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Inleiding & achtergrond 
 Covid-19 en de gevolgen voor voetbal algemeen 

De uitbraak van het Covid-19 coronavirus heeft wereldwijd grote 

impact op de volksgezondheid, economie en het sociale leven.  

Welke maatschappelijke gevolgen de Coronacrisis uiteindelijk 

allemaal heeft gehad, is pas over lange tijd echt vast te stellen. 

Alhoewel sport, en voetbal in het bijzonder, slechts een bijzaak in 

het leven is, worden hier eveneens de gevolgen van het virus door 

velen gevoeld. De bal ligt stil, de velden zijn leeg. Voor het 

Nederlandse amateurvoetbal zit het seizoen 2019/20 er na de 

officiële beëindiging door de KNVB per 15 maart al op. Op het 

moment van schrijven (mei 2020) wordt door veel nationale bonden 

gewikt en gewogen of de profcompetities kunnen worden hervat. 

Vergunningsplichtige evenementen zijn in Nederland door de 

verlengde maatregelen tot 1 september verboden. Het bestuur 

betaald voetbal van de KNVB heeft daarnaast bepaald dat de 

Nederlandse profcompetities voor het seizoen 2019/20 niet 

uitgespeeld gaan worden. Ook heeft het besloten dat er tussen de 

Eredivisie en eerste divisie geen promotie en degradatie zal 

plaatsvinden. Hierdoor spelen, als deze besluiten standhouden, 

ADO Den Haag en RKC Waalwijk ook aankomend seizoen in de 

Eredivisie. SC Cambuur en De Graafschap blijven dan in de Keuken 

Kampioen Divisie. Een besluit met grote financiële gevolgen voor de 

betrokken clubs. Tegelijkertijd zullen alle betaald voetbal 

organisaties (BVO’s) de gevolgen van de Coronacrisis sterk op de 

begroting terug zien. Maar hoe groot zijn die gevolgen nu echt? 

Welke clubs worden het hardst getroffen? Welke oplossingen zijn er 

en biedt deze crisis misschien ook kansen voor clubs?  

 Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de huidige 

en toekomstige financiële effecten van de Coronacrisis voor de 

BVO’s uit de huidige Eredivisie. Met dit onderzoek hebben we 

zoveel mogelijk in kaart willen brengen en een inschatting proberen 

te maken hoe de commerciële levensaders van de clubs worden 

geraakt.  

 

 Daarmee willen we waar mogelijk oplossingsrichtingen 

aanreiken. Dat alle clubs een financiële knauw krijgen is 

overduidelijk maar een aantal clubs zal het er ogenschijnlijk minder 

moeilijk mee krijgen. Op welke vlakken liggen kansen en waar 

liggen potentiele oplossingen voor het grijpen? Ook dat komt in deze 

verkenning aan de orde. 

 

 We richten ons in dit rapport alleen op de financieel 

economische aspecten van de Coronacrisis voor de 

Eredivisieclubs. Daarmee laten we de maatschappelijke effecten, 

voor fans/volgers, spelers, gemeenten, e.d. buiten beschouwing. 

Ondanks dat deze effecten waarschijnlijk nog veel belangrijker zijn 

voor de samenleving. Tegelijkertijd is duidelijk dat een financieel 

gezond betaald voetbal in Nederland van veel waarde kan zijn. We 

beperken ons tot de huidige Eredivisieclubs, vooral omdat hiervoor 

voldoende informatie beschikbaar was voor onze analyses. Voor 

clubs uit de Keuken Kampioen Divisie (KKD) was dit niet altijd het 

geval.  

 

 Deze verkenning is bedoeld voor alle geïnteresseerde 

stakeholders, van fans en sponsors tot direct betrokken 

medewerkers, maar ook voor betrokken gemeenten en de KNVB. 
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Opzet onderzoek  

 Dit onderzoek is gedaan aan de hand van deskresearch, 

aangevuld met de input van verschillende insiders van het 

betaald voetbal.  

De jaarverslagen over boekjaar 2018/19 van de BVO’s die in het 

seizoen 2019/20 in de Eredivisie actief zijn, zijn geanalyseerd en 

vormen de uitgangssituatie van dit onderzoek. Daarnaast is er 

gewerkt met verschillende informatie uit openbare bronnen. Zo zijn 

de gegevens van de website transfermarkt.nl gebruikt voor het 

bepalen van de marktwaarde en de contractduur van de 

voetbalspelers die onder contract staan bij de diverse BVO’s.  

 

 Voor het seizoen 2020/21 zijn twee scenario’s uitgewerkt. 

Het scenario van de anderhalve-meter-samenleving zoals door 

minister-president Mark Rutte benoemd wordt, zorgt in de stadions 

voor logistieke problemen, een bijzonder lage bezettingsgraad en 

daarmee weinig ‘beleving’. In- en uitstroom in stadions, het benutten 

van de cateringmomenten in de rust, voorafgaand of na afloop van 

de wedstrijd en de additionele investeringen in veiligheid hebben 

prioriteit om nieuwe pieken van het coronavirus tot een minimum te 

beperken. Het lijkt – op dit moment – realistisch om uit te gaan van 

een Eredivisieseizoen waarin de tribunes in eerste instantie niet of 

zeer beperkt open zijn en wellicht later stapje voor stapje beter 

worden bezet. Hierbij is goed te realiseren dat de inkomsten van het 

benutten van bijvoorbeeld 15% van de stadioncapaciteit (in een 

anderhalve-meter-stadion) wel eens lager zouden kunnen zijn dan 

de uitgaven om het stadionbezoek ordentelijk te laten verlopen.  

 

Financieel gezien is zo’n situatie wellicht vrijwel gelijk aan dat van 

het voetballen in lege stadions. In dit onderzoek worden daarom de 

financiële gevolgen geschetst van een globaal scenario van een 

heel seizoen voetballen in lege stadions (S1) en een scenario met 

een half seizoen lege stadions (S2).  

 

 Het uitwerken van toekomstscenario’s gaat gepaard met veel 

onzekerheden en aannames.  

Dit onderzoek is gedaan op basis van openbare data en met de hulp 

van verschillende bronnen. Alhoewel we zo goed mogelijk de 

financiële effecten van de twee scenario’s voor het seizoen 2020/21 

hebben uitgewerkt en ook de effecten waar mogelijk hebben 

gekwantificeerd, is de toekomst natuurlijk met veel onzekerheid 

omgeven. Tijdens het onderzoek in april en begin mei 2020 volgden 

de veranderingen van zowel de Coronacrisis als de reacties daarop 

vanuit het betaald voetbal zich snel op. De uitkomsten van dit 

onderzoek moeten daarom met name gezien worden als 

richtinggevend.  
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1. Situatie voor de Coronacrisis 
Overzicht financiële situatie 

 Om een goed beeld te krijgen van de impact van de Coronacrisis is 

het evident om ook een beeld te schetsen van de situatie waarin de 

Nederlandse Eredivisie zich aan het begin van seizoen 2019/20 in 

bevond.  

 

 De ‘reguliere’ omzet, zijnde de inkomsten zonder transfers en 

belastingen en rente, van clubs die in het seizoen 2019/20 in de 

Eredivisie uitkwamen, bedroeg over het boekjaar 2018/19 in totaal € 

577,6 miljoen. 

