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“Het betaald voetbal wil zo veel mogelijk de financiële problemen zelf oplossen en 
heeft daarvoor een gezamenlijk plan ontwikkeld. Hierin dragen de sterkste schou-
ders de zwaarste lasten. Echter, zonder hulp van de overheid zal de bedrijfstak 
het niet overleven.”

Deze eerste alinea staat letterlijk in het ‘deltaplan’ dat het betaald voetbal 
(KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie) vandaag aan de overheid heeft 
aangeboden. 

Ons plan is het voorlopige resultaat van alle gesprekken die gevoerd zijn met 
betrokkenen en deskundigen, vele onderzoeken die gedaan zijn et cetera. 
Verdeeld over verschillende aandachtsvelden worden deelplannen en proto-
collen uitgewerkt, die gezamenlijk weer tot doel hebben het betaald voetbal nu 
door deze coronacrisis te leiden en bestendig te maken voor de periode daarna. 
Het ene deelplan is eerder definitief dan het andere deelplan. Het kan dus nog 
even duren voordat alles als één compleet plan beschikbaar is. Deze samenvat-
ting geeft in elk geval al de essentie weer.

We ondertekenen ons plan met zijn allen; KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen 
Divisie. Namens onze clubs, onze voetballers, trainers, partners en supporters. 
Dat is wie wij zijn. Samen? Ja, samen. Ons voetbal zien we als sportief erfgoed, 
dat niet verloren mag gaan. Die verbinding stralen we vaak niet uit. Voetbal is 
wat ons bindt, natuurlijk. Maar voetbal, dat is vooral elkaar keer op keer, elk 
seizoen weer, sportief de maat nemen. De kaarten tegen de borst houden, de 
concurrent loert mee, scout mee, kijkt af, tackles en slidings. Ook op trainings-
velden, achter bestuurstafels, in televisieprogramma’s, op social media, in onze 
kantines; altijd wordt er strijd gezocht. Het hoort bij ons. Degraderen willen we 
nooit. Ranglijsten bepalen ons sportieve leven.

En toen kwam de coronacrisis. Na de schrik was de noodzaak van solidariteit 
evident. Solidariteit met elkaar, de zieken, de zorg, de overheid, onze achterban. 
Samenhang, samenleven, samen optrekken. 

   BETAALD VOETBAL EENDRACHTIG 
IN AANPAK CORONACRISIS

  ‘ZO VEEL ALS MOGELIJK ZELF OPLOSSEN’
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Met het maken van dit plan waren we niet de eerste. Maar deze crisis heeft wél 
latente solidariteit manifest gemaakt, voor altijd hoog in het vaandel, verenigd 
zoals al onze verenigingen.

Schouder aan schouder biedt het voetbal, wij, onze overheid dit plan aan. We 
sluiten aan, we willen verder, straks en nu. We zien kansen om straks, voor-
zichtig, in een collectieve verantwoordelijkheid, als alles veilig is verklaard, onze 
positie in de maatschappij weer in te nemen. Met iedereen delen in het geluk 
dat voetbal heet, dat voetbal ons brengt.

Om dit allemaal te bewaken en waar te blijven maken, hebben wij met en door 
het voetbal een realistisch en robuust deltaplan opgesteld, dat is gevestigd op 
drie pijlers;
 

 PIJLER 1:  Maatschappelijk belang

 PIJLER 2: Veilige herstart van het voetbal 

 PIJLER 3:  Veilige en innovatieve voetbalbeleving 
 

Op deze pijlers bouwen we de transitie naar de nieuwe werkelijkheid. Daarbij 
is voortdurend afstemming met het kabinet, politiek en overheid van cruciaal 
belang. 

Eric Gudde      Jan de Jong 
Directeur betaald voetbal KNVB   Directeur Eredivisie CV  

Marc Boele
Directeur Keuken Kampioen Divisie
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PIJLER 1

MAATSCHAP-
PELIJK  
BELANG 

Het betaald voetbal heeft het maatschappelijk belang uiteraard hoog in het 
vaandel staan. Het voetbal wil het maatschappelijk belang dienen. Op de eerste 
plaats door nu in het belang van de volksgezondheid helemaal niet te spelen en 
volgens plan pas weer vanaf 1 september aanstaande en dan voorlopig eerst 
zonder publiek op te starten.
 
