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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
NLsportraad
Ter attentie van de heer Langbroek
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Den Haag, 2 februari 2023

Project: foto organisatie en financiering topsport

Geachte heer Langbroek,

Overeenkomstig onze dienstverleningsovereenkomst doen wij u hierbij ons 
rapport toekomen met de resultaten van het onderzoek naar de 
toekomstbestendigheid van de organisatie en financiering van de 
Nederlandse topsport. 

Belangrijke opmerkingen

De Belangrijke Opmerkingen, zoals hierna opgenomen, dienen gelezen te 
worden in samenhang met dit rapport.

Verspreidingskring van de rapportage
De rapportage is uitsluitend bedoeld voor u als opdrachtgever. KPMG 
aanvaardt geen aansprakelijkheid van derden voor het gebruik van deze 
rapportage.

KPMG Advisory N.V.
Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen 

Dankwoord
Graag willen wij de betrokken organisaties en experts bedanken voor het 
delen van hun inzichten en data. 
Daarnaast bedanken wij de NLsportraad voor de prettige samenwerking.

Hoogachtend,

Marc Roels
Partner, KPMG Advisory N.V.
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Belangrijke opmerkingen

― Onze werkzaamheden zijn aangevangen op 16 maart 2022 en zijn op 26 januari 2023 afgerond. Ons rapport is gebaseerd op aan ons aangeleverde data, diepte-interviews en de door 
verrichte deskresearch tot en met 26 januari 2023. We hebben het rapport niet aangepast naar aanleiding van gebeurtenissen, omstandigheden en aangeleverde data van na die 
datum.

― Dit rapport krijgt voorrang boven alle voorafgaande mondelinge, voorlopige of tussentijdse rapporten en presentaties. Gebruik maken van dergelijke mondelinge, voorlopige of 
tussentijdse rapporten en presentaties is geheel op eigen risico.

― Dit rapport is gebaseerd op aan ons aangeleverde data, respons uit de diepte-interviews en publiekelijk beschikbare informatiebronnen. Bij het opstellen van dit rapport hebben wij 
vertrouwd op de juistheid en volledigheid van de respons tijdens de interviews en de informatiebronnen, zonder deze onafhankelijk te hebben geverifieerd. Wij aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor dergelijke respons en informatie. Wij hebben alles in het werk gesteld om ons, voor zover mogelijk, ervan te vergewissen dat de in ons rapport weergegeven 
informatie overeenstemt met andere informatie(bronnen) die gedurende onze werkzaamheden overeenkomstig de voorwaarden van onze dienstverleningsovereenkomst zijn 
verkregen/onderzocht. Wij hebben echter geen nadere werkzaamheden verricht teneinde de betrouwbaarheid van de bronnen te verifiëren.

― Dit document verwijst naar ‘KPMG-analyse’; deze verwijzing vormt uitsluitend een aanduiding van het feit dat wij (waar aangegeven) bepaalde analyses hebben uitgevoerd op de 
onderliggende data teneinde tot de voorliggende informatie te komen; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de onderliggende data.

― De hoofdbevindingen in deze rapportage zijn getoetst in expertsessies. Daarnaast zijn de foto’s van de individuele sporten op feitelijke juistheid getoetst door de betreffende 
sportbonden.

― De aard van de werkzaamheden houdt in dat wij geen accountantscontrole, beoordelingsopdracht of andere assuranceopdracht hebben uitgevoerd. Daarom kan aan dit rapport geen 
zekerheid met betrekking tot de getrouwheid van financiële of andere informatie worden ontleend. Ons advies in dit rapport is uitsluitend gebaseerd op de overeengekomen 
werkzaamheden en de uitkomsten daarvan. Indien wij aanvullende werkzaamheden hadden verricht, of een controle-, een beoordelings- of een assuranceopdracht zouden hebben 
uitgevoerd, waren wellicht andere onderwerpen geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

― Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van het rapport voor een ander doel, anders dan het doel waarvoor het rapport is opgesteld: beantwoording van de 
onderzoeksvragen conform de uitvraag van commissie van de Nederlandse Sportraad (hierna: NLsportraad) met kenmerk: 201865006.025.292. Voor zover wettelijk toegestaan, 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het gebruik van het rapport door een partij anders dan jegens NLsportraad.