 De reguliere bedrijfskosten van deze Eredivisieclubs, dat wil zeggen 

zonder de uitgaven aan transfers, afschrijvingen, rente en 

belastingen, waren in datzelfde boekjaar 2018/19 € 561,7 miljoen.  

 

 Het operationeel resultaat voor aftrek van rente, belastingen, 

afschrijvingen en waardeverminderingen voor de gehele Eredivisie 

voor het seizoen 2018/19 was daarmee € 15,9 miljoen. Het 

transferresultaat is hierin dus niet meegenomen. 

 

 Er zijn echter grote verschillen tussen clubs. Voor 12 clubs was het 

operationeel resultaat negatief. Het gevolg is dat twee derde van de 

Eredivisieclubs afhankelijk is van transferinkomsten om zwarte 

cijfers te kunnen realiseren. Dit is overigens al een jarenlange trend, 

die eerder al werd gesignaleerd door de Koninklijke Nederlandse 

Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in een open brief aan de 

KNVB. 
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 Het valt op dat het positieve operationeel resultaat van de sector 

vooral te danken is aan de traditionele top 3 (PSV, Ajax en 

Feyenoord; hierna ‘PAF’), die positieve resultaten laten zien. 

Zoomen we echter in op de cijfers van PAF, dan komt dat met name 

door de inkomsten uit Europese competities. Wanneer we deze 

buiten beschouwing laten, aangezien deze inkomsten jaarlijks sterk 

kunnen fluctueren, komen Ajax (€ -57,2 miljoen) en PSV (€ -16,3 

miljoen) een stuk minder goed voor de dag. Ook Feyenoord schrijft 

dan rode cijfers (€ -393.000).  

Het is aannemelijk dat deze clubs kosten maken en extra 

investeringen doen als gevolg van (beoogd) Europees 

voetbalsucces, waardoor het logisch is dat ze in de min komen te 

staan als de Europese inkomsten niet mee worden genomen. De 

uitgaven zullen echter nooit zo hoog zijn als de te verwachten 

inkomsten. 
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 Vanuit het oogpunt van een boekhouder is de financiële situatie van 

veel clubs zorgwekkend te noemen. Van de 18 Eredivisieclubs 

beschikken slechts 7 clubs over een eigen vermogen dat groter is 

dan 10 miljoen. Bij drie clubs (ADO Den Haag, Fortuna Sittard en 

FC Utrecht) is dit zelfs negatief. 

 

 Zeven clubs hebben een solvabiliteit (de verhouding tussen het 

eigen vermogen en het totale vermogen) onder de 25%, wat als 

ondergrens wordt gezien voor een gezonde onderneming. Dit zegt 

iets over de mate waarin deze clubs op lange termijn aan hun 

verplichtingen kunnen voldoen.  

 

 Daarnaast beschikken ook nog eens zeven clubs over een current 

ratio die lager is dan 1, waarmee wordt aangegeven dat een club 

meer kort vreemd vermogen heeft dan vlottende activa en in de 

problemen kan komen met betalingen op de korte termijn. 

 

 In de figuur hiernaast is de situatie van de Eredivisionisten zichtbaar 

gemaakt. Op de x-as is het operationeel resultaat te zien (als % van 

de omzet) en op de y-as het eigen vermogen. Idealiter zit een club 

in het kwadrant rechtsboven: een positief operationeel resultaat en 

eigen vermogen. Vier clubs voldoen hieraan. Drie clubs zitten in het 

zorgwekkende kwadrant linksonder.  

 

 

 

  

Club Solvabiliteit (EV / TV) Current Ratio 

ADO Den Haag -42% 1,03 

Ajax 54% 1,37 

AZ 49% 1,17 

FC Emmen 33% 1,29 

Feyenoord 33% 1,24 

Fortuna Sittard -105% 0,25 

FC Groningen 34% 1,03 

Heracles 26% 1,48 

SC Heerenveen 73% 2,16 

PEC Zwolle 26% 1,01 

PSV 23% 0,59 
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Inkomsten 
De verdeling 

 De gemiddelde omzet van de Eredivisieclubs bestond in 2018/19  uit 

commercie (54%), ticketing (19%), televisie (20%) en overige 

inkomsten (7%). De inkomsten uit Europese competities zijn hier 

buiten beschouwing gelaten. 

 We zien met name dat PAF relatief meer commerciële inkomsten 

(64%) binnenhalen dan de andere clubs (52%). Ook zijn zij minder 

afhankelijk van de inkomsten uit televisie (12% tegenover 22% voor 

de overige clubs). 

 In de tweede figuur hiernaast is de opbouw van de omzet per club 

weergegeven. Van enkele clubs is alleen de omzet gepubliceerd in 

het jaarverslag en werd deze niet nader gespecificeerd. Hiervoor is 

de verdeling geschat aan de hand van de beschikbare cijfers en 

verdelingen bij vergelijkbare clubs. 
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Aantal toeschouwers 

 Het totaal aantal toeschouwers van de Eredivisie schommelt al jaren 

tussen de 5,5 en 5,9 miljoen bezoekers per seizoen. Ook bij de 

clubs zelf varieert het aantal toeschouwers . We hebben bij de clubs 

die de afgelopen 5 jaar onafgebroken in de Eredivisie hebben 

gespeeld, het aantal toeschouwers in 2018/19 vergeleken met het 

seizoen 2014/15. Het gemiddeld aantal toeschouwers is de 

afgelopen jaren afgenomen bij met name bij FC Groningen, sc 

Heerenveen en Vitesse. Ook ‘Het Legioen’ van Feyenoord komt 

minder massaal naar het stadion. Daarentegen steeg Heracles 

Almelo (met hun vernieuwde Erve Asito-stadion) met 32% fors en 

volgden FC Utrecht, PEC Zwolle, Willem II en Ajax met minimaal 7% 

groei als we de toeschouwersaantallen vergelijken met vijf jaar 

geleden.  

 

Uitgaven 
 Kijkend naar de uitgaven in seizoen 2018/19 valt te concluderen dat 

meer dan de helft van de kosten (56%) bestaat uit lonen, salarissen, 

sociale lasten en pensioen. Dit geldt voor zowel PAF (55%) als de 

overige clubs (56%).  

 Wat opvalt is dat bij Vitesse de personeelskosten (18,6 miljoen) 

meer bedragen dan de totale omzet (17,9 miljoen). 

 

 

 

Toeschouwersaantallen clubs  

(die afgelopen 5 seizoenen onafgebroken  

in de Eredivisie speelden.) 2018/19 vs. 2014/15 

Heracles Almelo +32% 

FC Utrecht +13% 
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Willem II +7% 

AFC Ajax +7% 

PSV +5% 

ADO Den Haag +5% 

AZ Alkmaar -2% 

Feyenoord -8% 

FC Groningen -12% 

Vitesse -12% 

sc Heerenveen -23% 
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Resultaten voor en na transfers 
 Als alle overige uitgaven en inkomsten, zoals afschrijvingen, 

belastingen en rente worden meegenomen, wordt het collectieve 

resultaat voor transfers voor de huidige clubs van de Eredivisie 

voor het boekjaar 2018/19 € 114,1 miljoen negatief.  

