voor vragen van 

derden. Ook onderhoudt het secretariaat ambtelijke contacten met departementen, 

politiek, kennisinstellingen en diverse organisaties in de praktijk. 

 

In 2017 werd het secretariaat geleid door algemeen secretaris Mariëtte van der Voet. 

Daarnaast waren in 2017 twee adviseurs in dienst, Lennart Langbroek en Jorit de Kruijff, 

en een medewerker advisering, Monica van Wingerde. Op tijdelijke basis hebben Letteke 

Boot (in-kind detachering vanuit het ministerie van VWS) en Marijke Prins (flexpool 

ministerie van VWS) werkzaamheden verricht voor het secretariaat. Per 1 oktober 2017 is 

een managementondersteuner toegevoegd aan het secretariaat, Ilona de Prieëlle. 

Vanwege de tijdelijke basis van de raad zijn alle medewerkers werkzaam op 

detacheringsbasis, vanuit andere onderdelen van de rijksoverheid. 

 
 

1.5 Werkwijze NLsportraad 

  

1.5.1 Evidence en practice based  

De adviezen van de NLsportraad zijn steeds gebaseerd op een uitgebreide verkenning en 

grondige analyse. De NLsportraad gaat uit van de laatste stand van de wetenschap. De 

raad werkt samen met kennisinstellingen en schakelt experts in om analyses te helpen 

maken en adviezen te onderbouwen. Mocht het noodzakelijk zijn om nieuw, aanvullend 

onderzoek te doen, dan zal de raad het kabinet hierover adviseren. 

  

De NLsportraad zorgt ervoor dat adviezen bruikbaar zijn voor zowel beleid als praktijk.  

De raad wil adviezen geven die daadwerkelijk in praktijk kunnen worden gebracht en die 

de praktijk verbeteren. Daarom gaat de raad al tijdens de totstandkoming van adviezen 

langs verschillende wegen op zoek naar interactie met het veld. De raad wil bovendien 

partijen met elkaar in contact brengen in lerende netwerken door gesprekken te voeren en 

bijeenkomsten te organiseren. Het streven is om deze informatie in de toekomst ook via 

websites en digitale platforms te delen en reacties te verzamelen.  

 

De NLsportraad wil relatief veel aandacht besteden aan de communicatie en 

implementatie bij adviezen. Publicatie van adviezen alleen is niet voldoende. De 

NLsportraad informeert de betrokken departementen en Kamerleden actief en volgt op 

welke wijze de adviezen worden behandeld. Ook bij relevante veldpartijen brengt de 

NLsportraad de adviezen onder de aandacht. 

 

 

1.5.2 Reglement van orde 

In het reglement van orde heeft de NLsportraad de voorschriften uit de Kaderwet 

adviescolleges overgenomen en een aantal nadere regels gesteld. Deze spelregels gaan 

bijvoorbeeld over de vergaderfrequentie, over de taken en bevoegdheden van de 

voorzitter en de algemeen secretaris, en over de samenstelling en werkwijze van 

toekomstige commissies. Het reglement is in 2016 opgesteld en in 2017 ongewijzigd 

uitgevoerd. 
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1.5.3 Gedragscode en belangenverklaring 

Om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de NLsportraad te bewaken, hebben de 

leden bij de oprichting een gedragscode aangenomen en een belangenverklaring 

getekend. Deze gedragscode geldt ook voor aan de raad verbonden adviseurs en 

commissieleden. De gedragscode richt zich op het voorkomen van (de schijn van) 

belangenverstrengeling en op het zorgvuldig omgaan met informatie. Daarnaast heeft de 

raad zichzelf regels opgelegd over het declareren van onkosten en het aannemen van 

geschenken. De belangenverklaringen zijn in 2017 geactualiseerd. 

  

 

1.5.4 Vergoedingenbesluit 

Op basis van het Vergoedingenbesluit NLsportraad kunnen de leden van de raad gebruik 

maken van een vacatieregeling. Deze regeling is in lijn met het Algemene Besluit 

vergoedingen adviescolleges en commissies. Op 20 maart 2017 is het 

Vergoedingenbesluit NLsportraad aangepast om de vacatieregeling ook voor 

commissieleden mogelijk te maken, en op 18 oktober 2017 om de voorzitter vanaf 1 

januari 2018 een vaste vergoeding te laten ontvangen op basis van 0,2 fte. 
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2. Werkprogramma 2018-2020 

2.1 Totstandkoming 

Op 1 september 2017 heeft de NLsportraad het werkprogramma ‘Stip op de horizon’ 

gepubliceerd.
3
  Dit werkprogramma is met de rijksbegroting door minister Schippers naar 

de Tweede Kamer verzonden. In dit meerjarige werkprogramma geeft de NLsportraad 

aan welke adviezen in de periode 2018-2020 worden gegeven. 

