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Betreft: Sport en de Wet Markt en Overheid 

Geachte heer, mevrouw, 

Is uw gemeente al 'Markt en Overheid-proof'? Heeft uw gemeenteraad al een besluit 
genomen over het 'algemeen belang van sport'? 

Per 1 juli 2014 gaat de Wet Markt en Overheid definitief in. De wet bevat 
gedragsregels voor gemeenten en andere overheden die goederen of diensten zelf of 
via overheidsbedrijven op de markt aanbieden. Eén van de gedragsregels is dat 
goederen en diensten minimaal tegen integrale kostprijs aangeboden moeten 
worden. 

Sport wordt in de wet gezien als een economische activiteit, omdat er ook 
commerciële aanbieders van sportactiviteiten zijn. Veel gemeenten stellen 
sportaccommodaties momenteel gesubsidieerd en onder de integrale kostprijs ter 
beschikking aan sportverenigingen, omdat sport een belangrijke bijdrage levert aan 
gezondheid en participatie binnen de gemeente. Indien verenigingen de integrale 
kostprijs voor accommodaties moeten betalen, gaan de kosten voor verenigingen fors 
omhoog. Dit zal leiden tot aanzienlijk hogere lidmaatschapstarieven, met negatieve 
gevolgen voor sportdeelname. 

Uitzonderingen mogelijk: Het algemeen belang van sport 
Bovengenoemde situatie kan voorkomen worden doordat de gemeente economische 
activiteiten die in het algemeen belang zijn uitzondert van de Wet Markt en Overheid. 
Hiervoor is een besluit van de gemeenteraad nodig over het algemeen belang van 
sport. Sport dient het algemeen belang doordat het niet alleen leuk is om te doen, 
maar ook een belangrijke bijdrage levert op het gebied van gezondheid, veiligheid en 
sociale cohesie: 

• Sport levert een bijdrage aan het voorkomen van gezondheidsproblemen 
zoals overgewicht, diabetes en depressie. Veel gemeenten hebben in hun 
volksgezondheidbeleid sport &. bewegen als doelstelling opgenomen om de 
gezondheid in hun gemeente te verbeteren. 

• Sport draagt bij aan de participatiedoelstellingen van de gemeenten. 
Sportverenigingen zijn een ontmoetingsplek voor allerlei mensen. 
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Sportverenigingen bieden ook volop mogelijkheden voor vrijwilligers. Vier 
van de tien mensen die lid zijn van een vereniging zijn actief als vrijwilliger. 

- Sport draagt bij aan de opvoeding van kinderen. Op de sportverenigingen 
worden competenties aangeleerd die ook buiten de sport van pas komen. 
Sport leert jongeren de juiste normen en waarden en helpt antisociaal gedrag 
en criminaliteit tegengaan. 

Een aantal gemeenteraden heeft al een besluit genomen over het algemeen belang 
van sport. De gemeente Tilburg motiveerde het als volgt: 'Indien kostprijs dekkende 
tarieven in rekening zouden worden gebracht zou dit ten kost gaan van het 
deelnemen aan sportactiviteiten. Dit terwijl wij als bestuurlijk doel hebben om de 
deelname aan sportbeoefening voor volwassenen en jeugdigen juist zoveel mogelijk 
te bevorderen.' 

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft de gemeentelijke binnen- en 
buitensportaccommodaties aangewezen als algemeen belang. De gemeente stelt dat 
'indien de integrale kostprijs zou worden verwerkt in de tarieven, zou dit ertoe leiden 
dat deze tarieven fors in prijs zouden moeten worden verhoogd. Het is zeer 
aannemelijk dat dit leidt tot minder gebruik van deze accommodaties. Gelet op het 
belang van sporten uit een oogpunt van volksgezondheid (beweging) en onderwijs is 
dit ongewenst.' 

Zorg voor toegankelijke en betaalbare sport in uw gemeente 
NOC*NSF hecht een groot belang aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 
sport. Wij vragen u dan ook om na te gaan of uw gemeente al 'Markt en Overheid-
proof' is. Als dit niet het geval is vragen wij u om in de raadsvergadering in juni een 
algemeen belang uitzondering vast te stellen voor de sport. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Martien Louwers, martien.louwers(S)nocnsf.nl of 
0646375988. 

Met vriendelijke groet, 
NOC*NSF 

Gerard DielesS 
Algemeen Directeur 
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