 Uit de cijfers van de NBA valt op te maken dat dit aansluit bij de drie 

voorgaande seizoenen, toen er respectievelijk negatieve resultaten 

voor transfers werden genoteerd van € 112,0 miljoen (2017/18), € 

81,7 miljoen (2016/17) en € 65,2 miljoen. Dit betekent dat 

Eredivisieclubs structureel zeer afhankelijk zijn van de verkoop van 

spelers, om daarmee de verliezen te compenseren.  

 Wanneer het transferresultaat echter in mindering wordt gebracht op 

de nettowinst, weten alleen FC Emmen en FC Twente zwarte cijfers 

te schrijven. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat dit bij de 

laatstgenoemde club enkel en alleen komt door de kwijtschelding 

van leningen à € 14,4 miljoen.  

 

Transferresultaat 

 De Eredivisieclubs behaalden in het boekjaar 2018/19 een 

gezamenlijk positief transferresultaat van € 174,7 miljoen.  

 Een groot deel (ruim 40%) van de totale transferopbrengsten van de 

Eredivisie komt op het conto van Ajax. Maar ook 14 van de overige 

17 clubs deden goede zaken op de transfermarkt. Alleen Vitesse gaf 

substantieel meer uit aan het kopen van spelers dan aan het 

verkopen ervan.  
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 Mét de transferopbrengsten bij het resultaat voor transfers opgeteld, 

behaalden de helft van de Eredivisieclubs in het boekjaar 2018/19 

een positief netto bedrijfsresultaat. De andere 9 negen clubs hadden 

ook met transferopbrengsten een negatief resultaat. 

 

 Gezamenlijk was de nettowinst van de 18 Eeredivisieclubs ruim € 60 

miljoen in boekjaar 2018/19. Hiervan was Ajax (€ 52 miljoen) de 

belangrijkste leverancier. Het sportieve succes van Ajax in Europa 

was hier een belangrijke pijler.  

 

 Uit deze cijfers blijkt hoe belangrijk transferopbrengsten zijn voor de 

Eredivisionisten. In de tweede figuur hiernaast is dit ook te zien. 

Voor sommige clubs (5) is het transferresultaat meer dan de helft 

van de reguliere omzet (zonder transfers) en clubs met een groter 

operationeel tekort (x-as) hebben ook een (relatief) beter 

transferresultaat geboekt.  

 

 Kortom: Eredivisieclubs hebben veelal een negatief operationeel 

resultaat. Met 55% van de uitgaven zijn salarissen de grootste 

kostenpost van clubs. De jaarlijkse operationele tekorten worden 

door vrijwel alle clubs gedicht met de verkoop van spelers, maar 

zelfs dan sluit nog de helft van de clubs de boeken met rode cijfers. 
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2. Effecten Coronacrisis voor huidig seizoen 
Gevolgen inkomsten 

 Vanwege het niet uitspelen van de Eredivisie lopen de clubs de 

nodige inkomsten mis. Uiteraard missen clubs, afhankelijk van het 

aantal resterende thuiswedstrijden, inkomsten uit ticketing. We gaan 

er daarbij tevens vanuit dat een compensatie plaatsvindt v.w.b. 

gekochte losse reguliere en business tickets voor de resterende 

wedstrijden. Voor abonnementen in de vorm van seizoenkaarten en 

business-seats hanteren we geen financiële compensatie. Of dit 

juridisch kan wordt nog uitgezocht. Echter volgens de enquête van 

Supporterscollectief Nederland zegt 89% van de 

supportersverenigingen en 70% van de openbare respondenten 

geen compensatie te hoeven voor de gemiddeld vier gemiste 

wedstrijden van hun seizoenkaart. 

Het voortijdig afbreken van de competitie zal geen of nauwelijks 

gevolgen hebben op de inkomsten uit commercie, omdat dit 

contracten zijn die minimaal voor een jaar zijn afgesloten. In dit 

geval gaan we niet uit van compensatie, aangezien vele partners 

naar verwachting geen aanspraak (willen) maken op reeds betaalde 

sponsorbedragen. 

 

 Omdat het merendeel van de merchandise reeds verkocht is, 

hanteren we een verlies van 10% op het gebied van de verkoop van 

fan-artikelen. De sale gaat momenteel online door en de piek van de 

november & december feestmaanden is op normale wijze verlopen. 

De inkomsten van horeca / catering en stadionexploitatie dalen ook 

evenredig t.o.v. het aantal afgelaste wedstrijden.  

 

Tenslotte verwachten we dat overige baten met 10% afnemen.De 

totale inkomsten op jaarbasis zullen als gevolg van het afbreken van 

de competitie naar verwachting € 24 miljoen lager uitkomen dan 

zonder de Coronacrisis.Tussen clubs zit er wel enige verschillen. 

RKC Waalwijk zal ten opzichte van het seizoen 2018/19 meer 

inkomsten genereren, met name doordat de Waalwijkers meer 

publiek trokken voor de Coronacrisis (door promotie) en meer 

inkomsten uit de tv-gelden krijgen. Dat is ook voor Sparta Rotterdam 

het geval. FC Groningen scoort ook hoger vanwege een hogere 

plaats op de ranglijst voor tv-gelden. 
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Gevolgen uitgaven  

 Kijkend naar de kosten, zal deze crisis niet of nauwelijks effect 

hebben op de salarissen, lonen, sociale lasten en pensioenen en 

overige personeelskosten voor het huidige seizoen. Vanwege het 

afgelasten van de wedstrijden is het zelfs aannemelijk dat een deel 

van de gebudgetteerde premies niet uitbetaald wordt. Enkele clubs 

hebben een beroep gedaan op de Tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van hun 

kantoormedewerkers. 

 In dit onderzoek is geen rekening gehouden met individuele 

besluiten van clubs om voor (een deel van) het personeel salaris in 

te houden. 

 

 De inkoopwaarde van de omzet zal, evenals de verkoopkosten, 

evenredig dalen met de omzet. De wedstrijdkosten en horecakosten 

dalen daarnaast gelijk aan het aantal afgelaste wedstrijden. 

 

 Alle overige kosten zullen naar verwachting nagenoeg onveranderd 

blijven. 

 

 Het totaal van alle kosten zal volgens onze berekening dalen met 

naar schatting € 17 miljoen.  

 

 De kosten per club nemen minder af dan de omzet. In het geval van 

RKC Waalwijk stijgen de kosten zelfs licht. Dit vanwege een hogere 

inkoopwaarde van de omzet als gevolg van een toegenomen omzet. 

 

 Het niet uitspelen van de Eredivisie leidt tot een negatief 

operationeel resultaat van € 123 miljoen voor alle Eredivisieclubs. 
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3. Scenario’s voor volgend seizoen 
 Een voetbalseizoen zonder toeschouwers lijkt momenteel reëler dan 

een heel voetbalseizoen met toeschouwers. Wij gaan ervan uit dat 

op z’n vroegst pas na de jaarwisseling publiek welkom is. Dit levert 

twee scenario’s op, namelijk een scenario waarbij een heel seizoen 

geen publiek aanwezig kan zijn bij de wedstrijden (scenario 1) en 

een scenario waarbij publiek een half seizoen aanwezig kan zijn 

(scenario 2). Er is gerekend met de meest recente gegevens per 

club van seizoen 2018/19 als basis, waarbij inkomsten uit Europese 

competities buiten beschouwing zijn gelaten. In de navolgende 

scenario’s betreft het alleen de reguliere bedrijfsvoering (en dus 

het operationele resultaat), dus exclusief transfers (zie hoofdstuk 5), 

afschrijvingen en belastingen. 