― De inhoud van dit rapport mag niet (geheel of in delen) gekopieerd worden, of voor andere doeleinden gebruikt worden, zonder de schriftelijke goedkeuring van KPMG.
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Leeswijzer (1/2)

Managementsamenvatting: een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten 
van het onderzoek
― In de managementsamenvatting (die start op pagina 9) zijn de belangrijkste resultaten 

van het onderzoek weergegeven. 
- De managementsamenvatting start met een beknopte toelichting op de achtergrond 

en aanpak van het onderzoek.
- Vervolgens worden per thema de belangrijkste bevindingen gepresenteerd.

― De managementsamenvatting geeft een integraal overzicht van de belangrijkste 
resultaten van het onderzoek en is als zodanig zelfstandig leesbaar. Voor een 
uitgebreidere toelichting op de achtergrond en aanpak van het onderzoek en voor 
inhoudelijke detailinzichten wordt verwezen naar de achterliggende hoofdstukken van 
de rapportage.

Introductie: een toelichting op de achtergrond en aanpak van het onderzoek
― In de introductie (die start op pagina 23) worden de achtergrond en aanpak van het 

onderzoek toegelicht.
- De introductie start met een toelichting op de achtergrond, vraag- en doelstelling 

van het onderzoek.
- Vervolgens wordt toegelicht waar het onderzoek zich specifiek op richt / welke 

scope wordt gehanteerd. Dit onderdeel bevat onder meer een toelichting op 
gehanteerde definities, op gehanteerde clusters van topsport en op het gehanteerde 
onderzoekskader en daaruit volgende thema’s. 

- Tot slot wordt de gehanteerde aanpak toegelicht. 

Thema’s: een beschrijvende analyse van diverse thema’s die van belang zijn voor de 
toekomstbestendigheid van topsport
― Om structuur aan te brengen in de verschillende aspecten die van belang zijn voor 

toekomstbestendigheid van topsport is een onderzoekskader opgesteld (zie introductie).
― Op basis van dit onderzoekskader en initiële feedback van experts zijn vervolgens 

negen relevante thema’s bepaald. Binnen deze thema’s worden de relevante aspecten 
met betrekking tot de toekomstbestendigheid van topsport geanalyseerd. De thema’s 
hebben betrekking op de topsport als geheel.

― De themahoofdstukken Financiering en Organisatie zijn grotendeels gebaseerd op de 
foto’s van de topsport (zie onder). De overige thema’s zijn grotendeels opgesteld op 
basis van (bestaand) onderzoek en het interviewprogramma (zie introductie).

― Vanwege beperkte beschikbare informatie konden sommige thema’s (of onderwerpen 
daar binnen) slechts beperkt / op hoofdlijnen uitgewerkt worden.

― De uitwerking van de thema’s (die start op pagina 30) volgt grotendeels dezelfde opzet, 
waarbij deelaspecten / relevante onderwerpen achtereenvolgens worden behandeld. 

- De belangrijkste bevindingen zijn daarbij telkens gevat in de titel van de pagina.
- Waar relevante data beschikbaar was, is deze gepresenteerd in diverse 

grafieken/figuren links op de pagina (zie ook volgende pagina). 
- Rechts op de pagina worden de bevindingen nader uitgewerkt.
- De consensus uit het interviewprogramma is gebundeld (niet herleidbaar) 

weergegeven in interviewboxen, ter verdere illustratie van bevindingen (zie ook 
volgende pagina). 

