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Nr. 143  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 april 2010 

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda voor het onderdeel sport (ter 
voorbereiding op het aanstaande schriftelijk overleg) over de Onderwijs, 
Jeugd en Cultuurraad van 10–11 mei 2010. 

Ik wijs u erop dat over de definitieve standpuntbepaling van Nederland in 
de Raad nog afstemming in de ministerraad zal plaatsvinden. 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink 
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GEANNOTEERDE AGENDA VOOR HET ONDERDEEL SPORT VAN 
DE OCJ RAAD OP 10 EN 11 MEI 2010 

Agenda 

Voor het eerst sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
wordt sport besproken in het kader van de Onderwijs-, Cultuur- en 
Jeugdraad op 10 mei 2010. De lidstaten en de Europese Commissie 
wisselen dan van gedachten over een Europese sportagenda. Om het 
debat te structureren heeft het Spaans voorzitterschap twee vragen 
geformuleerd: 
1. Op welke specifieke terreinen van het sportbeleid kan een optreden 

op het Unie-niveau de grootste meerwaarde bieden? 
2. Op welke van de gebieden waar een EU-optreden kan worden 

overwogen, liggen de twee of drie meest urgente prioriteiten? 

Nederlandse inzet 

De Nederlandse inzet borduurt voort op de kabinetsreactie op het Witboek 
sport (COM 391 def/2007) van 12 oktober 2007 en het Frans-Nederlandse 
Memorandum, dat op de informele EU-sportministers-bijeenkomst van 
oktober 2007 in Lissabon aan de Europese Commissie en de EU Sportmi-
nisters is aangeboden. De hierin geformuleerde standpunten en priori-
teiten zijn na overleg met de sportsector op 14 april jl. als volgt 
aangescherpt. 

Ad 1) Op welke specifieke terreinen van het sportbeleid kan een optreden 
op het Unie-niveau de grootste meerwaarde bieden? 

Ook voor sport is het subsidiariteitsbeginsel leidend. Het optreden van de 
EU heeft meerwaarde ten opzichte van de nationale inzet waar grensover-
schrijdende aspecten een rol spelen, zoals bij topsport en werknemers in 
de sport, of als lidstaten en sportorganisaties gegevens en good practices 
moeten uitwisselen. De Europese Commissie kan een belangrijke aanvul-
lende rol hebben ten opzichte van de lidstaten voor wat betreft het 
verbeteren van gegevensuitwisseling, het coördineren van een EU-stand-
punt voor de ontwikkeling van sportbeleid in andere internationale gremia 
en het faciliteren van een dialoog in de sport tussen lidstaten en de héle 
sportbeweging. 

De thema’s die genoemd zijn in het Pierre de Coubertin-actieplan bieden 
een goede basis voor de communicatie van de Europese Commissie. De 
maatschappelijke waarde van sport, ook ten behoeve van andere (EU) 
beleidsterreinen, is een belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse 
beleid op het terrein van sport. De navolgende thema’s zouden geadres-
seerd moeten worden: 
– sport & bewegen om de gezondheid te bevorderen, 
– sport en (in)formeel onderwijs, 
– het stimuleren van vrijwilligers in de sport, 
– sport benutten voor sociale integratie van verschillende achtergestelde 

groepen en 
– het stimuleren van good governance in de sport. Alleen een sterke en 

«professionele» sector is in staat om alle maatschappelijke taken uit te 
voeren die gevraagd worden. 

De EU heeft zeker ook meerwaarde door de specificiteit van sport verder 
uit te werken zodat de sportbeweging meer rechtszekerheid vooraf 
geboden kan worden over welke regels wel en niet gehanteerd mogen 
worden voor de stimulering van de sport. Onderwerpen die hierbij een rol 
spelen zijn o.a. de duurzame financiering van de sportinfrastructuur, de 
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strijd tegen doping, het ontwikkelen van de jeugdopleiding en de 
bescherming van jonge sporters. 

Ad 2) Prioriteiten 

In het overleg met de sportsector op 14 april jl. zijn de volgende priori-
teiten benoemd: 
I. Meer rechtszekerheid voor de sport maar wel met respect voor de 

rechten van de sporter. 
II. Het versterken van de infrastructuur zoals good governance van de 

sportsector zodat de sport kan bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. 

III. Het ontwikkelen en laten excelleren van jonge sporters.
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