Gevolgen inkomsten 

 In scenario 1 zullen de recettes aan de deur en van seizoenkaarten 

nihil zijn. Hetzelfde geldt voor horecaverkopen in het stadion en 

stadionexploitatie. In scenario 2 zal dit voor 50% van een regulier 

seizoen gelden. Voor televisiegelden zal er geen effect zijn, omdat 

de wedstrijden wel gewoon uitgezonden kunnen worden en ook voor 

het prijzengeld en subsidies en giften nemen we aan dat hier geen 

verandering in zal komen. Voor partnerships en merchandise 

verwachten we een terugloop van 25% bij een volledig seizoen en 

iets minder (15% en 20% respectievelijk) in het tweede scenario.  
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 Dat alle Eredivisieclubs daarmee forse inkomstenverliezen noteren 

in beide scenario’s is onvermijdelijk, uiteraard liggen de grootste 

verliezen in scenario 1 op de loer. Vooral de traditionele top 3 zal de 

inkomsten aanzienlijk zien dalen. Alleen RKC Waalwijk noteert een 

(iets) hogere omzet (t.o.v. seizoen 2018/19) in scenario 2. Dit 

vanwege de hogere tv-gelden in de Eredivisie. 

Gevolgen uitgaven 

 In dit onderzoek gaan we uit van een gemiddelde daling van de 

lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen van 25%. Dit 

geldt voor zowel scenario 1 als scenario 2.  

 Dit staat dus los van het akkoord van 7 mei jl. dat in principe tot 1 

januari 2021 geldt om collectieve salarisvermindering te realiseren. 

Dit akkoord is gesloten tussen werkgeversorganisatie FBO, de 

spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches 

Betaald Voetbal (CBV).   

 Voor de huisvestingskosten geldt dat BVO’s daar in eerste instantie 

weinig controle over hebben om deze aan te passen (ze kunnen 

immers niet zomaar verhuizen). Daarom stellen we deze kosten 

gelijk aan het voorgaande seizoen.   

 De meeste overige kostenposten, zoals de inkoopwaarde van de 

omzet en verkoopkosten zullen evenredig dalen met de omzet.  

 Het snijden in de loonkosten (-25%) is een belangrijke, maar ook 

realistische, aanname, aangezien verschillende clubs al hebben 

aangekondigd om hun selecties terug te gaan dringen in aantal 

spelers en ook anderszins de kosten van contracten naar beneden 

aan te passen.Bij RKC Waalwijk en FC Groningen verwachten we 

de kleinste uitgavendaling, terwijl FC Emmen en Feyenoord de 

relatief grootste uitgavendaling zullen weten te realiseren in beide 

scenario’s.  
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Verwacht operationeel resultaat seizoen 2020/21 

 Voor de gehele Eredivisie verwachten we dat in een seizoen zonder 

publiek (scenario 1) de totale omzet met 45% zal dalen. Bij een half 

seizoen zonder publiek (scenario 2) zal dit iets meer dan de helft 

daarvan zijn (23%).  

 Hier staat tegenover dat ook de uitgaven aanzienlijk terug kunnen 

lopen, zeker als er – zoals we aannemen – met 25% gesneden 

wordt in de spelerssalarissen. In scenario 1 zullen de uitgaven met 

24% dalen voor de gezamenlijke Eredivisieclubs, in scenario 2 met 

20%.  

 De uitwerking van deze scenario’s leiden tot een gezamenlijk 

negatief operationeel resultaat voor de Eredivisieclubs van  

€ 180 miljoen in scenario 1 en € 108 miljoen in scenario 2.  

 Opmerkelijk genoeg is het resultaat van scenario 2 voor de gehele 

Eredivisie vergelijkbaar met het negatief operationeel resultaat van 

het ‘reguliere’ seizoen 2018/19.  

 Tussen clubs zijn er wel veel verschillen. Ook hier zien we dat de 

traditionele top 3 de grootste klappen krijgt. Dit valt voor Ajax deels 

te verklaren door de hogere premies en wedstrijdkosten als gevolg 

van de succesvolle Europese campagne in 2018/19. Ook Vitesse 

zal vermoedelijk fors verlies leiden. Voor andere clubs is er zelfs een 

verbetering te zien, met name in scenario 2. FC Emmen en RKC 

Waalwijk kunnen in beide scenario’s mogelijk zelfs zwarte cijfers 

schrijven. 

 Voor veel clubs lijken de financiële gevolgen dus op het eerste 

gezicht mee te vallen, maar er zit een behoorlijke adder onder het 

gras: de operationele verliezen kunnen komend seizoen mogelijk 

niet worden gecompenseerd door transferopbrengsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Club 
Operationeel resultaat  
Scenario 1 2020/21 

Operationeel resultaat 
Scenario 2 2020/21 

Operationeel 
resultaat 2018/19 

ADO -5.227 -2.959 -2.914  

AJX -67.337 -52.127 -57.245  

AZ -9.074 -5.094 -5.064  

EMM 642 1.520 1.316  

FEY -15.938 -4.571 -393  

FOR -2.464 -1.159 -1.352  

GRO -3.991 -1.860 -2.933  

HER -1.269 694 508  

HVN -7.855 -5.511 -5.590  

PEC -2.586 -1.047 -1.649  

PSV -31.239 -18.138 -16.286  

RKC 91 660 -201  

SPA -2.672 -1.230 -2.160  

TWE -9.590 -4.495 -3.711  

UTR -8.119 -5.226 -6.017  

VIT -11.325 -9.263 -11.999  

VVV -1.346 -22 -368  

WIL -1.034 548 627  

Totaal -179.739 -108.286 -115.430 
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4. Gevolgen transfermarkt 
 De waarde van voetballers onder contract bij een betaald voetbal 

organisatie is in maart en april 2020 volgens International Centre for 

Sports Studies (CIES) en Transfermarkt.nl gedaald door stilstaande 

competities. 

 

 Door de wereldwijde economische crisis die samenhangt met de 

gezondheidscrisis zullen in alle competities minder inkomsten zijn 

en dus zal er minder uit (kunnen) worden gegeven aan transfers en 

salarissen. 

 

 Ook de voorheen kapitaalkrachtige BVO’s zullen creatiever moeten 

kijken naar mogelijkheden. De geldstroom die doorgaans wordt 

rondgepompt in het wereldwijde clubvoetbal zal dusdanig slinken 

dat bedragen dalen.  

 

 De Nederlandse competitie is, samen met Portugal, Frankrijk en 

België, erg afhankelijk van de verkoop van de beste spelers. Ook de 

UEFA heeft deze afhankelijkheid uitvoerig beschreven in het rapport 

“The European Club Footballing Landscape”.  

 

 In hoofdstuk 2 zagen we al dat veel BVO’s structureel afhankelijk 

zijn van transferopbrengsten om het financiële resultaat positief, of 

minder negatief, te laten zijn. Een substantiële terugval van 

transferinkomsten is daarom zorgwekkend voor de meeste 

Eredivisieclubs.  