Dit alles heeft vergaande sportieve en economische consequenties voor de 
bedrijfstak betaald voetbal. Voetbal in Nederland is een echte publiekssport. 
Ten opzichte van andere (grote) Europese competities die vooral ook leunen 
op gigantische mediagelden zijn de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen 
Divisie veel afhankelijker van recettes; bezoekersinkomsten vormen gemiddeld 
65% van de begrotingen.

Normaal gesproken is dit een gezond businessmodel. Echter, deze succesfactor 
maakt onze bedrijfstak in tijden van corona nu juist extra kwetsbaar. Het verlies 
over het seizoen 2019/ '20 beliep 96 miljoen euro. Die klap heeft het voetbal al via 
diverse innovatieve ingrepen, het aanspreken van eigen reserves en de hulp van 
partners zelf opgelost. De totale omzetderving als gevolg van de coronacrisis 
beloopt 331 miljoen euro voor het seizoen 2020/'21.

Het betaald voetbal wil zo veel mogelijk de financiële problemen zelf oplossen 
en heeft daarvoor een gezamenlijk plan ontwikkeld. Hierin dragen de sterkste 
schouders de zwaarste lasten. Het voornemen zo veel mogelijk zelf op te lossen 
is gebaseerd op de volgende aspecten:

 • loyaliteit van supporters en partners van de club
 • loonoffers 
 • overige kostenbesparingen in organisatie 
 • putten uit eigen reserves
 • innovatieve ideeën waar extra inkomsten uit komen

De top-4 (Ajax, PSV, Ajax en Feyenoord) vangt financieel het allergrootste deel 
van de coronacrisis zelf op. Daarbij heeft de top-4 samen de andere Europees 
voetbal club en KNVB/ECV een solidariteitsfonds gevormd, om via herverdeling 
de overige clubs financieel te steunen in deze moeilijke tijden. 
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MAATSCHAPPELIJKE KRACHT
Naast dat de bedrijfstak een enorme economische waarde vertegenwoordigt, 
is het betaald voetbal ook van enorme maatschappelijke betekenis voor  
Nederland. De sociaaleconomische spin-off is daarmee enorm. 

Een inspiratiebron voor vele 
kinderen, ouderen en jongeren om 
zelf te sporten. Daarmee draagt 
het bij aan de volksgezondheid.

inspiratiebron

€190 mln
Jaarlijks betaalt de bedrijfstak  
190 miljoen euro aan belastingen 
en is daarmee als bedrijfstak een 
nettobetaler aan de overheid.

10.560 partners zijn gelieerd aan 
het betaald voetbal, hoofdzakelijk  
ondernemers in het MKB.

10.560 partners

4,3 miljoen fans genieten 
van betaald voetbal.

4,3 miljoen fans

€1,3 mld
De sector draagt  
1,3 miljard euro  
bij aan het  
Nederlandse BBP. 

€2,18 mld
De totale maatschappelijke waarde 
van voetbal, waarvan het betaald 
voetbal een integraal en belangrijk 
deel uitmaakt, is berekend op  
2,18 miljard euro (PWC, 2013).

Internationale prestaties van het 
Nederlands betaald voetbal en Oranje 
dragen bij aan de promotie van  
Nederland wereldwijd.

promotie van  
Nederland

De KNVB is met 1,2 miljoen leden 
de grootste sportorganisatie van 
Nederland en een van de grootste 
verenigingen van Nederland.

1,2 miljoen leden 

Betaald voetbal biedt werkgelegenheid 
aan zo’n 10.000 mensen, dit zijn indirect 
en direct 10.000 banen voor Nederland. 

10.000 mensen
10.000 banen

Gemiddeld aantal stadionbezoekers 
per voetbalweekend: 219.706.
Geen sport trek zoveel publiek,  
gezamenlijk kijken we naar het BV.

219.706
Stadion bezoekers

maatschappelijke rol
Alle 34 clubs uit de Eredivisie en de Keuken 
Kampioen Divisie voeren jaarlijks tussen de 500  
en 1000 maatschappelijke projecten en activiteiten 
uit, gericht op het tegengaan van eenzaamheid, 
versterken van het zelfvertrouwen, bevorderen 
van een gezondere levensstijl en begeleiding van 
mensen naar werk.