 

Om tot het werkprogramma te komen heeft de NLsportraad op 24 juni 2017 een 

consultatiebijeenkomst georganiseerd met als doel om te horen wat volgens stakeholders 

dé vraagstukken zijn waar de NLsportraad zich de komende drie jaar over zou moeten 

buigen.
4
 Tijdens deze bijeenkomst met circa 50 aanwezigen zijn agendapunten 

opgehaald, vraagstukken en prioriteiten geselecteerd en verder uitgewerkt.
5
 Overige input 

is verzameld uit de gespreksronde met politici, departementen, andere adviesraden, 

planbureaus, kennisinstellingen en de veelheid aan veldpartijen die inmiddels individueel 

zijn gesproken. De opbrengst van de bijeenkomst en de gespreksronde is besproken in 

de wetenschapscommissie en in een heisessie van de NLsportraad. Dat heeft geleid tot 

de prioriteiten in het werkprogramma. 

 

 

 

Deelnemers van de consultatiebijeenkomst leveren input voor het werkprogramma 

 

- - - - - - - - - 
3 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/09/13/nlsportraad-wil-haalbaarheid-grote-

sportevenementen-in-nederland-vergroten 
4 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/06/22/nlsportraad-haalt-ideeen-op-voor-

werkprogramma 
5 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/mediateksten/2017/07/03/verslag-

consultatiebijeenkomst-nlsportraad-woensdag-21-juni 
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2.2 Programmalijnen 

Uit de consultatiebijeenkomst en de gesprekken heeft de NLsportraad de conclusie 

getrokken dat de betekenis van sport voor de samenleving nog onvoldoende uit de verf 

komt, dat er een gezamenlijke langetermijnvisie op sport ontbreekt en dat er onvoldoende 

samenwerking plaatsvindt tussen sportorganisaties, overheden, departementen, bedrijven 

en andere relevante partijen. Ook zijn tijdens de bijeenkomst specifieke thema’s benoemd 

als grote knelpunten of als grote kansen voor het sportbeleid. Mede op basis hiervan heeft 

de NLsportraad het werkprogramma 2018-2020 samengesteld. De NLsportraad heeft het 

blikveld aanzienlijk verruimd en de oorspronkelijke opdracht zoals beschreven in de 

toelichting bij het Koninklijk Besluit uitgebreid. 
 

In het werkprogramma ontvouwt de NLsportraad zijn visie en de programmalijnen voor de 

periode 2018-2020, de resterende termijn van de raad. De visie en programmalijnen zijn 

meerjarig; de concrete activiteiten worden per jaar bepaald en met Prinsjesdag aan het 

parlement gezonden. 

 

In de visie van de NLsportraad is sport (in potentie) van grote waarde voor de 

samenleving. Sport kent raakvlakken met tal van andere terreinen; deze raakvlakken 

worden naar de mening van de NLsportraad echter over het algemeen onvoldoende 

benut. Op rijksniveau is meer interdepartementale samenwerking nodig. De NLsportraad 

is voorstander van het plaatsen van een nieuwe ‘stip op de horizon’: een gezamenlijke 

ambitie van overheden, bedrijven en de sportsector die kan leiden tot een gedeelde visie 

en duurzame samenwerking. De NLsportraad constateert dat daarnaast  een 

toekomstbestendige sportsector nodig is zodat de samenleving kan profiteren van de 

kracht van sport. 
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Het werkprogramma 2018-2020 is opgesteld langs drie programmalijnen.  

1. Sportevenementen op hoog niveau: onder deze programmalijn geeft de 

NLsportraad adviezen gericht op het verhogen van het rendement van 

sportevenementen, een strategische evenementenagenda en een verkenning 

van de mogelijkheid om in Nederland mega- of multisportevenementen te 

organiseren. 