 

 Uiteraard kan er wel weer goedkoper worden ingekocht, maar het 

raakt de clubs. Eens te meer omdat Eredivisieclubs het vooral 

moeten hebben van de verkoop van spelers i.p.v. het kopen van 

spelers. Ruilen van spelers of vaker huren zouden mogelijke 

gevolgen in de transfermarkt kunnen zijn.  

 

 Het geld dat in de top van het Europese betaalde voetbal 

binnenkomt (door met name de verkoop van broadcasting rights) 

sijpelt doorgaans door naar andere delen van de voetbaleconomie 

zoals de Eredivisie en in mindere mate de Keuken Kampioen 

Divisie. Eerste divisie clubs ontvangen echter ook weer geld vanuit 

de Eredivisieclubs voor transfers dus de carrousel draait van boven 

naar beneden.  

 

 Zelf hebben Eredivisieclubs weinig reserves (op een enkele club 

na), waardoor zij moeten snijden in hun uitgaven. Ajax-directeur 

Marc Overmars liet zich begin april in een interview met De 

Telegraaf ontvallen dat ook de Amsterdamse club afhankelijk is van 

transfers en dus 'keihard geraakt' wordt door de Coronacrisis. De 

waarde van het ‘kapitaal op het veld’ is aanzienlijk gedaald. Maar 

vaak is verkoop van dat kapitaal noodzakelijk om begroting rond te 

krijgen. 

 

 Bij de vergelijking tussen de huidige marktwaarde en de 

marktwaarde per 1-7-2020 is enkel en alleen rekening gehouden 

met spelers die daadwerkelijk onder contract staan. Gehuurde 

spelers vallen hier dus niet onder. Verhuurde spelers die na 30-6-

2020 weer terugkeren naar hun club, vallen hier wel onder. 
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 Sommige BVO’s zijn flexibeler dan andere Eredivisionisten. Kijken 

we naar het percentage aflopende contracten, dan valt te zien dat bij 

met name FC Twente en Heracles Almelo meer dan 60% van de 

contracten afloopt per 30 juni 2020.  

 

 De implementatie van een lager salarisplafond, zoals onderdeel van 

de aannames voor de scenario’s in het voorgaande hoofdstuk, is bij 

deze clubs eenvoudiger te realiseren dan bijvoorbeeld bij Ajax, AZ 

en PSV waar meer dan 80% van de spelerscontracten doorlopen. 

  

 Mochten er door sanering noodgedwongen spelers moeten worden 

verkocht dan hebben clubs als Ajax, AZ, PSV en Feyenoord (na 1 

juli 2020) met hun selecties nog meer dan € 70 miljoen beoogde 

transferwaarde per club.  

 

 Clubs als RKC Waalwijk, VVV-Venlo, FC Twente en ADO Den Haag 

hebben echter nog weinig spelers onder contract met waarde en 

komen niet boven € 6,5 miljoen totale transferwaarde uit (volgens 

Transfermarkt.nl).  

 

 Dit heeft verschillende gevolgen. Onder ‘normale’ omstandigheden 

zou een kleine marktwaarde zorgwekkend kunnen zijn voor een 

club, omdat er geen ‘kapitaal op het veld’ is om de begroting te 

verstevigen. Echter, omdat er door de Coronacrisis weinig clubs met 

‘kapitaal op de (spaar)bank’ zijn, zal het veel moeilijker zijn om de 

marktwaarde van de spelers te gelde te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Club  Marktwaarde selectie per 1-7-2020 in €  Contractspelers per 1-72020 

Ajax 323.300.000 28 

PSV 142.200.000 26 

AZ 112.800.000 25 

Feyenoord 71.250.000 24 

FC Utrecht 33.225.000 26 

sc Heerenveen 16.675.000 16 

Willem II 16.175.000 20 

FC Groningen 11.350.000 22 

Vitesse 11.150.000 17 

PEC Zwolle 10.125.000 19 

Fortuna Sittard 9.900.000 21 

Heracles Almelo 8.850.000 11 

Sparta R’dam 8.075.000 13 

FC Emmen 6.550.000 14 

ADO Den Haag 6.325.000 16 

FC Twente 3.825.000 9 

VVV-Venlo 3.725.000 12 

RKC Waalwijk 3.525.000 11 
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 Daarnaast zal een overschot van spelers op de markt zijn die in de 

zomer zonder contract zitten. Immers, veel clubs zullen hun 

selecties kleiner willen maken of houden. De transfermarkt is een 

‘buyers market’ geworden, waarbij de kopende clubs relatief sterk 

staan in onderhandelingen en zowel verkopende clubs als spelers, 

met name die zonder contract, relatief zwak.  

 Clubs zoals FC Twente zullen nu relatief goedkoop hun selectie 

kunnen aanvullen en aanzienlijk gemakkelijker loonkosten kunnen 

besparen dan clubs met veel langdurende contracten zoals 

bijvoorbeeld Ajax of AZ. 

 In dat oogpunt is het interessant om te zien in hoeverre besparingen 

op spelerssalarissen ook effect hebben op de totale kosten van een 

BVO. De figuur hiernaast laat zien dat loonkosten iets meer dan 

40% van de totale kosten van FC Twente en FC Groningen zijn en 

meer dan twee derde van VVV-Venlo en Fortuna Sittard.  

 In combinatie met de cijfers over vertrekkende spelers kan worden 

gezegd dat clubs met veel aflopende contracten, waarbij salarissen 

een groot deel van de begroting vormen (zoals VVV-Venlo en 

Heracles) relatief gemakkelijk hun totale kosten kunnen 

terugdringen via de weg van de lonen. 

 Daarentegen zal een club met veel doorlopende spelerscontracten, 

waarbij de loonkosten een relatief beperkt deel van de totale kosten 

vormen (bijvoorbeeld FC Groningen) eerder naar andere posten 

moeten kijken om op de totale kosten te besparen.   
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Mogelijke sportieve effecten 

 Van de Eredivisiespelers die per 1-7-2020 nog onder contract staan 

bij een BVO, blijft gemiddeld 66% van alle speelminuten in het 

huidige seizoen over. Bij met name VVV-Venlo en FC Twente dreigt 

een behoorlijke leegloop van vaste krachten, aangezien nog maar 

35% van alle speelminuten gemaakt in seizoen 2019/20 overblijft. 

 Dit betekent voor bovengenoemde clubs dat, alhoewel zij financieel 

veel flexibiliteit hebben, er ook een groot deel van de huidige 

kwaliteit verdwijnt. Voor met name FC Twente is dit een aardige 

kluif, helemaal nu technisch directeur Ted van Leeuwen is 

vertrokken en de technische staf eveneens wordt vervangen. 

 De marktwaarde van selecties blijkt een goede voorspeller voor de 

eindranglijst. De figuur hiernaast laat van de afgelopen vijf 

seizoenen (2014/15 t/m 2018/19) zien wat de marktwaarde van de 

selecties voorafgaand aan de start van de competitie is en het 

aantal behaalde punten aan het eind van de competitie. De lijn laat 

de logaritmische schatting van de relatie tussen marktwaarde en 

punten zien. Hieruit is op te maken dat de marktwaarde een goede 

voorspeller is voor de punten aan het eind van het seizoen.  

 Zonder kwalitatief goede versterkingen zullen clubs als VVV-Venlo, 

FC Twente en Vitesse sportief volgend seizoen mogelijk een stapje 

terug moeten doen.  

