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Geachte voorzitter, 

Tijdens de behandeling van de Sportbegroting van VWS op 28 november 2011 heb 

ik toegezegd uw Kamer Modelgaranties van de kant van de overheid voor het in 

ons land organiseren van (grote) internationale sportevenementen toe te sturen. 

De ervaringen die we in ons land hebben opgedaan met het opstellen van de 

garanties rondom het Bid voor het WK Voetbal 2018 hebben bijgedragen aan het 

ontstaan van het idee om een model van garanties te formuleren zonder de druk 

van een aankomend en mogelijk sterk aansprekend evenement. Hoofddoel van dit 

model is, dat op grond daarvan organisatoren en andere direct betrokken 

organisaties een houvast hebben van wat men kan verwachten van de kant van 

het rijk. Met het toezenden van bijgaande modelgaranties kom ik die toezegging 

na.  

 

De garanties waarover het hier gaat hebben alle betrekking op beleidsterreinen 

van andere ministeries, te weten: Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Sociale zaken en Werkgelegenheid, Financiën, Veiligheid en 

Justitie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Op mijn verzoek hebben 

deze ministeries de op hun terrein betrekking hebbende model garanties 

opgesteld. Deze zijn vervolgens in bijgaand document bij elkaar gebracht 

 

De terreinen waarop de garanties betrekking hebben zijn vastgesteld op basis van 

de ervaringen met het eerder genoemde Bid voor het WK Voetbal 2018, te weten: 

Visa en toegangsprocedures, Tewerkstellingsvergunningen, Belastingen, Veiligheid, 

Internationale valuta, Commerciële rechten en Telecommunicatie.  

Tevens zijn NOC*NSF en een tiental sportbonden, die ervaring hebben met het 

organiseren van evenementen in ons land, geraadpleegd met de vraag of binnen 

de respectievelijke internationale organisaties garanties van overheden worden 

gevraagd en zo ja, of deze vallen binnen de reikwijdte van de genoemde 

terreinen. Uit de ontvangen reacties leid ik af dat aan de genoemde terreinen geen 

toevoegingen gepleegd hoeven te worden. Aanvullende garanties, zo er sprake 

van zou moeten zijn, zullen maatwerk zijn, aangepast aan specifieke kenmerken 

van een tak van sport (bijv. het inzetten van helikopters voor het maken van TV 

beelden bij internationale wielerwedstrijden, zoals in 2010 bij de Giro en de Tour 

de France). Daar kunnen dan separaat afspraken over gemaakt worden met 

organiserende instanties.  
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Het is de bedoeling dat de modelgaranties jaarlijks op hun actualiteit worden 

bezien en zo nodig aangepast aan veranderde wet - en regelgeving. Voor een zo 

goed mogelijk gebruik van dit model zal het worden vertaald in het Engels en het 

Frans (de twee hoofdtalen in de internationale sportwereld). Dan zal het document 

ter beschikking kunnen worden gesteld aan degenen die internationale 

sportevenementen willen organiseren.  

 

Ik merk in dit kader voorts nog het volgende op. 

 

In relatie tot de formulering en het toekomstig gebruik van deze modelgaranties 

zijn tevens de moties van het lid Klaver van belang. Het betreft de motie die is 

ingediend bij het WGO van 28 november 2011 (TK 2011-2012, 33000 XVI, nr. 86) 

en de motie die is ingediend bij het overleg met uw Kamer op 27 maart 2012 (TK 

2011-2012, 30 234, nr. 62). 

 

De eerst genoemde motie spreekt uit dat voor de Olympische Spelen geen 

garanties op bijvoorbeeld belastingvrijstellingen mogen worden gegeven. De wijze 

waarop bijgaande modelgaranties zijn beschreven komt hieraan tegemoet, omdat 

alleen wordt weergegeven wat de huidige stand van de wet en regelgeving op de 

diverse terreinen is en de mogelijkheden die dat biedt voor de organisatie van 

evenementen.  

 

Over de laatst genoemde motie, gericht op het organiseren van grootschalige 

evenementen als de Olympische Spelen 2028, merk ik het volgende op. 

Mocht de organisatie van of het indienen van een bid voor zeer grootschalige 

evenementen zich aandienen, zoals de Olympische/ Paralympische Spelen en WK 

en EK voetbal die van de buitencategorie zijn, dan spreekt het vanzelf dat bij de 

dan te nemen substantiële besluiten over ondersteuning de Kamer nauwgezet en 

tijdig geïnformeerd zal worden.  

 

Tot slot merk ik over het reguliere evenementenbeleid nog het volgende op.  

Momenteel ben ik bezig met het ontwikkelen van een nieuw evenementenbeleid. 

De bedoeling daarbij is om uw Kamer vooraf helderheid te geven over het 

(budgettair) kader waarbinnen financiële steun kan worden gegeven.  

Gezien de demissionaire status van het kabinet heb ik besloten het aan het 

volgende kabinet over te laten dit beleid af te ronden en vervolgens uw Kamer 

daarover te informeren.  

Dit houdt in dat het huidige beleid, zoals vastgelegd in eerder aan u gezonden 

nota’s (Tijd voor Sport en Samen voor Sport), met inachtneming van de thans 

geldende subsidieregels, tot die tijd gehandhaafd blijft. Recente voorbeelden van 

evenementen die op basis van dit beleid zijn gesteund zijn het WK Turnen in 2010, 

het WK Tafeltennis in 2011 en het EK Beachvolleybal in 2012.  
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Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

mw. drs. E.I. Schippers 

 


