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Algemene procedure subsidieaanvraag en -
toewijzing 
 

• Organisator kan informatie inwinnen voorafgaand aan het indienen van een subsidie-

aanvraag: bijvoorbeeld bij Steunpunt Sportevenementen (contact via NOC*NSF) 

of bij het ministerie van VWS. Er is geen contact mogelijk met raadsleden of 

commissieleden. 

• Organisator dient een definitieve aanvraag voor subsidie in bij VWS via DUS-I 

(shared service centre van verschillende ministeries). 

• DUS-I doet de eerste check op technische zaken in subsidie-aanvraag. (Tellen alle 

cijfers op, is aanvrager de juiste rechtspersoon, etc.) De doorlooptijd bij DUS-I ligt 

rond de 4 weken. 

o https://www.dus-i.nl/subsidies/sportevenementen  

• Na de check van DUS-I kijkt de directie Sport van het ministerie van VWS  naar de 

eisen op basis van het beleidskader, naar de begroting en doet de directie een check 

aan de hand van vragenlijsten. De doorlooptijd bij de directie Sport van het ministerie 

van VWS ligt op 1 tot 2 weken. De directie Sport stelt de NLsportraad meteen op de 

hoogte als er een aanvraag binnenkomt. 

o Beleidskader 2019-2020: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2018/10/01/ontwerp

besluit-vaststelling-beleidskader-sportevenementen-2019-2020  

• Een aanvraag komt na ongeveer 6 weken voor advies bij de NLsportraad in de 

volgende gevallen: 

o Als het gaat om een aansprekend internationaal sportevenement met 

Rijksbijdrage tot 2.500.000,-:  

 Advies of het inderdaad om een aansprekend 

internationaal sportevenement gaat. 

o Indien aanvrager van mening is dat een hogere rijksbijdrage  dan € 

2.500.000,- noodzakelijk is voor het evenement: 

 Advies over de hoogte van de subsidie en opbouw van de 

begroting van een evenement als de aanvraag goed 

onderbouwd is.  

 Advies of het inderdaad om een aansprekend 

internationaal sportevenement gaat. 

o Als het gaat om een aansprekend internationaal sportevenement in de 

buitencategorie: 

 De hoogte van de rijksbijdrage wordt in overleg met de 

Tweede Kamer nader bepaald. Hierover wordt vooraf 

advies gevraagd aan de NLsportraad.1  

• De beoordelingscommissie sportevenementen buigt zich over de aanvraag en 

komt met een onderbouwd advies. 

o Advies wordt binnen ongeveer 6 weken gegeven. Het secretariaat van 

de NLsportraad informeert de directie Sport van het ministerie van 

VWS indien de termijn van 6 weken niet haalbaar is voor een advies. 

• Het advies van de beoordelingscommissie wordt in een (schriftelijke) 

raadsvergadering van de NLsportraad bekrachtigd. Alleen om zeer zwaarwegende 

redenen wijkt de NLsportraad af van het advies van de beoordelingscommissie. 

                                                           
1 Het gaat hier om in ieder geval de Olympische en Paralympische Spelen, de Europese 

Spelen, de Jeugd Olympische Spelen en het eindtoernooi van het Wereld- of Europees 
Kampioenschap Voetbal voor mannen. 

https://www.dus-i.nl/subsidies/sportevenementen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2018/10/01/ontwerpbesluit-vaststelling-beleidskader-sportevenementen-2019-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2018/10/01/ontwerpbesluit-vaststelling-beleidskader-sportevenementen-2019-2020
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• Het advies van de beoordelingscommissie dat is bekrachtigd door de NLsportraad 

wordt naar het ministerie van VWS (directie Sport) gestuurd. 

• Het vastgestelde advies wordt op de website van de NLsportraad gepubliceerd met 

vermelding van deelnemers aan de vergadering van de beoordelingscommissie.  

• Het ministerie van VWS neemt een definitieve beslissing of een evenement subsidie 

ontvangt en zo ja, wat de hoogte van de subsidie is. 
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Procedure Beoordelingscommissie 
Sportevenementen 
 

Samenstelling 
De beoordelingscommissie evenementen zal bestaan uit een poule van externe 

commissieleden en raadsleden. Raadsleden brengen hun expertise in tijdens de 

vergadering maar hebben geen stemrecht.  