Echter, zonder hulp van de overheid zal de bedrijfstak het niet overleven. 
Het benodigde vangnet is maximaal 196 miljoen euro, maar het daadwerkelijke 
vangnet zal lager zijn. Hoeveel lager valt moeilijk te zeggen. 
Dat maken wij als volgt inzichtelijk: 

 • Impact doortrekken NOW-regeling.
 •  Topclubs maken maar gedeeltelijk gebruik van het financieel vangnet, 

aangezien zij een extra deel van de financiële uitdaging oplossen vanuit 
reserves, transfers en andere mogelijkheden.

Resteert maximaal 140 miljoen euro aan benodigd financieel vangnet (seizoen 
2020/'21). Dit zal door allerlei factoren (bijvoorbeeld eerder met publiek spelen) 
uiteindelijk minder kunnen worden.

Oplossingsrichtingen:
Het betaald voetbal draagt zelf steunmaatregelen aan om samen uit te werken 
met de overheid en politiek om het probleem binnen de bedrijfstak te onder-
vangen, een hybridemodel; 

 •  Verlenging van generieke steunmaatregel NOW, zolang er met publieks-
beperkingen gespeeld moet worden.

 •  Tijdelijk financieel vangnet van maximaal 140 miljoen euro. Een deel 
zal in de vorm van een lening zijn en een deel in de vorm van uitkering, 
beide met strikte voorwaarden. 

Strikte voorwaarden en spelregels

 •  Aanspraak maken enkel op schade door de gevolgen van de corona-
crisis. 

 •  Overheidssteun moet leiden tot een maatschappelijke meerwaarde 
voor de samenleving in de vorm van continuïteit van de club en een 
duurzaam bestaan voor een langere periode in de 'nieuwe werkelijk-
heid'.

 •  Continuïteit jeugdopleiding en vrouwentak waarborgen, ook indien 
deze zijn ondergebracht in een separate juridische entiteit.

 •  Maatschappelijke rol in de regio aantoonbaar borgen en na de crisis 
verder uitbouwen.

 • Geen bonussen voor bestuur/directie.
 • Strenge kostenbesparing.

 •  Clubs mogen niet ‘ in overheersende zeggenschap’ aan nieuwe eige-
naren overgaan, zolang zij gebruik maken van steun van de overheid. 
Met deze maatregel wordt er bestuurlijke en organisatorische stabi-
liteit gecreëerd in de transitiefase, welke tevens de bescherming van 
de integriteit van de club dient.  

 •  Clubs die een overbruggingsuitkering hebben ontvangen, moeten deze 
deels terugbetalen vanuit mogelijke bovengemiddelde winsten op de 
transfermarkt in de nabije toekomst.

 •  Clubs die zich niet houden aan de afspraken ontvangen geen steun of 
zodra dat duidelijk wordt moeten zij de steun onmiddellijk terugbetalen. 
Zo komt publiek geld enkel op de juiste plek terecht. 

 •  De onafhankelijke licentiecommissie (van de KNVB) houdt toezicht op 
het nakomen van de voorwaarden en verplichtingen, gesteund door 
(bestaande) controles door accountants. 

Tot slot
De beoogde overheidshulp is absoluut niet bedoeld voor de salarissen van de 
topspelers. 

Clubs die ongezond waren voor de coronacrisis, worden niet in leven gehouden 
met steun van de overheid. Steun moet aantoonbaar 'corona-gerelateerd' zijn. 
Clubs moeten aantonen in een plan van aanpak dat ze een duurzame transitie 
maken. 

De top-4 (Ajax, PSV, Feyenoord en AZ) maakt geen gebruik van uitkering en, 
indien nodig, slechts gedeeltelijk van de leningsvariant.

Elke week eerder dat er mét publiek gespeeld kan worden neemt het beoogde 
vangnet met miljoenen af
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PIJLER 2

Zo snel mogelijk op een veilige manier weer gaan 
voetballen; van individueel trainen naar 11 tegen 11 
spelen. Daarvoor zijn protocollen opgesteld voor 
trainen zonder fysieke beperkingen. 