 Met name relatief gezonde clubs, zoals FC Emmen, zullen mogelijk, 

met hun ‘flexibele’ selectie in staat zijn om met weinig middelen 

goede en relatief goedkope speler aan te trekken en kunnen 

daarmee juist voor een sportieve verrassing zorgen. 

 Financieel zwakkere clubs met een relatief ‘inflexibele’ selectie, 

zoals FC Utrecht, zullen mogelijk ook sportief een stap terug moeten 

doen. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

 Johan Cruijff zei ooit ‘vaak moet er iets gebeuren voordat er iets 

gebeurt’. Deze Coronacrisis zou wel eens het moment kunnen zijn, 

waar de Eredivisie enkele duurzame maatregelen kan nemen.  

 

 De effecten van de Coronacrisis zijn onmiskenbaar zichtbaar in het 

betaald voetbal. Alhoewel in eerste instantie vooral gekeken is naar 

de sportieve aspecten van het virus en het stilleggen van de 

Eredivisie, zullen de economische gevolgen mogelijk nog veel 

impact kunnen hebben. In dit rapport zijn verschillende financiële 

aspecten van Eredivisieclubs geanalyseerd en te verwachten 

effecten besproken en gekwantificeerd ten aanzien van het huidige 

en komende seizoen. 

 Uit de analyses van de situatie van voor de Coronacrisis komt naar 

boven dat vrijwel alle Eredivisieclubs een negatief operationeel 

resultaat (exclusief transferopbrengsten) hebben.  

 Voor het huidige seizoen 2019/20 heeft de KNVB besloten deze te 

beëindigen. De financiële effecten van de Coronacrisis voor dit 

seizoen lijken beperkt. Weliswaar lopen de inkomsten terug met 

naar schatting € 24 miljoen voor alle Eredivisieclubs samen, doordat 

er onder meer geen losse ticketverkoop meer was. De gevolgen 

lijken beperkt te kunnen worden omdat de meeste 

seizoenkaarthouders en sponsors geen restitutie zullen eisen voor 

de niet gespeelde wedstrijden. Daarbij zullen de meeste clubs ook 

minder uitgaven hebben: in totaal circa € 17 miljoen.  

 

 

 Het ziet er ten tijde van de verschijning van dit onderzoek naar uit 

dat het komende seizoen (2020/21) kan worden gestart, maar in 

eerste instantie zonder publiek. Voor dat seizoen hebben we twee 

scenario’s uitgewerkt. Het eerste (S1) is een heel Eredivisie seizoen 

zonder publiek en het tweede (S2) is een half seizoen zonder 

publiek.  

 In beide scenario’s lopen de reguliere inkomsten van de 

Eredivisieclubs flink terug, met gemiddeld 45% in S1 en 23% 

teruggang in inkomsten in S2. Vooral de ticketing en de daaraan 

gerelateerde verkopen (zoals catering en merchandise) zijn hiervoor 

verantwoordelijk.  

 Ook de uitgaven zullen aanzienlijk terug kunnen lopen, echter 

minder dan de inkomsten, met gemiddeld 24% in S1 en 20% in S2. 

Cruciale aanname daarbij is dat de clubs de spelerssalarissen met 

een kwart weten terug te dringen.  

 Uit de analyses voor S1 volgt dat de Eredivisieclubs gezamenlijk 

een negatief operationeel resultaat van €180 miljoen noteren, voor 

S2 is dat € 108 miljoen. De uitkomst van dat laatste scenario is min 

of meer gelijk aan dat van voor de Coronacrisis. Daarmee lijkt het 

effect van de crisis beperkt, maar schijn bedriegt. 

 Voor de Coronacrisis vormden de opbrengsten uit transfers voor 

veel clubs namelijk een grote inkomstenbron bovenop hun reguliere 

bedrijfsvoering. Sterker nog, de Eredivisieclubs zijn al langere tijd 

afhankelijk van transferinkomsten om de verliezen in hun reguliere 

bedrijfsvoering te compenseren of te beperken.  
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 Het lijkt echter zeer aannemelijk dat door de Coronacrisis, en de 

economische crisis die daarmee gepaard gaat, internationaal de 

geldkraan naar het voetbal een flink stuk zal dichtgaan, met 

teruglopende transfers en lagere vergoedingen tot gevolg. 

 Verkopende clubs, zoals clubs dat in de Eredivisie traditioneel zijn, 

worden daarmee hard geraakt op de plek waar ze zich jarenlang 

aan hebben vastgehouden: de transferinkomsten. 

 Omdat het genereren van meer inkomsten voor veel clubs een 

uitdaging zal zijn en voor anderen een utopie, zullen de 

Eredivisieclubs zich vooral moeten richten op het verkleinen van de 

uitgaven. 

 De mogelijke gevolgen voor de Eredivisieclubs zijn kleinere 

selecties, lagere salarissen en het halen van transfervrije spelers.  

Het ligt daarbij voor de hand om te beginnen bij de 

spelerssalarissen, aangezien dit de belangrijkste kostenpost op de 

operationele begroting is. Voor clubs met veel aflopende contracten 

aan het eind van het huidige seizoen (2019/20) is dat gemakkelijker 

te realiseren dan voor clubs met veel doorlopende contracten.  

 Clubs met veel ‘kapitaal op het veld’ worden daarmee harder 

geraakt dan andere clubs: de waarde van die spelers is door de 

crisis niet alleen afgenomen, zij zijn moeilijker te verkopen en zullen 

langer en zwaarder op de begroting blijven drukken. 

 Voor een gezond en toekomstbestendig betaald voetbal is het 

daarom van belang dat de Eredivisieclubs hun afhankelijkheid van 

transferopbrengsten aanzienlijk beperken, door hun operationele 

kosten in lijn te brengen met de omzet. Een belangrijke stap 

daarvoor kan het ‘normaliseren’ van spelerssalarissen zijn. Het is zo 

mogelijk en noodzakelijk om als betaald voetbal sterker uit de 

Coronacrisis te komen. 

Oplossingsrichtingen (1): inkomsten 

 Ticketing 

Clubs zijn later met seizoenkaartverlengingen gestart dan zij dat 

doorgaans doen. Normaliter wordt de eerste afschrijving gedaan 

rondom het ontvangen van het vakantiegeld in mei, echter gezien de 

onzekerheid zijn de clubs op het moment van schrijven nog niet over 

gegaan tot verlengingscampagnes. Dit zal dus al gevolgen gaan 

hebben in de liquiditeit van de Eredivisieclubs.  

Aan de support van veel supporters aan hun voetballiefde zal het 

niet liggen en velen zullen maar al te graag weer een bezoek 

brengen aan hun favoriete voetbaltempel. Echter er zal ook een 

aantal fans (oudere fans en overige risico groepen) zijn, dat zolang 

er nog geen vaccin tegen het Coronavirus is, geen stap zet in een 

drukbevolkt stadion. Kortom, los van het afwachten op het medische 

groene licht voor een massaal stadionbezoek zal de omzet uit 

ticketing bij een aantal voetbalclubs verder onder druk komen te 

staan. Meer inkomsten genereren door ticketing lijkt dus op korte 

termijn zeker geen reële optie. 
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 Commercie 

De acquisitie van betaald voetbalclubs naar nieuwe business-seats 

gaat onverminderd door. Echter clubs geven ook aan dat zij sterk 

rekening houden met de door ons geschetste twee scenario’s. Moet 

je (potentiele) nieuwe sponsoren en partners direct gaan 

compenseren of maak je met hen afspraken over betaling per 

maand? Het laatste geval lijkt op korte termijn meer kans van slagen 

te hebben, al zal het zeer lastig zijn om nieuwe bedrijven te binden 

in deze tijd. Bestaande business-seathouders lijken bij veel 

Eredivisieclubs voorlopig te kunnen worden behouden. Echter het 

niet vernieuwen van contracten en het uit financieel (en soms 

moreel) oogpunt verkleinen van sponsorpakketten lijkt wel een reële 

optie. In dat geval zijn de gevolgen alsnog groot. 