Eén van de raadsleden fungeert als technisch voorzitter en heeft als taak om het proces 

te bewaken. De technisch voorzitter wordt per vergadering aangewezen door de 

NLsportraad.  

 

De volgende raadsleden zijn vanuit de NLsportraad betrokken: 

• Leanne van den Hoek (technisch voorzitter) 

• Jaap de Groot 

• Duncan Stutterheim 

 

De volgende externe commissieleden zijn aangetrokken en vormen samen een poule:2 

• Arne de Groote 

• Atilay Uslu 

• Bas Stolwijk 

• Erna van de Ven 

• Gerrit Middag 

• Marjolein Bolhuis 

• Maurice Leeser 

• Moniek Kleinsman 

• Nico Spreij 

• Paul Hover 

• Sigrid Schenk 

 

Vanuit deze poule zullen telkens tenminste vijf commissieleden gevraagd worden om 

een oordeel te geven over een binnengekomen aanvraag, daarnaast zal tenminste één 

raadslid present zijn en technisch voorzitten. Voor de beslissing over wie aansluit, doet  

het secretariaat een voorstel. Het voorstel wordt aan de 4 raadsleden gezonden die bij 

de beoordelingscommissie zijn betrokken. De voorzitter besluit samen met tenminste 

één raadslid welke commissieleden en raadsleden deelnemen aan de vergadering, op 

basis van een afweging inzake mogelijke belangenverstrengeling. 

 

  

                                                           
2 In het voorjaar van 2019 wordt de poule uitgebreid met specifieke expertisegebieden. 

Zie hiervoor de website van de NLsportraad: https://www.nederlandse-
sportraad.nl/actueel/nieuws/2019/02/04/vacature-nlsportraad-aanvullende-expertise-
beoordelingscommissie-sportevenementen  

https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2019/02/04/vacature-nlsportraad-aanvullende-expertise-beoordelingscommissie-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2019/02/04/vacature-nlsportraad-aanvullende-expertise-beoordelingscommissie-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2019/02/04/vacature-nlsportraad-aanvullende-expertise-beoordelingscommissie-sportevenementen
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In onderstaand kader staan de afwegingen om belangenverstrengeling te beoordelen, 

deze zullen nog met de leden van de beoordelingscommissie verder worden 

aangescherpt. 

 

 

  

Belangenverstrengeling en persoonlijke belangen 

Bij het samenstellen van de commissie, is het van belang dat er geen sprake is van 

belangenverstrengeling of persoonlijke belangen. Daarnaast moet ook de schijn van 

belangenverstrengeling/persoonlijke belangen (zoveel mogelijk) worden vermeden.  

Van een persoonlijk belang is sprake wanneer een deelnemer aan de commissie 

(extern commissielid dan wel raadslid) enige betrokkenheid heeft bij het evenement.  

Dit kunnen de volgende zaken zijn: 

• privé belangen; 

• professionele belangen; 

• belangen vanuit nevenfuncties; 

• zakelijke (financiële dan wel economische) belangen. 

 

Er is sprake van de schijn van belangenverstrengeling/persoonlijke belangen als de 

vraag ontstaat of een commissielid of raadslid nog wel onbevangen in het 

onderwerp staat waarover hij of zij advies moet geven. 

 

Er zijn 3 categorieën betrokkenheid/persoonlijke belangen van commissieleden bij 

een aanvraag: 

• Directe betrokkenen  commissielid kan niet meedoen.  

Commissielid is direct betrokkene in de volgende gevallen: 

o het zijn van (mede)aanvrager; 

o het zijn van (beoogd) (deel)projectleider; 

o het in enige mate mee hebben geschreven aan een aanvraag 

zonder (mede)aanvrager te zijn; 

o bevriend zijn met de aanvrager 

o een werkrelatie hebben met de aanvrager; 

o het hebben van bloed- of aanverwantschap tot en met de derde 

graad of het hebben gesloten van een samenlevingscontract 

(anders dan geregistreerd partnerschap). 