Foto’s: feitelijke weergave van de organisatie en omvang van de  financiering van 
diverse focussporten en clusters
― In de rapportage zijn de organisatie en de omvang van de financiering voor de clusters 

ondersteunde topsport en niet-ondersteunde topsport op macroniveau geanalyseerd. 
De organisatie en de financiering van het commerciële cluster zijn uitgewerkt aan de 
hand van zes focussporten (zie ook hoofdstuk Introductie).

― De uitwerking van de organisatie en de financiering volgt daarbij grotendeels dezelfde 
opzet, waarbij de onderwerpen nationale/internationale governance, financiering en 
nationale/internationale (talent)competities en wedstrijden achtereenvolgens worden 
uitgewerkt. 

― (Omvang van) financiële stromen en relaties (eigenaarschap, vertegenwoordiging/ 
zeggenschap) tussen actoren (is) zijn in de foto’s schematisch uitgewerkt.
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Visualisaties in het onderzoek Toekomstbestendigheid Topsport

― Om in het onderzoek Toekomstbestendigheid Topsport een overkoepelende en feitelijke 
weergave van de topsportbranche in Nederland te kunnen geven wordt zo veel mogelijk 
gebruikgemaakt van informatie uit bestaande onderzoeken en reeds beschikbare 
databronnen.

― Grafieken/figuren waarbij de betrouwbaarheid van de data onzeker is en/of waarbij 
inschattingen worden gedaan zijn gemarkeerd met een sticker ‘indicatief’. Waar 
relevant, is in een notitie bij de grafiek/figuur een beknopte toelichting opgenomen met 
duiding van inschattingen en aannames.

― Om trends over een langere termijn direct inzichtelijk te maken in een grafiek is, waar 
relevant, een zogenaamde CAGR toegevoegd:

- CAGR staat voor Compound Annual Growth Rate, oftewel de samengestelde 
gemiddelde jaarlijkse groei over een bepaalde periode. Deze methode houdt bij het 
berekenen van het jaarlijks gemiddelde rekening met het effect van groei op groei 
(vergelijkbaar met het cumulatieve effect van rente). Daarmee is deze methodiek 
wiskundig robuuster dan simpelweg de totale groei over een periode te delen door 
het aantal jaren. De formule voor berekening is: 
CAGR = ((Eindwaarde/Beginwaarde) ^ (1/(Eindjaar - beginjaar)) -1) x 100%.

- Deze gemiddelde jaarlijkse groeipercentages worden in grafieken als volgt 
gepresenteerd (bijvoorbeeld een gemiddelde groei per jaar van 1,0%):

- In een aantal visualisaties is de CAGR ook per categorie weergegeven. Hiermee 
kan de ontwikkeling over tijd van de verschillende categorieën in een grafiek 
onderling vergeleken worden.

Inzichten uit het interviewprogramma in het onderzoek Toekomstbestendigheid 
Topsport

― Naast de inzichten uit deskresearch en data-analyses zijn er tijdens het onderzoek ook 
inzichten verworven uit het interviewprogramma. 

― De interviewfeedback wordt niet individueel, maar enkel gebundeld weergegeven. De 
consensus uit de interviews wordt ter illustratie weergegeven in het brancherapport om 
bevindingen nader te duiden dan wel om lacunes in de data te vullen met inzichten 
(bijvoorbeeld vooruitzichten naar de toekomst toe).

― Omwille van bescherming van privacy is alle informatie verkregen uit het 
interviewprogramma anoniem verwerkt in het rapport. Voorbeeld:

Leeswijzer (2/2)

Experts geven aan dat zij verwachten dat het aantal bezoekers van 
topsportevenementen blijft toenemen in de komende jaren.
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Relevante afkortingen