2. Langetermijnvisie en nationaal sportakkoord: onder deze programmalijn geeft de 

NLsportraad adviezen gericht op het versterken van raakvlakken tussen sport en 

andere beleidsterreinen en op het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, 

duurzame samenwerking en een toekomstbestendige infrastructuur. 

3. Actuele vraagstukken: onder deze programmalijn pakt de NLsportraad 

prangende vraagstukken op die de NLsportraad zelf signaleert of worden 

aangedragen door het parlement, het kabinet of partijen uit het veld. Het 

onderwerp sport, bewegen en onderwijs, waarvoor een aparte commissie is 

opgericht, is zo’n actueel vraagstuk.  
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3. Advisering 

3.1 Uitvoering werkprogramma 2017 

3.1.1 Analyse ‘Nederland op de kaart’ 

Op 11 mei 2017 heeft de NLsportraad het rapport ‘Nederland op de kaart’ uitgebracht, de 

bevindingen van een grondige analyse van 25 grote sportevenementen.
6
  

De NLsportraad had zich in 2016 voorgenomen om eerst een gedegen analyse uit te 

voeren van grote sportevenementen alvorens advies uit te brengen over de waarde, 

randvoorwaarden en een beleidskader voor grote sportevenementen. Omdat literatuur 

over de businesscases van grote sportevenementen in Nederland goeddeels ontbreekt, 

heeft de NLsportraad een groot deel van de research zelf gedaan. Er zijn gesprekken 

gevoerd met evenementenorganisatoren en hun partners, er zijn evaluaties en 

cijfermateriaal bestudeerd van de evenementen en er zijn twee sessies georganiseerd 

waar de lessen uit het verleden en de wensen voor de toekomst centraal stonden.
7
 

 

 

Bijeenkomst met evenementenorganisatoren op 15 maart 2017 

De NLsportraad heeft 12 incidentele door de rijksoverheid gesubsidieerde evenementen 

vergeleken met 13 jaarlijks terugkerende sportevenementen waaraan de rijksoverheid 

geen subsidie verleent. De NLsportraad concludeert dat sportevenementen van grote 

waarde zijn en dat Nederland voorop loopt in de organisatie van sportevenementen. 

Verbeterpunten betreffen de maatschappelijke effecten van sportevenementen, de 

structurele samenwerking in de driehoek van sportbonden, overheden en bedrijven en de 

 

- - - - - - - - - 
6 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/05/09/nederlandse-sportevenementen-

internationaal-toonaangevend 
7 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/16/nlsportraad-presenteert-eerste-

conceptbevindingen-analyse-grote-sportevenementen 
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legitimering en verantwoording van publieke financiering. In het rapport is al een aantal 

conclusies en aanbevelingen opgenomen ten aanzien van het overheidsbeleid. 

 

Het rapport is door minister Schippers aan de Tweede Kamer verzonden in de periode dat 

het kabinet demissionair was. Er is geen standpuntbepaling opgenomen bij de conclusies 

en aanbevelingen. Ook bij het aantreden van het nieuwe kabinet is het rapport niet 

besproken noch geagendeerd in een overleg met de Tweede Kamer. Voor de 

NLsportraad is de analyse het uitgangspunt bij het uitbrengen van volgende adviezen 

over grote sportevenementen. 

 

 

3.1.2 Waarde van grote sportevenementen  

In 2017 is de NLsportraad twee adviestrajecten gestart over de waarde van grote 

sportevenementen: een advies over de maatschappelijke impact en een advies over de 

economische impact. Later in het jaar zijn deze twee adviestrajecten samengevoegd. Een 

van de vragen die de NLsportraad wil beantwoorden is welke impact van een groot 

sportevenement kan en mag worden verwacht. Een belangrijke tweede vraag is hoe deze 

impact kan worden voorspeld en gemeten. 

 

 
 

Bijeenkomst tijdens de Dag van het Sportonderzoek op 9 november 2017 

 

In het kader van de adviestrajecten heeft de NLsportraad twee bijeenkomsten 

georganiseerd. Eén sessie vond plaats tijdens de Dag van het Sportonderzoek op 9 

november 2017.
8
 Deze sessie is gewijd aan de impact van grote sportevenementen. 

Conclusie van de bijeenkomst was dat sommige effecten inherent zijn aan een 

evenement en dat er niet veel inspanning nodig is om deze effecten te bereiken (denk aan 

de beleving rond het evenement of de promotie van de tak van sport of regio). Voor 

andere maatschappelijke of economische doelen kan een groot sportevenement zich in 

principe ook goed lenen, maar alleen bij het voeren van gericht beleid zullen hiervoor 

effecten worden gerealiseerd. 

