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 aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 
 

 
 datum 25 mei 2022 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35983 
Rege ls om trent de  inste lling van  de  Nederlandse  Sportraad  (Wet op  de  Nederlandse  Sportraad) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 24 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, 
VVD, SGP, CDA, BBB en JA21 
Tegen: PVV, FVD en Groep Van Haga 
Niet aanwezig: Het Lid Gündoğan en het Lid Omtzigt 
 
Aangenomen amendementen 
 
Toevoegen lid 3 aan artikel I 
9 (Westerveld en Van der Laan) over speciale deskundigheid over sport en bewegen voor 
ouderen, jongeren en mensen met een beperking  
 
De Nederlandse Sportraad heeft tot doel om te adviseren over beleid te aanzien van sport 
en bewegen en maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport. Hierbij is het belangrijk 
dat er oog is voor alle verschillen in de maatschappij en dat er voldoende aandacht is voor 
groepen die nu achterlopen met sport en bewegen. 
In Nederland is te zien dat ouderen en puber (leeftijd 12 t/m 17 jaar) minder sporten en 
bewegen dan jonge kinderen en volwassenen. Vrouwen sporten net iets minder vaak dan 
mannen. En dat mensen met een fysieke beperking vaker niet sporten dan mensen zonder 
beperking. Hetzelfde geldt voor mensen met verstandelijke beperking. En tot slot is een 
sport en beweegachterstand zichtbaar bij mensen met een migratie-achtergrond. 
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Om gedegen advies te kunnen geven over sport en bewegen binnen het Nederlandse 
beleid en de huidige maatschappelijke vraagstukken dient er voldoende deskundigheid in 
de Sportraad aanwezig te zijn met betrekking tot de groepen die achterlopen. Vandaar dat 
de indiener middels dit amendement vast wil leggen dat er voldoende diversiteit in de 
Sportraad aanwezig moet zijn. 
In artikel 12 van de Kaderwet adviescolleges zijn al eisen gesteld aan de diversiteit van 
adviescolleges. Bij de benoeming van de voorzitter en de andere leden dient de minister te 
streven naar een evenredige deelname van vrouwen en personen die behoren tot een 
etnische of culture minderheid. Maar de uitdagingen binnen sport en bewegen vragen ook 
expertise rondom ouderen, jongeren en mensen met een beperking. Als aanvulling op de 
eisen uit de Kaderwet adviescolleges wordt daarom opgenomen dat de minister moet 
streven naar een diverse samenstelling waarbij er ook (ervarings)deskundigheid aanwezig 
is met betrekking tot sport en bewegen voor ouderen, jongeren en mensen met een 
verstandelijke en fysieke beperking. Vanwege de eisen uit de Kaderwet adviescolleges zijn 
aanvullende bepalingen rondom gender of mensen met een migratieachtergrond niet  
nodig.  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB 
 
Beweegreden 
Artikel 2 
7  8 (Van Nispen c.s.) over het tevens op "bewegen" richten van de taakomschrijving  
 
Met het voorliggende wetsvoorstel krijgt de Nederlandse Sportraad een wettelijke basis en 
daarmee wordt het een permanent adviescollege. De taakomschrijving die wordt 
voorgesteld in artikel 2 vinden de indieners te smal geformuleerd. 
De Nederlandse Sportraad heeft zich ontwikkeld. Aanvankelijk werden door de opgerichte 
Sportraad adviezen uitgebracht over topsportevenementen. Daarna heeft de Sportraad een 
bredere reikwijdte gekregen, van breedtesport en bewegen tot topsport en 
evenementenbeleid. Er worden adviezen gepresenteerd die gaan over topsport, 
breedtesport én bewegen. Indieners vinden dat een goede ontwikkeling, vanwege het 
grote maatschappelijke belang van sport en bewegen voor de samenleving.  
 
Volgens de beantwoording in de nota naar aanleiding van het verslag heeft de Nederlandse 
sportraad als taak te adviseren over sport in de breedste zin van het woord: ‘Dit betreft 
niet alleen advisering over sportevenementen, maar sport in brede zin, en niet alleen over 
sport-specifieke onderwerpen zoals breedtesport, topsport en goede sportinfrastructuur, 
maar ook sport in relatie tot maatschappelijke thema’s waar bewegen ook onder valt.’ 
Verder wordt ook geantwoord op de vraag of ook het thema bewegen onder deze 
adviestaak valt: ‘Ja. De scope van de NLsportraad strekt zich uit tot waar de sport de 
potentie heeft een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken, zo ook 
bewegen’. 
Indieners van dit amendement vinden het logisch om deze expliciete erkenning van de 
brede reikwijdte van de taak van de Nederlandse Sportraad vast te leggen in de wet, in de 
taakomschrijving van artikel 2, door de woorden ‘en bewegen’ toe te voegen. Indieners 
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vinden de toevoeging mede relevant vanwege het belang van bewegen voor kwetsbare 
groepen, jonge kinderen en ouderen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 
 
 
Moties 
nr. 10 (Inge van Dijk) over aandacht in de advisering van de Sportraad voor 
kansengelijkheid  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 
 
11  13 (gewijzigd) (Van Nispen) over de Nederlandse sport minder afhankelijk maken 
van sponsoring door gokbedrijven   
Aangenomen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de 
PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 
 
12  14 (gewijzigd) (Rudmer Heerema) over het bevorderen van sportparticipatie door 
ouderen 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en FVD 
 
 