Afkorting Betekenis

AR Augmented Reality

ATP Association of Tennis Professionals

CAS Court of Arbitration for Sport

CVSN Centrum Veilige Sport Nederland

EC Europese Commissie

EK Europees Kampioenschap

EL European League

EOC Europees Olympisch Committee

EVOT Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport

FIA Fédération Internationale de l'Automobile

FIFA Fédération Internationale de Football Association

FIOD Fiscale Informatie en Opsporingsdienst van de Belastingdienst

IAAF International Amateur Athletic Federation

ICSSPE International Council of Sport Science and Physical Education

IOC International Olympic Committee

IPC International Paralympic Committee

ISR Instituut Sportrechtspraak

ISU International Skating Union

ITF Internationale Tennisfederatie

IWGA International World Games Association

KNAF KNAC Nationale Autosport Federatie

KNLTB Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

Afkorting Betekenis

KNSB Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

KNWU Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

LOC Local Organizing Committee

MR Mixed Reality

NDB Nederlandse Darts Bond

NK Nederlands Kampioenschap

NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie

NTC Nationaal Topsport Centrum

OM Openbaar Ministerie

PDC Professional Darts Corporation

RTC Regionaal Topsport centrum

UCI Union Cycliste Internationale

UEFA Union of European Football Associations

VOG Verklaring omtrent gedrag

VR Virtual Reality

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WADA World Anti-Doping Agency

WDF World Darts Federation

WHO World Health Organisation

WK Wereldkampioenschap

WTA Women's Tennis Association
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Relevante termen

Term Definitie

A1-kijksportaccommodatie (Topsport)accommodatie die door een sportbond geschikt wordt geacht voor wedstrijden op internationaal niveau met toeschouwers.

ADAMS Anti-Doping Administration & Management System, waarmee onder andere informatie uit het biologisch paspoort van topsporters gecentraliseerd en wereldwijd beschikbaar gemaakt wordt voor 
dopingautoriteiten.

A-status Topsportstatus toegekend door NOC*NSF aan sporters met een mondiale top 8-prestatie tijdens een WK, Olympische Spelen, Paralympische Spelen of een ander internationaal 
topsportevenement dat wat betreft deelnemersveld en geleverde competitie gelijk is aan een WK.

Commerciële topsport Sport waarbij commerciële financiering de belangrijkste inkomstenbron vormt en de Olympische Spelen niet de belangrijkste competitie zijn.

ESG ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een organisatie, instituut 
of activiteit.

Fonds voor de topsporter Het Fonds beheert een kapitaal, dat ter beschikking is gesteld door het ministerie van VWS, NOC*NSF en Nederlandse Loterij. Uit de rente van dit kapitaal, de jaarlijkse bijdrage van het ministerie 
van VWS en de jaarlijkse bijdrage van NOC*NSF worden financiële voorzieningen voor topsporters betaald.

Generation Z Demografische generatie, volgend op Generatie Y (de Millennials), geboren tussen circa 1997 en 2012.

HP-status Een high potential-status is een topsportstatus die in uitzonderlijke gevallen toegekend wordt door NOC*NSF, wanneer een sporter een buitengewoon perspectief heeft op een snelle aansluiting bij 
de mondiale top 8.

Koa Wet kansspelen op afstand maakt het mogelijk om online te gokken bij legale aanbieders (aanbieders met een vergunning van de Kansspelautoriteit).

Mono Accommodatie geschikt voor één sport of één doeleinde.

Multi Accommodatie geschikt voor meerdere sporten of doeleinden.

Nationaal sportakkoord Overheidsinitiatief om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’ is sinds 2018 in uitvoering en loopt tot en met 2022. 
Het sportakkoord wordt doorontwikkeld in 2023.

Niet-ondersteunde 
topsport

Sport die geen topsportfinanciering ontvangt van NOC*NSF en geen commerciële competitie of toernooien kent, en waarvan de financiële ondersteuning grotendeels voortkomt uit privémiddelen of 
privésponsoring. De World Games vormen een belangrijk internationaal multisportevenement voor deze sport.

NLSporter Juridisch sportloket voor topsporters. Biedt individueel juridisch advies, collectieve juridische ondersteuning, collectieve belangenbehartiging en ondersteunt atletenvertegenwoordiging.

