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Betaald voetbalorganisaties (bvo’s) proberen zich
steeds meer te spiegelen aan ondernemingen uit het
bedrijfsleven en sommige (zoals AFC Ajax N.V.) gaan
zelfs naar de beurs. Toch is een voetbalclub niet te
vergelijken met een ‘gewone’ onderneming en daarom
dient men bvo’s ook niet als zodanig te behandelen.
Naar analogie van banken, verzekeringsmaatschappijen
en woningcorporaties pleit de auteur voor speciale
regelgeving voor waarderings- en verslaggevings-
problemen bij bvo’s.

De balans van een voetbalclub
E X T E R N E  V E R S L A G G E V I N G
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Vorig seizoen zou stervoetbalspeler Ruud van Nistelrooy voor
een bedrag van maar liefst 67 miljoen gulden (ruim 30 miljoen
euro) overstappen van PSV naar de Engelse club Manchester
United. Toen de overgang bijna rond was, blesseerde Van
Nistelrooy zich zo ernstig op een training bij PSV, dat er niet
met zekerheid kon worden gezegd wanneer hij weer kon spelen
en of hij weer zijn oude niveau zou halen. Manchester United
zag af van de transfer, uiteraard een logische beslissing. Een ern-
stig geblesseerde speler is zeker geen 30 miljoen euro waard.
Afgezien van de grote teleurstelling bij Van Nistelrooy, was het
natuurlijk voor PSV ook een tegenslag. Hun sterspeler was in
één klap miljoenen minder waard geworden. Gelukkig voor alle
partijen is de transfer uiteindelijk toch doorgegaan en kon PSV
de zak met geld binnenhalen.

Gebeurtenissen zoals hierboven beschreven komen regelmatig
voor en laten zien dat de voetbalwereld erg dynamisch is. 
Naast de sportieve kant van dit soort gebeurtenissen is er ook

een geheel andere kant: de bedrijfseconomische. Elke voetbal-
club heeft een jaarrekening waaruit zijn financiële prestaties zijn
af te lezen. Het belangrijkste vermogensbestanddeel van een
club bestaat uit de spelerscontracten. De waarde van deze
contracten en dus die van de spelers is geen vast gegeven. De
vraag is hoe groot de waarde van een bepaalde voetbalspeler is.
Naast deze vraag zijn er nog tal van vragen bij de verwerking
van voetbalspelers in een jaarrekening van een voetbalclub, bij-
voorbeeld de vraag wat er gebeurt als een speler ineens minder
waard wordt door een ernstige blessure, of als een speler wordt
gekocht of verkocht. 

Op welke wijze dienen contractvoetbalspelers te worden
gewaardeerd en hoe worden ze verwerkt in de jaarrekening van
een betaald voetbalorganisatie? Deze vragen staan centraal in
dit artikel.
Het probleem van waardering en verwerking van spelers is het
best te begrijpen wanneer de ontwikkelingen en de gevolgen
daarvan chronologisch worden besproken. 
De auteur bespreekt de drie belangrijkste periodes. Hij behan-
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delt allereerst de periode waarin de oudste verslaggevingsmetho-
de werd gehanteerd (zie kader op pagina 54), gevolgd door de
periode van na de afschaffing van het transfersysteem. Tot slot
wordt de huidige situatie beschreven, waarin de verslaggevings-
eisen moeten voldoen aan titel 9 boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

Bosman-arrest
In 1995 vond de belangrijkste gebeurtenis voor het voetbal tot
nu plaats: het Bosman-arrest. In de zaak die voetballer Bosman
had aangespannen werd door het Europese Hof van Justitie
bepaald dat het transfersysteem strijdig is met de Europese
regelgeving, omdat artikel 48 van het EG-verdrag het vrije ver-
keer van werknemers bepaalt. Omdat dit voor voetballers ook
moest gelden, werd besloten dat er door de clubs geen potentië-
le vergoedingssommen meer gevraagd konden worden en dat
dus het transfersysteem moest worden afgeschaft. Dit besluit
bracht een enorme dynamiek op de spelersmarkt teweeg.
Een gevolg van het feit dat clubs geen potentiële vergoedings-
sommen meer konden vragen voor spelers, was dat er zeer lang-

lopende contracten werden afgesloten, die bij vertrek eerst
moesten worden afgekocht. Deze afkoopsommen zijn dus eigen-
lijk de vergoedingssommen van vandaag.
Een ander gevolg is dat de rijke clubs de beste spelers kunnen
kopen, omdat wanneer een contract van een speler afloopt, de spe-
ler transfervrij weg kan en meestal zal kiezen voor ‘het grote geld’
van de rijke clubs. Dit steeds groter wordende verschil tussen arm
en rijk is tegenwoordig goed te zien in het Europese voetbal.
Ook voor de financiële verslaggeving van een club heeft de
afschaffing van het transfersysteem grote gevolgen gehad. Zo
mogen er geen potentiële waarden van spelers meer worden
geactiveerd, maar slechts de afkoopsommen. Een transfervrije
speler heeft dus geen economische waarde meer voor een bvo.
Een ander gevolg is dat de afkoopsommen werden geactiveerd
en afgeschreven over de looptijd van het contract, of ze werden
direct ten laste van het resultaat of eigen vermogen gebracht. 