 

 TV-gelden 

De FOX Sports Tv-deal is een langlopende afspraak en niet 

makkelijk open te breken, ook niet als voetbal komend seizoen 

alleen een tv-sport zou worden. Wellicht kan FOX Sports worden 

verleid om een deel van de toekomstige gelden naar voren te 

schuiven. De totale tv-pot neemt jaarlijks met enkele miljoenen toe, 

maar als FOX Sports besluit om komend seizoen het maximale 

bedrag van ± € 100 miljoen (normaliter de afspraak voor 2024/25) 

uit te kerenen het vervolgens jaarlijks laat afnemen, vloeit er toch € 

17 miljoen extra naar de clubs. Hiermee wordt het probleem niet 

opgelost, maar de korte termijn pijn wel verlicht. Een andere manier 

om additionele TV-gelden op te halen is de commerciele uitrol van 

de kleedkamer-camera.Vermarkten aan FOX Sports en/of haar 

abonnees, om zo op een creatieve manier extra gelden op te halen.  

 

 Transfers vertrekkende spelers 

FC Barcelona is van plan om komende zomer voornamelijk spelers 

te ruilen in plaats van te kopen. De Spaanse topclub wil met dit 

nieuwe beleid de kosten drukken tijdens de Coronacrisis. "Het ruilen 

van spelers gaat deze zomer onderdeel van het spel worden", 

voorspelde Jordi Cardoner onlangs in gesprek met ESPN. "Op deze 

manier zal het in de komende transferperiode bij heel veel clubs 

gaan." Mocht deze vicevoorzitter van FC Barcelona gelijk gaan 

krijgen, dan heeft dat gevolgen vele voetbalclubs. Er zullen 

ongetwijfeld nog betaalde transfers plaatsvinden maar lagere 

bedragen lijken het nieuwe credo. Dit gaat dan absoluut resulteren 

in een doorijl-effect naar andere (kleinere) clubs in het buitenland. 

Nederland wordt hierdoor mogelijk hard getroffen aangezien 

bedragen waarop in het verleden op gehoopt werd, nu niet meer 

aan de orde zijn. Zoals eerder in dit rapport aangegeven is de 

verkoop voor veel clubs een belangrijke levensader. Door de 

Coronacrisis zal voor veel clubs het water nog meer tot aan de 

lippen staan dan voorheen, maar het verkopen van spelers zal niet 

meer de financiële reddingsboei vormen die het voorheen was. 
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 ‘Fan bonding’ 

Een andere creatieve oplossing kan komen uit Duitsland. Daar 

hebben verschillende BVO’s zogenaamde ‘fan bonds’ uitgegeven. 

Dit zijn (achtergestelde) leningen van fans aan hun club, waarover 

de club – als het daar weer geld voor heeft – rente betaalt. In theorie 

zouden deze leningen op termijn ook weer afbetaald moeten 

worden, maar veel fans zijn geneigd om van dat recht af te zien. In 

ruil voor de lening wordt een papieren obligatie op naam uitgegeven, 

welke vooral mooi aan de muur staat bij menig fan. Fan bonds zijn 

voor clubs, ook in Nederland,  een middel om de liefde van fans 

voor hun club in klinkende munt te laten omzetten. Voor € 19 per 

persoon kan momenteel bij Borussia Mönchengladbach onder het 

motto Sei da bei een gepersonaliseerde uitsnede voor op de tribune 

worden aangeschaft zodat het stadion niet helemaal leeg is en 

financiële en kartonnen support van de fan toch voor de club 

voelbaar wordt.  

 

 

Foto’s: Twitter @borussia_en  

 
 

 

 

 

 

 

 

Oplossingsrichtingen (2): uitgaven 

 Salarissen spelers/trainers 

De belangrijkste kostenpost voor Eredivisieclubs zijn de 

spelerssalarissen. Bovendien is dit een post waarop zij, anders dan 

bijvoorbeeld stadion- of grondhuur, veel directe invloed op kunnen 

uitoefenen. Voor clubs met veel aflopende contracten kan dit ook op 

de korte termijn al worden gerealiseerd in de onderhandeling met 

nieuwe spelers over hun salaris. Daarnaast zullen alle clubs ook 

graag zien dat spelers met doorlopende contracten water bij de wijn 

doen, al zijn die daar juridisch gezien niet toe verplicht. Tot op 

heden lijken de Eredivisieclubs subtiel het kwartje van een 

salarisoffer bij hun spelers te laten vallen. Daar waar andere 

competities al eerder maatregelen namen en afspraken maakten 

met spelers per club, wordt ook in Nederland het gemis van 4 

thuiswedstrijden en de Corona-onzekerheid gevoeld. Dat de 

salarisuitgaven terug moeten gaan staat als een paal boven water 

en als dit in grote mate gebeurt dan kan dit er op termijn toe leiden 

dat clubs ook echt financieel gezonder worden. Het gemiddelde 

bruto Eredivisie jaarsalaris is € 291.000 voor 2019/20. Een 

‘normalisering’ van spelerssalarissen (Balkenende-norm voor de 

Eredivisie?) lijkt een must. Het op 7 mei 2020 gesloten tijdelijke 

collectieve salarisverminderingsakkoord is een eerste stap, gericht 

op de korte termijn. Het zou mooi zijn wanneer dit een vervolg krijgt 

in de vorm van een meer duurzame oplossing. 
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 Kleinere selecties en doorstroming jeugd 

Een andere manier om de salariskosten te beperken is door te 

werken met kleinere selecties. Eén speler minder is ook een 

besparing op de loonkosten. Simpel en effectief. Een alternatief (in 

de lijn met een lange Nederlandse traditie) is om de eigen jeugd 

weer meer door te laten stromen. De jeugd noodgedwongen meer 

de kans geven verlaagt de loonkosten, maar verhoogt ook het 

rendement als die ‘gratis’ spelers bij een op termijn aantrekkende 

markt de komende jaren wel weer verkocht kunnen gaan worden.  

 

 Transfers nieuwe spelers  

Iedere transfer heeft natuurlijk twee zijdes, een verkoper (zie 

hierboven) en een koper. Clubs kunnen kiezen om transfervrije 

spelers of relatief goedkope spelers te halen. Door de financiële 

crisis zullen minder spelers contractverlenging aangeboden krijgen 

en gaan clubs met kleinere selecties door. Er zal een veel groter 

aanbod van transfervrije spelers zijn en minder vraag naar nieuwe 

spelers. Zoals in het onderzoek hierboven al aangegeven, is er dus 

sprake van een ‘buyers market’, waarbij kopende clubs veel waar 

(goede spelers) voor hun geld (salaris al dan niet in combinatie met 

een relatief kleine transfervergoeding) krijgen. 

