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B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT1 

Vastgesteld 5 juli 2022 

Het voorbereidend onderzoek geeft de leden van de PVV-fractie 
aanleiding tot het stellen van enkele vragen. 

Met het gewijzigd voorstel van wet van 24 mei 20222 wordt de status van 
de Nederlandse Sportraad omgezet van een tijdelijk adviescollege over 
het te voeren beleid op het gebied van sportevenementen naar een 
onafhankelijk permanent adviescollege met een wettelijke adviestaak over 
beleid ten aanzien van sport en maatschappelijke vraagstukken in relatie 
tot de sport. Uit het «Werkprogramma 2021–2024» van de Nederlandse 
Sportraad3 blijkt dat de meerwaarde van de Nederlandse Sportraad over 
het algemeen als het grootst wordt beschouwd wanneer de adviezen 
maatschappijbrede relevantie hebben en over thema’s gaan waarbij sport 
als «middel» wordt ingezet. 

Kan de regering aangeven in hoeverre de Nederlandse Sportraad nog als 
onafhankelijk kan worden beschouwd als sport wordt ingezet als middel 
ter ondersteuning van gevoerd maatschappelijk beleid? Bijvoorbeeld 
beleid gericht op het divers en toegankelijk maken van de sport vanwege 
het immigratiebeleid, de eenzijdige focus op racisme en seksuele 
intimidatie als het gaat om verbaal en fysiek geweld in de sport en/of het 
realiseren van een vitaler Nederland, waarbij het accent dient te worden 
verlegd van curatieve zorg naar preventie om bijvoorbeeld toekomstige 
pandemieën te kunnen weerstaan, dan wel de zorg betaalbaar te houden. 

1 Samenstelling:
Ganzevoort (GL), Gerkens (SP), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Oomen-Ruijten (CDA), 
Rombouts (CDA), Bredenoord (D66), Koole (PvdA), De Bruijn-Wezeman (VVD), 
Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Klip-Martin (VVD) (voorzitter), Vos 
(VVD), Dessing (FVD), Van Gurp (GL), Prast (PvdD), Van Pareren (Fractie-Nanninga) (ondervoor-
zitter), Prins (CDA), Vendrik (GL), Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten), Van der Voort (D66), 
Keunen (VVD), Hermans (Fractie-Nanninga), Raven (OSF) en Karakus (PvdA).

2 Kamerstukken I 2021/22, 35 983, A.
3 Kamerstukken I 2020/21, 30 234, K en bijlage.
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De Nederlandse Sportraad staat in verbinding met zowel de politiek en het 
beleid. Kan de regering uitleggen waarom de Nederlandse Sportraad niet 
als verlengstuk van de overheid kan worden gezien om het gevoerde 
beleid te ondersteunen? 

De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
zien de antwoorden van de regering met belangstelling tegemoet en 
ontvangen deze graag uiterlijk 9 september 2022. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
Klip-Martin 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
De Boer
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