 

- - - - - - - - - 
8 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/11/10/nlsportraad-haalt-bewijs-op-over-

maatschappelijke-impact-sportevenementen 
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Tijdens een expertmeeting op 29 november 2017 stond het meten van economische en 

maatschappelijke impact centraal.
9
 Naar aanleiding hiervan heeft de NLsportraad 

geconcludeerd dat het zinvol is - in aanvulling op bestaande instrumenten - een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) te ontwikkelen die ook in een lichte versie 

en/of modulair kan worden uitgevoerd. 

In 2018 wordt het definitieve advies over de impact van sportevenementen opgeleverd. 

 

Advies over de beleving bij grote sportevenementen, onder andere door de verbinding te 

maken tussen sport en cultuur, is uitgesteld naar 2018. Ook advisering over het draagvlak 

bij grote sportevenementen wordt in 2018 opgepakt. 

 

 

3.1.3 Randvoorwaarden bij grote sportevenementen 

In het rapport Nederland op de kaart concludeert de NLsportraad dat de randvoorwaarden 

bij grote sportevenementen belangrijk of zelfs bepalend kunnen zijn voor het slagen van 

een sportevenement. Tot de randvoorwaarden rekent de NLsportraad de governance en 

samenwerking bij sportevenementen, de kennisontwikkeling en kennisdeling, de wet- en 

regelgeving en de fiscale context.  

 

In 2017 is gestart met een nadere verkenning van de ‘governance’ bij sportevenementen. 

Dit betreft vaak een niet alledaagse constructie waarbij meerdere partijen betrokken zijn. 

Ook is het adviestraject gestart over kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Beide 

adviezen verschijnen in 2018. 

 

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft in 2017 een rapport uitgebracht over 

regeldruk bij evenementen en festivals, inclusief sportevenementen.  De adviezen van 

ATR tonen aan dat het een stuk eenvoudiger kan.
10

 De ATR en de NLsportraad hebben 

contact gehad bij de totstandkoming van het ATR-rapport en het rapport Nederland op de 

kaart van de NLsportraad. In 2018 wil de NLsportraad de mogelijkheden verkennen om 

een modelverordening te maken voor sportevenementen. Hierover gaat de NLsportraad in 

gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 

De hiertoe opgerichte, gelijknamige commissie van de NLsportraad buigt zich vanaf eind 

2017 over fiscaliteit bij grote sportevenementen. De NLsportraad heeft bureau EY 

opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar knelpunten in de uitvoering en naar 

mogelijke oplossingen die de schatkist niets hoeven te kosten en het werk van de 

belastingdienst kunnen vergemakkelijken. Het advies verschijnt in 2018.  

Dit vraagstuk is opgepakt nadat de NLsportraad de staatssecretaris van Financiën eind 

2016 had geadviseerd een brede fiscale analyse uit te voeren met het oogmerk de sport 

betaalbaar te houden en de vrijwilligers in hun werk te ondersteunen.
11

  

De staatssecretaris heeft begin 2017 geantwoord een analyse vanuit alleen 

sportperspectief niet zinvol te vinden.
12

 De NLsportraad heeft vervolgens zelf een 

adviestraject in gang gezet, vooralsnog met betrekking tot grote sportevenementen. De 

NLsportraad beraadt zich daarnaast op advisering over mogelijke andere fiscale 

vraagstukken in de sport. 

 

- - - - - - - - - 
9 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/12/04/waardevolle-expertbijeenkomst-meten-

impact-sportevenementen 
10 https://www.atr-regeldruk.nl/evenementen-en-festivals-ervaren-te-veel-regeldruk/ 
11 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2016/12/26/nederlandse-sportraad-adviseert-

vrijstelling-van-btw-op-sportopleidingen-te-behouden 
12 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/01/staatssecretaris-financien-verricht-geen-

onderzoek-naar-effect-fiscale-maatregelen-op-sport 
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3.1.4 Agenda en beleidskader grote sportevenementen 

De NLsportraad had zich voorgenomen om te adviseren over een strategische agenda 

van grote sportevenementen en over vernieuwing van het beleidskader 

sportevenementen, op basis waarvan de minister van VWS subsidie beschikbaar stelt. 