 

 Flexibele contracten 

Een oplossing voor de Nederlandse clubs zou kunnen zijn om 

spelers standaard basiscontracten te verstrekken. Spelers kunnen 

extra verdienen op momenten dat er daadwerkelijk wedstrijden 

gespeeld gaan worden (pay-per-play). De daarop behorende 2e 

bonus (die doorgaans bij de amateurs vaker voorkwamen) voor 

daadwerkelijk gespeelde minuten zou het salaris dan verder kunnen 

doen stijgen. Eredivisionisten zijn op deze wijze echter wel ingedekt 

voor besparingen op salarissen voor die onvoorziene momenten 

(zoals een mogelijke 2e golf Corona-verspreiding) dat zij inkomsten 

derven en zo tijdelijk minder kwetsbaar zijn. Daarnaast zijn er 

natuurlijk diverse bonussen voor behalen Europees voetbal of 

voorkomen van degradatie. Wellicht dat deze ook een zwaardere 

stempel kunnen gaan krijgen.  

 

 Overige salarissen  

Bezuinigen op salarissen van kantoormedewerkers kan uiteraard 

bijdragen aan een besparing. Zo nam bijvoorbeeld PEC Zwolle 

afscheid van enkele medewerkers, waar ze ook in deze periode 

afscheid van konden nemen door tijdelijke contracten of externe 

inhuur. Meerdere clubs waaronder Ajax en Willem II hebben de 

afgelopen tijd juist geïnvesteerd in een ‘steady’ kantoororganisatie 

met het oog om daarna te gaan oogsten via het aantrekken van 

meer sponsoren. Door de Coronacrisis lijkt het uitgesloten dat het 

zaad op korte termijn tot bloei komt en zijn clubs – zonder een 

lonkend perspectief - gedwongen om ook op andere salariskosten te 

gaan saneren. In feite doen clubs zoals hierboven geschetst dan 

direct twee stappen terug. 

 

 Huur stadion 

Daar waar clubs hun stadion huren van de gemeente of andere 

verhuurders zal ook worden gekeken of het leed kan worden 

verzacht. Kan de betalingstermijn worden opgerekt? Kan er een 

korting worden bedongen. Immers geen bespeler op de lange 

termijn zal voor gemeenten nog een groter en meer structureel 
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probleem gaan opleveren. Uiteraard blijft zoals bij Vitesse het een 

punt waar investeerders achter de club ook niet eindeloos geld in de 

club kunnen blijven pompen. Het GelreDome zocht daar al eerder 

de publiciteit over op toen Vitesse aangaf te hopen op korting of 

kwijtschelding van haar stadionhuur. Wellicht dat het collectief 

aankaarten van huurverlagingen, of uitstel van betaling, door de 

BVO’s tot meer resultaat leidt dan tot op heden. Duidelijk is dat er 

wellicht wel ruimte voor onderhandelingen is, maar dat de clubs zelf 

(tot op heden) geen hele sterke positie hebben. 

 

 Landelijke overheid  

De KNVB heeft uiteraad aan de bel getrokken bij de overheid. Daar 

waar de kunst- en cultuursector mogelijk aanspraak maakt op 

support vanuit de landelijke overheid, behoort de voetbalsport voor 

veel Nederlanders ook tot het nationaal erfgoed. Als het kabinet  

tevens oog heeft voor de maatschappelijke waarde van 

Nederlandse voetbalclubs (en dat is méér dan alleen de sociale 

functie die clubs hebben om fans te laten samenkomen) zou dat 

mogelijk kunnen resulteren in geldelijke steun in deze Coronatijd. 

Mochten landelijke of regionale overheden gevraagd worden clubs 

bij te staan, dan zouden daar natuurlijk ook duidelijke financiële (en 

maatschappelijke) randvoorwaarden aan kunnen worden 

verbonden.   

 

 Noodfondsen 

De reeds verzamelde € 11 miljoen bestaat uit een combinatie van 

donaties, maatregelen en tegemoetkomingen, allemaal bedoeld om 

de financiële consequenties van de Coronacrisis voor zowel de prof- 

als amateurclubs enigszins te beperken. De verdeling van het geld 

tussen de profs en amateurs is ongeveer ’fiftyfifty’. Voor de meeste 

Eredivisieclubs is dit een druppel op de gloeiende plaat en hetzelfde 

geldt voor voorstellen om een deel van Europese startgelden (waar 

het om enkele miljoenen in totaal gaat, niet om de tientallen 

miljoenen bij goede resultaten verderop in Europese competities) te 

herverdelen onder de BVO’s. Al met al sympathieke ideeën, maar 

het zet vooralsnog weinig zoden aan de dijk. 

 

 Diversen 

Het zou goed zijn als de Eredivisie als collectief ook middels 

onderzoek kan laten zien wat de toegevoegde waarde en hun 

bestaansrecht is. Wij gaan hier niet op door en doen ook geen 

uitspraken over een Eredivisie van 16, 18 of 20 clubs, maar het lijkt 

noodzakelijk kritisch te kijken naar het Nederlandse 

voetballandschap in brede zin. Moeten alle clubs worden ‘gered’, of 

is het tijd voor het ‘doorselecteren’ van voetbalclubs aan de hand 

van het (beperkte) verzorgingsgebied dat sommige clubs bedienen.  

Tevens zou natuurlijk naar normalisatie kunnen worden gekeken 

inzake de fees voor makelaars en tussenpersonen om daar ook 

nieuwe collectieve afspraken door te voeren.  
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Bronnen / Websites  

 

www.ad.nl 

www.markteffect.nl 

www.nos.nl 

www.nu.nl 

www.parool.nl 

www.sponsorreport.nl 

www.supporterscollectiefnederland.nl 

www.telegraaf.nl 

www.transfermarkt.nl  

www.tubantia.nl 

www.vi.nl  

www.uefa.com 
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Over HAN SERC  

 

Het Sports & Events Research Centre (SERC) van de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen (HAN) is hét onderzoekscentrum van Nederland 

op het snijvlak van sport en economie.  

HAN SERC is gespecialiseerd in het doen van economische 

impactanalyses, beleidsevaluaties en maatschappelijke kosten en baten 

van sport. HAN SERC is medeoprichter van de nationale Werkgroep 

Evaluatie Sportevenementen (WESP) en heeft vele grote en kleine 

evenementen geëvalueerd. Daarnaast heeft het onderzoek gedaan het 

belang van sport voor de Nederlandse economie en die voor Europa. 

Sinds enkele jaren verzorgt HAN SERC ook de contributiemonitor 

(samen met het Mulier Instituut) en doet het onderzoek naar de relatie 

tussen de contributiehoogte, inkomen en lidmaatschap bij 

sportverenigingen en andere sportaanbieders. Daarnaast verricht HAN 

SERC analyses over verschillende aspecten van sport, zoals de waarde 

vrijwilligerswerk, gezondheidseffecten en sociale aspecten van sport.  
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bij de KNVB. 

Bas van Rossum is commercieel econoom en 

communicatiewetenschapper en bij de HAN Sport en Bewegen 

expertisedocent op het gebied van sport (event) marketing en sport 

sponsoring. Hij werkte in het verleden bij diverse BVO’s. 
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