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Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID 

EN CULTUUR 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Rijswijk, 23 oktober 1984 
Conform mijn toezegging ten tijde van de 105-de vergadering van de 

vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur op 6 juni 1984 gelieve u hierbij 
een afschrift aan te treffen van het officiële verslag, zoals dat door het 
secretariaat van de Raad van Europa is samengesteld. Kortheidshalve 
moge ik naar het verslag en de resoluties verwijzen.' 

Bij wijze van toelichting vermeld ik ten aanzien van de verhouding tussen 
de overheid en de particuliere organisaties, zoals die door de heer Worrell 
ter sprake werd gebracht, gaarne het volgende. 

De conferentie was voorbereid door het Comité Directeur pour 1e 
Développement du Sport (CDDS) van de Raad van Europa. Dit comité is 
samengesteld uit delegaties die bestaan uit vertegenwoordigers van 
Regeringen en vertegenwoordigers van de nationale sportorganisaties, 
zulks overeenkomstig de opvattingen van de respectieve nationale regerin-
gen. Het verschil in verantwoordelijkheidstoedeling binnen de verschillende 
delegaties leidt in dit internationale verband soms tot enige problemen, die 
ruwweg neerkomen op de omstandigheid, dat conferenties van politieke 
ambtsdragers mede worden voorbereid door vertegenwoordigers van 
particuliere organisaties. Zo komen kwesties, die naar het oordeel van de 
gezamenlijke sportfederaties «des sports» zijn, soms maar moeizaam op de 
agenda. 

De vergaderstukken zijn als gevolg daarvan dan ook niet altijd voldoende 
toegesneden op politieke besluitvorming. Dit heeft dan weer tot gevolg dat 
een aantal ministers zich tijdens de conferenties door een hoge ambtenaar 
laten vervangen, met als consequenties dat er geen volledige politieke 
discussie kan plaats hebben. 

Ten aanzien van de follow-up van de ministersconferenties geldt een 
vergelijkbare problematiek. De uitvoering van de besluiten van die confe-
renties ligt in het algemeen - nadat het Comité van Ministers van de Raad 
van Europa de besluiten heeft bekrachtigd - in handen van het CDDS. Waar 
niet alle leden van het CDDS verantwoordelijkheid dragen voor het over-
heidsbeleid, gebeurt het wel dat bepaalde besluiten nauwelijks of niet 
kunnen worden uitgevoerd dan wel eerst nadat een zekere dosis weerstand 

1 Ter inzage gelegd op de bibliotheek. IS o v e r w o n n e n . 
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Het voorgaande heeft ertoe geleid dat sinds enige tijd van Nederlandse 
overheidszijde aangedrongen wordt op aanpassing van het CDDS, opdat 
de onderscheiden verantwoordelijkheden van overheden en particulier 
initiatief duidelijker tot hun recht komen. De uiteindelijke doelstelling 
daarbij is het ontstaan van een dialoog op Europees niveau over de 
internationale aspecten van het sportbeleid. Hierbij speelt het gegeven dat 
de hoge internationale organisatiegraad en de besluitvorming van interna-
tionale sportorganisaties gevolgen heeft voor het overheidsbeleid op 
nationaal niveau. Onder meer daarover moeten overheden kunnen over-
leggen, evenals over bepaalde initiatieven van overheden zelve op het 
terrein van de sport. Het CDDS zou hierbij als overlegplatform tussen 
vertegenwoordigers van de overheden en het particulier initiatief moeten 
functioneren (volgens de opzet van het Nationaal Sport Overleg in Neder-
land). 

De haalbaarheid van een dergelijke constructie binnen de Raad van 
Europastructuren lijkt vooralsnog niet vast te staan, maar ik heb er vertrou-
wen in dat een dergelijke constructie uiteindelijk tot stand zal komen. De 
ministersconferenties zullen dan door het ambtelijk deel van het nieuwe 
CDDS kunnen worden voorbereid. Het overige CDDS-werk (met name de 
uitvoering van het Sport for All Charter) kan in gezamenlijkheid gebeuren. 
Als tussenoplossing is te Malta besloten dat de ministersconferenties 
voortaan door een «committee of senior officials» zullen worden voorbereid. 

Voor de neerslag van de discussies op dit punt moge ik verwijzen naar 
resolutie nr. 10 op blz. 33 van bijgevoegd verslag. 

Volledigheidshalve zij hierbij nog vermeld dat ik de Nederlandse Sport 
Federatie bij brief van 6 juli 1984 in reactie op een NRC-publikatie van die 
zijnde mijn visie nog eens uiteen gezet heb. 

Ik vertrouw erop u met het voorgaande van dienst te zijn geweest. 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
J. P. van der Reijden 
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