Voor de NLsportraad vormt dit advies het sluitstuk na de analyse van grote 

sportevenementen en de advisering over de waarde en randvoorwaarden. Het advies 

over de strategische agenda en het beleidskader volgen in 2018. Daarbij beziet de 

NLsportraad ook of de huidige beleidsinstrumenten – waaronder de financiering door 

middel van subsidies – passend zijn bij de uitvoering van de agenda en het beleid. 

 

Op 21 november 2017 heeft minister Bruins van VWS extra prioriteit gevraagd voor 

advisering over het beleidskader door een adviesaanvraag te doen aan de NLsportraad. 

In deze subsidieaanvraag vraagt de minister enerzijds om advies over de 

onafhankelijkheid en transparantie in de beoordeling van (subsidieaanvragen van) grote 

sportevenementen. Anderzijds vraagt de minister advies over de inhoudelijke criteria 

waarmee kan worden beoordeeld of een sportevenement ‘toonaangevend’ is. De 

NLsportraad  neemt de adviesaanvraag eind 2017 in behandeling. Advisering volgt in 

2018. 

 

3.2 Voorschot werkprogramma 2018-2020 

3.2.1 Regeerakkoord en sportakkoord 

Op 13 april 2017, tijdens het formatieproces, heeft de NLsportraad een brief aan de 

informateur geschreven over het belang van sport voor het beleid van de rijksoverheid.
13

  

In deze brief noemt de NLsportraad sport belangrijk omdat het bindt, omdat het gezond is, 

omdat het rendeert en omdat het inspireert. De NLsportraad constateert dat Nederland 

over de gehele linie genomen een sportland is, maar dat de kracht van sport onvoldoende 

wordt benut en dat er ook knelpunten zijn. Mensen bewegen te weinig en zitten teveel; het 

sportaanbod voor kwetsbare groepen blijft achter; de kwaliteit en kwantiteit van de 

verenigingsstructuur staat onder druk en van overheidswege wordt soms meer (regel)druk 

ervaren dan ondersteuning. De NLsportraad concludeert bovendien dat er te weinig 

interdepartementale samenwerking is. In de brief aan de informateur adviseert de 

NLsportraad het kabinet om kabinetsbreed sportbeleid te voeren, een coördinerend 

bewindspersoon aan te stellen en duurzame samenwerking met andere partijen aan te 

gaan door middel van een sportakkoord. Ook adviseert de NLsportraad te bezien of taken 

van de overheid niet beter kunnen worden omschreven en (wettelijk) vastgelegd. 

Tenslotte adviseert de NLsportraad het fiscale klimaat aan te passen en ondersteunend te 

laten zijn voor de participatie van burgers en bedrijven in de sport. 

 

In de zomer onderstreept de NLsportraad het belang van een nationaal sportakkoord voor 

het versterken van de organisatie en financiering van de sport nogmaals door middel van 

een nieuwsbericht.
14

 Op 10 oktober verschijnt het regeerakkoord, waarin het voornemen 

voor een sportakkoord is opgenomen. De NLsportraad heeft hierop verheugd 

gereageerd.
15

  

 

- - - - - - - - - 
13 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/brieven/2017/04/13/brief-aan-de-informateur-

nlsportraad 
14 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/mediateksten/2017/08/04/persbericht-nlsportraad-

over-nationaal-sportakkoord 
15 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/10/10/sportraad-blij-met-sportakkoord-in-

regeerakkoord 
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Op 31 oktober 2017 is de NLsportraad te gast bij de sportwoordvoerders van de vaste 

kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het debat gaat over het 

werkprogramma 2018-2020, over sportevenementen en over een nationaal 

sportakkoord.
16

 Tijdens deze openbare zitting en tijdens het Wetgevingsoverleg Sport op 

20 november 2017 wordt duidelijk dat de invulling van een nationaal sportakkoord een 

grote uitdaging is.  

In december 2017 volgt kennismaking met de nieuwe minister van Medische Zorg en 

Sport, Bruno Bruins. Naar aanleiding van dit gesprek besluit de NLsportraad om advies te 

geven bij de totstandkoming van het sportakkoord. De voorbereidingen voor een 

startadvies worden vanaf eind 2017 getroffen. 

 

 

3.2.2 Sport, bewegen en onderwijs 

Bij de totstandkoming van het werkprogramma 2018-2020 is de NLsportraad van alle 

kanten de suggestie gedaan om een advies te geven over sport en bewegen op scholen. 

