
EU moet einde maken aan steun 
voetbalclubs 
Voetbalclubs zullen nooit genoeg geld verdienen om de steeds hogere spelerssalarissen te 
kunnen betalen. Subsidie is geen oplossing. De enige manier om aan deze financiële wedloop 
een einde te maken is juist een Europees verbod op overheidssteun, meent Tsjalle van der 
Burg....  
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VORIGE week (17 augustus) publiceerde de Volkskrant de resultaten van een onderzoek naar 
de steun van gemeenten en provincies aan professionele voetbalclubs. De 36 clubs in de ere- 
en eerste divisie blijken de afgelopen vijf jaar in totaal 167 miljoen gulden aan giften en 
subsidies te hebben ontvangen. Aan andere vormen van financiële steun (zoals bijvoorbeeld 
leningen) waren de diverse overheden nog eens 167 miljoen kwijt. Tenslotte werd de totale 
politiesteun aan het betaalde voetbal het vorige seizoen op 25 miljoen gulden geschat. 

Hoe is het eigenlijk mogelijk dat een bedrijfstak waarvan de inkomsten de afgelopen jaren 
met honderden miljoenen guldens zijn gestegen tot zo'n 600 miljoen gulden per jaar, toch 
meer dan 60 miljoen gulden per jaar aan financiële steun nodig heeft? Clubs moeten met 
elkaar concurreren op de markt voor spelers. Als hun inkomsten stijgen, gebruiken ze het 
extra geld vooral om betere spelers aan te trekken. Echter, alle clubs zien hun inkomsten 
stijgen, en alle clubs proberen met het extra geld betere spelers te kopen. Daardoor stijgen 
overal de spelerssalarissen, en dus ook de kosten voor de clubs. Hierdoor leidt de stijging van 
de inkomsten gemiddeld niet tot hogere winst. De stijging van de kosten leidt soms zelfs tot 
hoge verliezen. 

Eigenlijk worden de clubs hier geconfronteerd met wat economen een prisoner's dilemma 
noemen. Vanuit het perspectief van een individuele club kan het zeer zinvol zijn om steeds 
meer geld aan spelers uit te geven. Doet de club dit niet, dan zal hij waarschijnlijk degraderen 
of Europees voetbal missen. Dit zou tot een sterke daling van de inkomsten leiden, en dat is 
financieel ook niet wenselijk. 

Daarentegen geldt voor alle clubs tezamen dat het gunstig zou zijn als men met elkaar zou 
afspreken om de uitgaven aan spelers op de een of andere manier te beperken (zoals dat bij 
sommige Amerikaanse sporten middels een salary cap gebeurt). Hierdoor zouden de clubs 
meer geld overhouden. Het probleem is echter dat dergelijke afspraken moeilijk van de grond 
komen, waardoor de clubs in de praktijk datgene blijven doen wat vanuit hun individuele 
perspectief het beste is: spelers meer geld betalen. 

Ook de lokale overheden, en hun kiezers, zitten tot op zekere hoogte met een prisoner's 
dilemma. Vanuit het perspectief van elke individuele stad kan het zinvol zijn om de eigen 
club te steunen. Immers, een club die goed in de Nederlandse competitie meekomt, en 
wellicht ook goed presteert in Europese competities, verschaft de lokale bevolking veel 
genoegen. Zo bleek onlangs uit een enquête dat een groot deel van de bevolking van Den 
Bosch de in nood verkerende plaatselijke profclub best met belastinggeld overeind wil 
houden. 



Echter, als alle steden hun eigen club financieel steunen, dan krijgt het gemiddelde team geen 
betere spelers. Daarom geldt voor alle lokale overheden tezamen dat het gunstig zou zijn 
indien men tot een regeling zou komen die steun aan voetbalclubs onmogelijk maakt. Dit zou 
dan een Europese regeling moeten zijn, omdat voetbalclubs ook in dat verband met elkaar 
concurreren. 

Eigenlijk bestaat zo'n regeling al. Volgens de Europese wetgeving is het in principe verboden 
dat overheden individuele bedrijven subsidiëren. Nu worden professionele voetbalclubs door 
de Europese wetgever steeds meer beschouwd als gewone bedrijven. Mede omdat de 
subsidies die overal in Europa aan voetbalclubs worden gegeven tegenwoordig vrij hoog zijn, 
is het nu tijd geworden om het Europese verbod op subsidies aan individuele bedrijven ook 
daadwerkelijk op het betaalde voetbal toe te passen. 

In aanvulling hierop zouden de voetbalbonden in Europa (zo nodig daartoe aangezet door de 
Europese overheid) strenge normen voor de begrotingen van de clubs moeten hanteren. Zo 
zou elke club gedwongen moeten worden om een (in verhouding tot de begroting) redelijk 
hoog bedrag als financiële reserve op de bank te zetten. Hiermee kunnen dan onverwachte 
tegenvallers worden opgevangen, zodat faillissementen onmogelijk worden. Verder zou 
overwogen kunnen worden de clubs te verplichten om elk jaar een deel van hun inkomsten 
opzij te zetten voor toekomstige investeringen in stadions. Hierdoor zouden de clubs de bouw 
van stadions zelf kunnen financieren. 

Clubs moeten op straffe van uitsluiting uit de competitie gedwongen worden hun begroting 
aan deze normen aan te passen. Dit zal er toe leiden dat de clubs minder geld aan spelers 
uitgeven. 

Al met al zullen de clubs winstgevender worden doordat de salarissen dalen. Clubs zullen 
daardoor ook kredietwaardiger worden, zodat banken eerder bereid zullen zijn aanvullende 
leningen te verstrekken voor bijvoorbeeld de bouw van een stadion. Ook wat dit betreft is de 
overheid dan niet meer nodig. De spelers zullen door de wat lagere salarissen niet slechter 
gaan voetballen, zodat het voetbal er niet minder op wordt. En tenslotte zullen de lokale 
overheden en de belastingbetalers er financieel op vooruit gaan. 
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