Topsport stimuleren
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Achtergrond
Sport is voor de Partij van de Arbeid een belangrijk onderdeel van de samenleving. Sport
verbroedert, het leert kinderen spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden, draagt bij aan
sociale contacten en bovendien is het gezond. Topsport is volgens de PvdA een wezenlijk
onderdeel van de sport in Nederland. Dat is ook op dit moment zichtbaar, nu de Olympische
Spelen heel Nederland in de ban houden en het land uit haar voegen springt bij een gouden
plak voor Ranomi Kromodwijojo en Epke Zonderland. De PvdA vindt deze
topsportevenementen belangrijk. Voor het plezier van mensen, maar ook voor de positieve
uitstraling naar de breedtesport.
Actiepunten
Omdat topsport in Nederland er toe doet, en de PvdA dit zo wil houden, moet de overheid de
topsport blijven stimuleren. Om topsport en topsporters te ondersteunen, neemt de PvdA de
volgende maatregelen.
1. Eind aan de langstudeerboete
Een kwart van de olympiërs wordt, als gevolg van hun topsportprestaties, straks beboet met
een langstudeerboete omdat zij hun studie niet op tijd afronden. De langstudeerboete is
oneerlijk en onredelijk voor alle studenten, en zeker ook voor studenten die aan topsport doen
naast hun studie. De PvdA wil daarom af van deze boete op ambitie. De PvdA zal zich er hard
voor maken om deze drempel voor sporters af te schaffen.
2. Geen bezuiniging op sport
Zelfs in economisch zware tijden – waarin alle overheidsuitgaven tegen het licht worden
gehouden – bezuinigd de PvdA niet op sport. De sport en topsport nemen hiervoor een te
essentiële plek in, in onze samenleving. De PvdA zal de investeringen van de overheid in
sport in Nederland verdedigen.
3. Onderwijs optimaal combineren met (top)sport
Het sporten op hoog niveau, soms op het niveau van topsport, wordt veel gedaan door
jongeren. Voor hen is het essentieel dat de sport gecombineerd kan worden met onderwijs. In
veel gevallen zullen sportprestaties niet leiden tot een sportcarrière, waardoor een diploma
van groot belang is voor de toekomst van de studerende sporters. Maar ook na een mogelijke
sportcarrière is een diploma belangrijk. Topsport en onderwijs horen dan ook effectief
gecombineerd te kunnen worden. De PvdA wil dat er topsportklassen worden aangeboden, dat
er samenwerking is tussen scholen en sportverenigingen en dat de sportende leerlingen
begeleid worden. De PvdA zal opkomende talenten in de sport bijstaan om er voor te zorgen
dat hun sportambities en opleiding elkaar niet in de weg staan.
4. Vakdocenten in de sport
Om topsport te stimuleren, moet ook de sport op school op een hoog niveau worden
aangeboden. Om dit niveau te behalen, wil de PvdA investeren in bewegingsonderwijs op de
basisschool. De PvdA gelooft dat in alle vormen van onderwijs de kwaliteit van de leraar het
verschil kan maken. Sport op school is hierbij geen uitzondering. Een vakdocent kan kinderen
leren op de juiste wijze te bewegen en zo de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te

verhogen. De sportles moet zo een echt onderwijsvak worden. Ook wijst onderzoek van de
Rijksuniversiteit van Groningen uit dat goed en voldoende bewegen leidt tot betere
leerprestaties. Kinderen voelen zich fitter en gezonder, waardoor zij zich beter kunnen
concentreren en beter presteren.
5. BTW-vrijstelling op sponsoring
Veel talenten in de latere topsport, zijn ooit begonnen bij een amateursportvereniging. Buiten
de belangrijke taken van deze verenigingen in de wijken en buurten, leveren deze
verenigingen de latere topsporters af. De PvdA wil deze amateursportverenigingen steunen
door de BTW-vrijstelling voor sponsoring te vergroten voor goederen en diensten. De
vrijstelling voor leveringen van goederen door de sponsor – zoals voetballen, hockeysticks of
shirts – bedraagt nu €68.067, de PvdA wil dit verhogen naar €75.000. Voor diensten –
bijvoorbeeld advertenties in het clubblaadje – willen wij de vrijstelling verhogen van €31.765
naar €40.000. Dit betekent dat de PvdA voorstelt om €15.000 aan extra vrijstellingen te
introduceren voor de sport. Dit biedt de verenigingen meer financiële ruimte, waardoor er
extra geïnvesteerd kan worden in de sport.