Heel veel professionals binnen en buiten de sport maken zich zorgen over de motorische 

vaardigheden van kinderen, over het gebrek aan bewegen tijdens de schooldag en over 

het tekort aan speelmogelijkheden. Onderzoekers dragen aan dat bewegen niet alleen 

goed is voor de gezondheid van kinderen, maar vooral ook voor hun ontwikkeling en 

leerprestaties. 

 

De NLsportraad heeft het initiatief genomen om samen met de Onderwijsraad en de RVS 

een adviestraject te starten. Hiertoe is een gezamenlijke commissie samengesteld die 

wordt ondersteund vanuit drie secretariaten. De commissie heeft op 15 december 2017 

de eerste vergadering gehad.
17

 Het advies wordt medio 2018 verwacht. 

 

 

 
 

Michael van Praag kondigt samen met voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink van de  
Onderwijsraad het gezamenlijk advies aan tijdens het NRO-congres van 1 november 2017  

 

- - - - - - - - - 
16 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/09/22/kennismaking-nlsportraad-met-de-

tweede-kamer 
17 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/12/15/eerste-vergadering-commissie-sport-en-

onderwijs 



 

19 

4. Communicatie 

4.1 Communicatiestrategie 

Eind 2017 heeft de NLsportraad een communicatiestrategie laten ontwikkelen om beter te 

communiceren tijdens over lopende adviestrajecten en afgeronde adviezen. 

Communicatie is nodig voor de interactieve en transparante werkwijze die de NLsportraad 

voorstaat. Daarnaast wordt per advies bezien welke set communicatiemiddelen nodig is 

om met het eindproduct de relevante doelgroepen te bereiken. De raad streeft ernaar om 

de adviezen goed te laten landen en communicatie speelt ook daarbij een belangrijke rol. 

In de nazorgfase wil de raad de implementatie van adviezen (zichtbaar) monitoren. 

Onafhankelijkheid, transparantie en vernieuwing zijn kernwaarden van de raad. 

 

 

4.2 Werkbezoeken en bijeenkomsten 

Ten behoeve van adviestrajecten zoekt de NLsportraad de interactie op via eigen 

bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden.  In 2017 heeft de NLsportraad een 

stakeholdersbijeenkomst georganiseerd in verband met de totstandkoming van het 

werkprogramma 2018-2020 en gesprekken gevoerd met departementen, politiek, koepels, 

adviesraden, planbureaus en kennisinstellingen. Over het thema sportevenementen heeft 

de NLsportraad in 2017 een aantal bijeenkomsten en expertmeetings georganiseerd. De 

website (onder rijksbeheer) leent zich helaas nog niet in die mate voor digitale interactie 

als gewenst; hierin is verbetering noodzakelijk. 

 

Daarnaast heeft de NLsportraad in 2017 een aantal grote sportevenementen bezocht.  De 

NLsportraad was aanwezig bij Tata Steel Chess, Jumping Amsterdam, WK Shorttrack, EK 

Vrouwenvoetbal, EK Hockey, WK Triathlon en de Ben Bril Memorial.  

.Raadsleden hebben actief deelgenomen aan bijeenkomsten bij de lancering van het 

Gelders Sportakkoord, het politieke Kenniscafé Live van Kenniscentrum Sport, het 

Olympisch debat ‘Leren van Rio 2016’ van het Mulier Instituut, de Dag van het 

Sportonderzoek en het NRO congres. Er zijn presentaties gegeven bij het bestuur van 

NOC*NSF, het Kenniscentrum Sport en het Hogescholen Sport Overleg; en gastcolleges 

bij Nyenrode en bij de Johan Cruyff Academy. Een delegatie van de Hanzehogeschool is 

op bezoek geweest bij de NLsportraad in Den Haag. 

 

 

4.3 Website 

De website van de NLsportraad dient als primair communicatiekanaal. Deze is te bereiken 

via www.nlsportraad.nl of www.nederlandse-sportraad.nl. De website bevat een overzicht 

van de raad, het werkprogramma, de adviezen, nieuwsberichten en relevante 

documenten. 