Het belangrijkste vermogensbestanddeel van een
voetbalclub bestaat uit de spelerscontracten



Transf ersyst eem

De oudste manier om de financiële gebeurtenissen in

het voetbal omtrent spelers vast te leggen is in de

jaren zeventig opgesteld door de KNVB. Er werden

transferprijzen toegekend aan de contractspelers en er

werden richtlijnen opgesteld voor de vorm en inhoud

van de jaarrekeningen van betaald voetbalorganisa-

ties. 

De waarde die een speler had, werd uitgedrukt in een

transfersom, die ook op de balans van een bvo kwam te

staan. Deze waarde werd vastgesteld aan de hand van

de formule ‘transferwaarde = jaarsalaris x leeftijds- en

salarisafhankelijke factor’. De factor waarmee het

jaarsalaris van een speler werd vermenigvuldigd kon

worden bepaald aan de hand van een vaste tabel. Deze

factor was aanzienlijk hoger naarmate een speler jon-

ger was. De gedachte achter deze waardebepaling was

dat wanneer een speler verkocht werd de club een ver-

goeding moest krijgen voor de gemaakte opleidings-

kosten, die bij jonge spelers hoger zijn. 

Ter illustratie een simpel voorbeeld: de factor van een

21-jarige speler die een jaarsalaris heeft van 70.000

euro is 8. De transferwaarde van de speler, en dus ook

de balanswaarde, is in dit geval 70.000 euro x 8 =

560.000 euro. 

Kritiek op deze manier van berekenen is dat spelers

werden gewaardeerd op geschatte opleidingskosten.

Er werd geen rekening gehouden met andere zaken,

zoals het talent van een speler of eventuele langdurige

blessures. Omdat de bvo de waarde van de speler toch

enigszins zelf kon beïnvloeden door hem bijvoorbeeld

een hoger salaris te geven, kon deze waarde als een

soort potentiële vergoedingssom worden gezien.

Wanneer in het voorbeeld het jaarsalaris van de speler

met 10.000 euro zou worden verhoogd, wordt de speler

voor de bvo 10.000 x 8 = 80.000 euro meer waard. Op

deze manier kon een club dus de waarde die een speler

voor de club heeft, laten zien en kon het verlies van een

goede speler bij een transfer worden vergoed.
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Titel 9 BW 2
In 1997 is een wet aangenomen die grofweg bepaalt dat com-
merciële verenigingen die een omzet hebben van meer dan 6
miljoen gulden moeten voldoen aan de eisen van titel 9 BW 2 en
ook moeten worden gecontroleerd door een accountant. Tevens
zijn zij publicatieplichtig. Hierdoor worden bvo’s min of meer
gelijk gesteld aan ‘gewone’ ondernemingen en zullen ook hun
jaarrekeningen belangrijke veranderingen ondergaan. De
belangrijkste veranderingen op een rijtje:
• De plaats van de vergoedingssommen in de jaarrekening van

een bvo (de rubricering) is onder de immateriële vaste activa.
Dit is te rechtvaardigen wanneer gezegd wordt dat een bvo
het recht om gebruik te maken van een speler activeert.

• Onder de oude regels van de KNVB konden de afkoopsom-
men van spelers verwerkt worden zoals ook bijvoorbeeld de
post goodwill kon worden verwerkt, namelijk door deze

direct ten laste van het resultaat te brengen, direct ten laste
van het eigen vermogenaf te boeken, of te activeren en af te
schrijven. Onder de huidige regelgeving van titel 9 BW 2
mogen contractvoetbalspelers alleen nog worden geactiveerd
en worden afgeschreven over de looptijd van het contract. 

• De wettelijke minimumwaarderingsregel bepaalt dat duurza-
me waardeverminderingen van activa, dus ook van spelers,
moeten worden afgewaardeerd. Per balansdatum wordt door
de directie van de bvo elk contract opnieuw beoordeeld en
besloten of er sprake is van een afwaardering. Wanneer deze
beoordeling in de praktijk wordt toegepast op contractspelers,
ontstaat er direct een groot probleem. Is het bij handelsvoor-
raden zo dat het zeer duidelijk kan zijn wanneer er sprake is
van een duurzame waardevermindering, bij voetbalspelers ligt
dit anders: wanneer is er sprake van een duurzame- en wan-
neer van een tijdelijke waardedaling (waarbij niet wordt afge-
waardeerd)? Neem het voorbeeld van Patrick Kluivert, die
gedurende zijn eerste jaar bij AC Milaan met vormverlies
kampte of Nwanko Kanu, waarvan werd afgevraagd of hij na
zijn hartproblemen ooit nog wel op het hoogste niveau kon
voetballen en de Ajacied Kinkladze die niet in het spelsysteem
van Ajax bleek te passen. In dit soort situaties is het zeer
moeilijk om te bepalen of een speler duurzaam in waarde is
gedaald en moet worden afgewaardeerd.