 INDIVIDUELE TRAININGEN KUNNEN 
VERDER WORDEN OPGESCHAALD 
EN IN GROTERE GROEPJES WORDEN 
AFGEWERKT ONDER VOORWAARDEN 
(HUIDIGE SITUATIE).

TRAININGSWEDSTRIJDEN KUNNEN 
WORDEN GESPEELD IN HET VOORSEI-
ZOEN EN EUROPESE KWALIFICATIES 
KUNNEN WORDEN AFGEWERKT. ERVA-
RINGEN UIT HET BETAALD VOETBAL 
INZETTEN OM FYSIEKE TRAININGEN 
VOOR TOPAMATEURS MOGELIJK TE 
MAKEN (VANAF AUGUSTUS).

 GROEPSTRAININGEN KUNNEN WORDEN 
HERVAT ZONDER BEPERKENDE  
FYSIEKE MAATREGELEN (ZO SNEL  
MOGELIJK, MAXIMAAL UITERLIJK 1 
JULI).

WEDSTRIJDEN KUNNEN WORDEN  
GESPEELD IN DE COMPETITIES  
(ZONDER, GEDEELTELIJK OF MET 
PUBLIEK)

FASE 1

FASE 3

FASE 2

FASE 4

Hierin is gekozen voor vier fases:

VEILIGE  
HERSTART 
VAN HET 
VOETBAL

13

DE
 T

OE
KO

M
ST

 V
AN

 H
ET

 N
ED

ER
LA

ND
S 

VO
ET

BA
L

12

PI
JL

ER
 2



We willen een veilige en innovatieve voetbalbeleving. We willen voetbal 
weer mogelijk maken; competities zonder, met of gedeeltelijk met 
publiek spelen. Met toegevoegde mogelijkheden om het publiek zo veel 
mogelijk ook onder de nieuwe omstandigheden te laten genieten van ons 
voetbal. Dat gebeurt naar analogie van diverse technologische initia-
tieven in andere branches. Daarbij kijken we naar zelfmonitoring, steek-
proeven om gefaseerde groei in stadions mogelijk te maken. Ook beoor-
delen we testmogelijkheden, hygiënemaatregelen, extra bescherming 
van kwetsbaren, extra ruimte voor kinderen.

Via zeven plateaus willen we geleidelijk het voetbal opnieuw organiseren 
en weer toegankelijk maken voor het publiek. Per plateau is een protocol 
opgesteld. Al deze protocollen richten zich op een veilige en medisch 
verantwoorde opstart van de competitie waarin hygiënemaatregelen, de 
RIVM-voorwaarden, de openbare orde, logistiek, creatieve oplossings-
richtingen en internationale lessen zijn meegenomen. 

PIJLER 3

VEILIGE EN 
INNOVATIEVE 
VOETBAL-
BELEVING

ALLE 
SPORTFACILITEITEN 
ZIJN GESLOTEN EN 
ER GELDT EEN 
VERBOD OP 
SAMENSCHOLING

GEEN VOETBAL

HERVATTING 
TRAININGS-
ACTIVITEITEN 
BETAALD VOETBAL

BEPERKT 
TRAINEN

BETAALD 
VOETBAL KAN 
VOLLEDIG TRAINEN 
(INCLUSIEF 
CONTACT)

VOLLEDIG 
TRAINEN

WEDSTRIJDEN 
MET VOLLEDIG
PUBLIEK

WEDSTRIJDEN 
KUNNEN WEER 
GESPEELD WORDEN 
IN VOLLE STADIONS

ER KUNNEN 
TRAININGS-
WEDSTRIJDEN 
GESPEELD WORDEN 
TUSSEN TWEE 
VERSCHILLENDE 
PROFESSIONELE 
TEAMS

TEST FASE

ALLE OFFICIELE 
COMPETITIES 
KUNNEN WEER AAN-
VANGEN

WEDSTRIJDEN 
ZONDER  
PUBLIEK

WEDSTRIJDEN 
MET BEPERKT
PUBLIEK

BINNEN DE 
DAN GELDENDE 
REGELS IS EEN 
BEPERKT AANTAL 
BEZOEKERS 
WELKOM IN HET 
STADION
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Partners

Eerste Divisie

Eredivisie

Organisaties
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