 
  

http://www.nlsportraad.nl/
http://www.nederlandse-sportraad.nl/
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De website van de NLsportraad maakt onderdeel uit van de websites gefaciliteerd door de 

rijksoverheid via het ministerie van Algemene Zaken (AZ). In 2017 is het format daarvan 

aangepast. De website ondersteunt niet alle functies die de NLsportraad nodig heeft, 

zoals het gebruikals digitaal platform. Hierover gaat het secretariaat verder in gesprek met 

het ministerie van AZ. 

 

 

4.4 Social media 

De NLsportraad heeft een Twitteraccount onder @NLsportraad. Het Twitteraccount wordt 

vooral ingezet ter ondersteuning van nieuwsberichten. De NLsportraad heeft in 2017 zelf 

37 tweets uitgestuurd. Het aantal volgers is in een jaar gestegen van 0 naar circa 650. 

De inzet van social media wordt in 2018 verder uitgebreid met in ieder geval een LinkedIn 

pagina. 

 

 

4.5 Fotografie 

De NLsportraad zorgt dat van bijeenkomsten en andere gelegenheden foto’s worden 

gemaakt. Deze foto’s kunnen rechtenvrij door derden worden opgevraagd. 

Voor het rapport Nederland op de kaart heeft de NLsportraad rechtenvrije foto’s 

ontvangen van alle geanalyseerde sportevenementen via de evenementenorganisatoren. 

 

 

4.6 In de media 

De NLsportraad vindt het belangrijk naast inzet van eigen media ook de onafhankelijke 

media te bereiken voor (kritische) berichtgeving over de adviezen. De raad constateert dat 

het niet eenvoudig is om de sportjournalistiek te interesseren voor sportbeleid en de 

advisering hierover. Idem is de parlementaire pers niet gemakkelijk te interesseren voor 

het onderwerp sport. Het aantal journalisten dat het sportbeleid en ontwikkelingen in de 

sportsector kritisch volgt, is op één hand te tellen. De NLsportraad vindt het belangrijk dat 

het belang van sport voor de samenleving zich ook gaat reflecteren in de aandacht 

hiervoor van de onafhankelijke media, en zal zich hiervoor inzetten. 

In 2017 zijn berichten over adviezen van de NLsportraad verschenen in onafhankelijke 

vakmedia zoals Sport en Strategie en SportknowhowXL, in de NRC en, in reactie op het 

regeerakkoord, bij nos.nl/nieuwsuur.   
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5. Verantwoording begroting 

 

De begroting van de Nederlandse Sportraad maakt onderdeel uit van de begroting van 

het ministerie van VWS. Het rijksjaarverslag 2017 wordt op 16 mei 2018 aan de Tweede 

Kamer aangeboden (verantwoordingsdag). De rijksbegroting 2019 wordt met Prinsjesdag 

aan de Tweede Kamer aangeboden. 

 

In 2017 had de NLsportraad de beschikking over een budget van € 485.000.  

Hiervan is € 345.000 uitgegeven aan salaris en lasten ten behoeve van het personeel van 

het secretariaat en € 20.000 aan vacatievergoedingen voor de raad en de commissies.  

De materiële kosten van in totaal € 86.000 zijn vooral besteed aan communicatie 

(fotografie, vormgeving, drukwerk, bijeenkomsten, communicatieadvies) en aan 

voorbereidende analyses door derden. 

 

Aan het eind van het jaar bleef € 34.000 (7%) van het budget over. Dit is vooral het gevolg 

van het feit dat de functies van het secretariaat niet allemaal full time zijn ingevuld. Dat 

heeft ruimte geboden om vanaf 1 oktober 2017 een part time managementondersteuner 

aan te nemen. 

 

Realisatie begroting NLsportraad 2017  

Kasbudget 485.000 

Kasrealisatie 451.000 

  

Personeel 365.000 

Waarvan salaris en lasten secretariaat 345.000 

Waarvan vacatiegelden raad   20.000 

  

Materieel   86.000 

Waarvan uitbesteding analyse   41.000 

Waarvan uitbesteding communicatie   45.000 
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Dit is een uitgave van de Nederlandse Sportraad 

 
De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat zich 
richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving 
en op het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief 
het ontwikkelen van een aansprekende evenementenagenda. Dat doet 
de raad op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld.  
De NLsportraad bestaat uit negen leden onder voorzitterschap van 
Michael van Praag. Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, 
onderbouwd door onderzoek en getoetst aan de praktijk, en daarmee 
praktisch uitvoerbaar. 
 
Zie https://www.nederlandse-sportraad.nl 
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