Ondersteunde topsport Sport die binnen de reikwijdte van NOC*NSF valt en waarvan de bond is aangesloten bij NOC*NSF. De sport wordt door NOC*NSF erkend als topsport en ontvangt topsportfinanciering en publieke 
middelen vormen de belangrijkste inkomstenbron. Sport waarvan de Olympische Spelen de belangrijkste competitie vormen.

SPLISS model Een internationaal-vergelijkend onderzoek naar succesbepalende factoren in het topsportbeleid.

Stipendium Beurs toegekend door NOC*NSF aan topsporters met een A- of HP-status.

VSK veiliger sport klimaat Actieplan ‘Samen naar een veiliger Sportklimaat’ om sportplezier en gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen en te bestraffen voor een veilig sportklimaat.

World Games The World Games zijn een internationaal multisportevenement, voor niet-olympische sporten.
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De foto van de organisatie en de financiering van topsport
― In ‘De opstelling op het speelveld’ en onderliggende analyses constateert de NLsportraad

dat de organisatie en met name de financiering van topsport onder druk staan en mogelijk 
niet toekomstbestendig zijn.

― De NLsportraad heeft, naar aanleiding van zijn analyses, KPMG gevraagd een foto van 
de organisatie en de financiering van de Nederlandse topsport op te stellen.

― De foto van de topsport is een feitelijke weergave van de huidige staat van de 
Nederlandse topsportbranche en de ontwikkelingen daarin. Specifiek staan hierin de 
omvang, organisatie en financiering centraal. De NLsportraad zal deze feitelijke weergave 
gebruiken om een advies te ontwikkelen over de toekomstbestendigheid van de organisatie 
en financiering van de Nederlandse topsportbranche.

― Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de foto van de organisatie en de financiering van 
de topsport is uitgevoerd middels het bundelen, combineren en analyseren van beschikbare 
data en inzichten uit de vele reeds bestaande onderzoeken naar (aspecten van) de 
Nederlandse topsport. 

― In aanvulling op het bronnenonderzoek is een interviewprogramma met experts en 
stakeholders uit de Nederlandse topsport uitgevoerd ten behoeve van nadere duiding 
bij de opgehaalde informatie uit de deskresearch. Daarnaast zijn interviews afgenomen 
om gaten in de deskresearch op te vullen. 

― De foto is gericht op de Nederlandse topsportbranche. De definitie van topsport die wordt 
gehanteerd in dit onderzoek en door de NLsportraad luidt: 
“De NLsportraad spreekt van topsport als deelname aan hoofdtoernooien en topcompetities 
mogelijk is op het hoogste niveau in internationaal verband. Dit kunnen Olympische en 
Paralympische Spelen zijn, WK’s en EK’s, maar ook anders (commercieel) georganiseerde 
toernooien zoals gebruikelijk is in bijvoorbeeld tennis, wielrennen, golf, auto- en motorsport 
en nieuwe sporten. In veel gevallen is er sprake van een professionele topsportomgeving 
waarbij de sportbeoefening de hoofdbezigheid is van de topsporter. Topsport draagt bij aan 
de sportbeleving via media en evenementen en vertegenwoordigt daarmee een belangrijke 
amusementswaarde, inspiratiebron en vorm van vrijetijdsbesteding voor de bevolking.”1), a)

― Om de topsportbranche te analyseren is clustering aangebracht in drie clusters naar 
primaire bron van financiële ondersteuning: de ondersteunde topsport, commerciële 
topsport en niet-ondersteunde topsport. Zie overzicht van clustering rechts op de pagina 
voor de gehanteerde definities. 

― Binnen de clusters is gekeken naar de topsport in zijn algemeenheid, waarbij niet specifiek 
is gekeken naar de verschillen tussen de paralympische, vrouwen en mannen onderdelen 
van de topsporten.