• Jeugdspelers die door de club zelf zijn opgeleid, worden niet
op de balans gezet, omdat deze rechten van eigendom niet
van derden zijn verkregen, een vereiste voor deze immateriële
vaste activa. Hierdoor kunnen zeer grote stille reserves ont-
staan, zoals bijvoorbeeld bij Ronald en Frank de Boer bij
Ajax. Zij werden toentertijd voor 40 miljoen gulden aan FC
Barcelona verkocht terwijl ze niet op de balans van Ajax
stonden. Deze 40 miljoen (18 miljoen euro) was dus pure
winst voor Ajax.

Samenvat t ing
De economische kant van het voetbal, met name de financiële
verslaggeving van contractspelers, is door de jaren heen veran-
derd als gevolg van diverse wetten en regels. Hierdoor is ook de
sportieve kant van het voetbal nogal veranderd en botsen zake-
lijke en sportieve kanten voortdurend. 
Twee manieren van verslaggeving staan tegenover elkaar. Binnen
het oude transfersysteem kon de waarde van een speler worden
gebaseerd op zijn potentiële waarde voor de club, een systeem
dat vooral was gericht op de sportieve aspecten van het voetbal.
De huidige manier van waarderen is meer gericht op de bedrijfs-
economische aspecten van het voetbal. Zo is het transfersysteem
afgeschaft en moet de verslaggeving voldoen aan de vereisten van
titel 9 BW 2, zoals afschrijving over de looptijd van het contract. 

Een transfervrije speler
heeft geen economische
waarde meer voor de
voetbalclub



Speciale regelgeving?
Mijns inziens is de huidige manier van verwerking van contract-
spelers in de jaarrekening uit sportief oogpunt niet acceptabel.
De wettelijke vereisten waaraan bvo’s moeten voldoen, hebben
een te grote invloed op het voetbal. Een voetbalclub is nu een-
maal niet hetzelfde als een ‘gewone’ onderneming en dient dus
ook niet als zodanig te worden behandeld. 

Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn dat er speciale
regelgeving voor bvo’s komt, iets wat ook al te zien is bij bij-
voorbeeld banken, verzekeringsmaatschappijen of woningcor-
poraties. 
In geval van transfers zou de waarde van een speler meer moe-
ten afhangen van zijn potentie in plaats van zijn contract, iets
wat kan zorgen voor meer evenwicht tussen Europese clubs.
Een speler zou bijvoorbeeld altijd een minimumwaarde voor de
club moeten behouden, zeg 10 procent van zijn aankoopsom,
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waardoor spelers in ieder geval niet meer transfervrij kunnen
vertrekken en de club altijd gecompenseerd wordt voor het 
verlies van een (waardevolle) speler. Hierdoor blijft echter het
probleem ontstaan dat clubs zelf opgeleide spelers of jonge
waardevolle talenten moeilijk kunnen behouden. Een soort
berekeningswijze zoals vroeger door de KNVB werd gehan-
teerd, zou wellicht uitkomst kunnen bieden, maar zou volstrekt
niet passen bij de eisen waaraan een jaarrekening van een bvo
moet voldoen. Zo zou er gewaardeerd worden tegen actuele
waarde en kan het inzicht in een jaarrekening worden beïn-
vloed. 
De UEFA en de FIFA zijn voortdurend bezig om regelgeving aan
te passen ten gunste van het voetbal. Een toekomstige richtlijn
zou kunnen zijn dat zowel clubs als spelers een eenmaal aange-
gaan contract moeten ‘respecteren’ op straffe van een boete. Het
gevolg is dat spelers niet ‘zomaar’ contracten zullen aangegaan,
die ze vervolgens een jaar later opzeggen, omdat het gras elders
groener is. 
Uit bovenstaand artikel blijkt echter dat de perfecte oplossing
voor een goede samenloop van sportieve en bedrijfseconomi-
sche aspecten van een bvo zeer moeilijk te realiseren is.

In het kader van zijn studie Accountancy RA aan de
Hogeschool Holland te Diemen schreef Van Eijden een afstu-
deerscriptie (Waardering van contractvoetbalspelers, ontwikke-
lingen in het voetbal) over het hierboven beschreven onderwerp. 

Wanneer is er sprake van een
duurzame en wanneer van
een tijdelijke waardedaling?

advertentie
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