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Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen vijf jaar 230 miljoen euro in het profvoetbal 

gestoken, meldde Trouw onlangs. Ook buitenlandse profclubs krijgen veel overheidssteun. 

Het geld wordt soms gebruikt om een faillissement te voorkomen, zoals onlangs bij FC 

Twente. Maar ook gezonde clubs krijgen steun, onder meer voor stadions.  

 

 

Allemaal onnodig. De clubs verdienen nu tientallen malen meer dan vijftig jaar geleden. Hun 

enige probleem is dat de uitgaven aan spelers te hoog zijn. Als deze uitgaven gematigd 

werden, zou elke club gezond kunnen zijn. Daarbij zou men dan ook op eigen kosten een 

mooi stadion kunnen bouwen. De spelerssalarissen zouden wat dalen, maar het spelniveau 

gelukkig niet.  

 

Nu hebben nationale voetbalbonden wel controlesystemen die bedoeld zijn om hun clubs 

financieel gezond te houden. En clubs die Europees spelen worden ook nog gecontroleerd 

door de Uefa, via het Financial Fair Play-systeem (FFP). Maar het feit dat er nog steeds 

clubs in nood komen, impliceert dat de controle ontoereikend is: regels en toezicht zijn niet 

streng genoeg. Zo blijven bij FFP bijvoorbeeld de kosten van stadionbouw buiten 

beschouwing, zodat clubs die netjes aan de regels voldoen nog steeds grote verliezen 

kunnen lijden en failliet kunnen gaan.  

 

Zulke gebreken zijn hooguit voor een deel te wijten aan de bondsbestuurders zelf. Nationale 

bonden hebben voor beleid instemming van hun clubs nodig, en niet alle clubs willen streng 

gecontroleerd worden. En de Uefa moet rekening houden met de uiteenlopende wensen van 

vele bonden en clubs. Hierdoor zijn de controlesystemen slechte compromissen geworden.  



 

Als de voetbalsector faalt, kan de overheid ingrijpen. Frankrijk heeft dit 25 jaar geleden al 

ingezien. Op initiatief van de overheid zijn daar toen strenge regels gekomen, met harde 

sancties voor overtredingen. Daarbij is een organisatie opgericht, DNCG geheten, die is 

belast met het toezicht. DNCG is in principe onafhankelijk van de clubs: de meeste leden 

zijn accountant, advocaat of ambtenaar. Het systeem heeft de profclubs een stuk gezonder 

gemaakt.  

 

Ik stel voor dat de Europese Commissie het initiatief neemt om te komen tot één goed 

controlesysteem voor alle Europese profclubs. Allereerst moet men de Uefa onder druk 

zetten om zelf zo'n systeem in te voeren. Deze druk kan de Uefa dan helpen om de wensen 

van delen van haar achterban te negeren. Mede hierdoor is de kans groot dat de bond 

inderdaad een streng systeem gaat invoeren. Lukt dit niet, dan kan de commissie zelf een 

onafhankelijke toezichthouder à la DNCG instellen. Kortom, het is mogelijk om linksom of 

rechtsom een goed controlesysteem te krijgen. Alle clubs kunnen dan zonder 

overheidssteun blijven bestaan, en in mooie stadions investeren.  

 

Gaat zulke overheidsbemoeienis niet wat ver? Nee. Het beleid leidt tot het verdwijnen van 

miljarden aan steun, zodat de overheid per saldo minder doet. Daarbij verdwijnt ook de 

verstoring van de eerlijke concurrentie die steun aan individuele clubs onvermijdelijk met 

zich meebrengt.  

 

Vanwege dit laatste hoort de commissie steun aan profclubs eigenlijk te verbieden. Maar de 

commissie doet dit niet, omdat men vreest hierdoor minder populair bij voetbalfans te 

worden, zoals hoogleraar Aalders in deze krant al stelde. Maar hiermee veronachtzaamt de 

commissie haar wettelijke plicht om concurrentievervalsing te bestrijden. Gelukkig kan men 

deze plicht ook nakomen door het bovenstaande advies te volgen, en ervoor te zorgen dat 

de voetbalsector dankzij een goed controlesysteem zonder overheidssteun financieel gezond 

wordt en mooie stadions kan bouwen.  

 

Beter kan toch niet? 

 