• Indirect betrokkenen  Er is een aantal criteria, op basis waarvan besloten kan 

worden of een commissielid kan worden betrokken bij de beoordeling. 

o integriteitsbeoordeling begint bij commissielid zelf: Wat zegt het 

commissielid er zelf van?; 

o aard van het persoonlijk belang; 

o zwaarte van het persoonlijk belang; 

o aantal aanvragen en/of aanvragers waarbij de deelnemer een 

persoonlijk belang heeft; 

o de rol die de deelnemer vervult in het proces; 

o kan een schijn van betrokkenheid (extra) nadelig zijn. 

• Niet-betrokken  commissielid kan sowieso betrokken worden bij de 

beoordeling.  

Commissielid heeft geen enkele betrokkenheid bij de aanvraag, er is ook geen 

sprake van schijn van betrokkenheid.  
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Werkwijze 
• Directie Sport van het ministerie van VWS stuurt een subsidieaanvraag door naar het 

secretariaat van de NLsportraad. 

• Op moment van binnenkomen van de aanvraag bij het secretariaat van de 

NLsportraad heeft de commissie een streeftijd van 6 weken om de aanvraag van 

advies te voorzien. 

• Het secretariaat stelt de directie Sport van het ministerie van VWS op de hoogte als 

de streeftijd van 6 weken niet haalbaar blijkt voor een advies. 

• Het secretariaat van de NLsportraad plant een vergadering in. 

• Op basis van het protocol ‘werkwijze samenstelling beoordelingscommissie’ wordt 

een aantal commissieleden uit de poule geselecteerd voor betreffende vergadering 

en daaraan gekoppelde beoordeling. 

• Het secretariaat vraagt hierbij voorafgaand aan elke vergadering aan commissieleden 

of zij nog problemen met belangenverstrengeling voorzien. 

• Secretariaat stuurt de commissieleden de volgende stukken: 

o alle stukken die bij het secretariaat zijn binnengekomen omtrent de 

subsidieaanvraag; 

o een agenda voor de bijeenkomst (inclusief vast agendapunt over 

integriteit, waarbij belangenverstrengeling expliciet bij de deelnemers 

aan de vergadering onder de aandacht wordt gebracht). 

• Alle commissieleden krijgen de opdracht om het overleg voor te bereiden en om een 

kort preadvies te schrijven vanuit hun eigen expertise. Voor deze voorbereiding 

krijgen zij vanaf moment van ontvangst van de documenten maximaal één week de 

tijd. 

• De preadviezen worden verzameld door het secretariaat en voor de vergadering 

verstuurd aan alle deelnemers.  

• Tijdens de vergadering worden alle stukken besproken en wordt een goed 

onderbouwd oordeel gevormd op basis van de van tevoren vastgestelde en openbaar 

gemaakte criteria en weging hiervan (zie ‘Criteria voor beoordeling (…)’). 

• In beginsel worden alle aanvragen uitsluitend op basis van (via het ministerie van 

VWS) aangeleverde documenten beoordeeld. Indien blijkt dat deze werkwijze niet 

volstaat, kan een aanvrager uitgenodigd worden voor een Q&A tijdens de 

vergadering. Let op! Als er één aanvrager wordt uitgenodigd, moeten vanaf dat 

moment alle aanvragers de kans krijgen om langs te komen i.v.m. het 

gelijkheidsbeginsel. 

• Het secretariaat van de NLsportraad werkt het onderbouwde advies uit, waar nodig in 

samenwerking met de commissieleden. 

• Het onderbouwde advies wordt naar de NLsportraad gezonden ter vaststelling. De 

NLsportraad is bestuurlijk verantwoordelijk voor de adviezen van de 

beoordelingscommissie sportevenementen, dit vloeit voort uit de regels van goed 

bestuur. 

• Het advies van de beoordelingscommissie sportevenementen is leidend. De 

NLsportraad bekrachtigt het advies in een schriftelijke raadsvergadering.3 De 

NLsportraad wijkt alleen van het advies af om zeer zwaarwegende redenen. Wat 

deze zwaarwegende redenen zijn, zal gaandeweg blijken.  

• Het vastgestelde advies van de NLsportraad inclusief de onderbouwing van de 

commissie worden naar het ministerie van VWS (directie Sport) gestuurd. 

• Het vastgestelde advies inclusief onderbouwing wordt op de website van de 

NLsportraad gepubliceerd. Vanuit overweging van transparantie wordt ook de 

samenstelling gepubliceerd. 

                                                           
3 In geval van (in)directe belangen onthouden raadsleden zich van stemming. 