KPMG is gevraagd een foto te maken van de organisatie en de financiering van topsport en om 
diverse thema’s te onderzoeken die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van topsport

MANAGEMENTSAMENVATTING | INTRODUCTIE | TOEKOMSTBESTENDIGHEID VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT | FOTO VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT
INTRODUCTIE | FINANCIERING | MEDIA | TOPSPORTEVENEMENTEN | TOPSPORTACCOMMODATIES | MAATSCHAPPELIJKE IMPACT | ECONOMISCHE IMPACT | INTEGRITEIT | ARBEIDSMARKT | ORGANISATIE

1. Ondersteunde topsport
- Dit zijn sporten die topsportfinanciering ontvangen van NOC*NSF. Publieke 

middelen vormen daarbij de belangrijkste inkomstenbron voor deze sporten.
- De Olympische Spelen vormen veelal de belangrijkste competitie.
- Talenten worden hun gehele carrière grotendeels publiek gefinancierd en 

ondersteund. 
- Voorbeelden van sporten zijn atletiek, hockey, zwemmen en judo.
- ~37% van de 158 topsporten binnen de  scope van dit onderzoek valt onder de 

definitie van ondersteunde topsport.
2. Commerciële topsport

- Dit zijn sporten waarbij commerciële financiering de grootste inkomstenbron vormt 
(commerciële competities en toernooien zorgen voor media-, sponsor- en ticketing-
inkomsten). De meeste commerciële sporten ontvangen daarnaast 
topsportfinanciering van NOC*NSF.

- Voor deze sporten zijn de Olympische Spelen veelal niet de belangrijkste 
competitie.

- Talenten worden in het begin grotendeels publiek of vanuit privémiddelen 
ondersteund, vanaf de stap naar professional gaan zij (vrijwel) volledig commercieel 
qua financiering. 

- Sportbonden zijn aangesloten bij NOC*NSF.
- Voorbeelden zijn voetbal, wielrennen, autosport en darts.
- ~6% van de 158 topsporten binnen de scope van dit onderzoek valt onder de 

definitie van commerciële topsport.
3. Niet-ondersteunde topsport

- Dit zijn sporten die geen topsportfinanciering ontvangen van NOC*NSF.
- Het cluster beperkt zich tot sporten die dan wel aan de World Games, dan wel aan 

de Olympische Spelen deelnemen (sporten die geen topsportfinanciering ontvangen 
en niet aan de World Games dan wel Olympische Spelen deelnemen vallen niet 
onder deze definitie van niet-ondersteunde topsport).  

- Deze sporten zijn over het algemeen kleiner in Nederland ten opzichte van sporten 
in de andere clusters.

- Sportbonden zijn veelal aangesloten bij NOC*NSF.
- Voorbeelden van sporten zijn touwtrekken en jeu de boules.
- ~56% van de 158 topsporten binnen de scope van dit onderzoek valt onder de 

definitie van niet-ondersteunde topsport.

Clustering van topsporten naar primaire bron van financiële ondersteuning, 
organisatievorm en belangrijkste competitie

Notitie: (a) Topsportcompetities en topsportevenementen op nationaal niveau (diverse topcompetities en NK’s) vallen ook onder de 
gehanteerde definitie van topsport zoals gehanteerd in dit onderzoek.
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Bij het in beeld brengen van de organisatie en de financiering van topsport in de 
verschillende clusters is gekeken naar financiële stromen naar en de organisatie van 
Nederlandse topsporters en topsportorganisaties
― Voor het in kaart brengen van financiële stromen is gekeken naar (de omvang van) 

geldstromen naar Nederlandse sportorganisaties. Nederlandse sporters die in 
buitenlandse teams spelen vallen buiten deze scope.

― Bij de organisatie van topsport is gekeken naar de formele relaties in het ecosysteem 
(eigenaarschap, vertegenwoordiging, lidmaatschap, toezicht). Hierbij zijn alle nationale 
en internationale topsportorganisaties die in verband staan met Nederlandse 
topsporters in beeld gebracht.

Ondersteunde en niet-ondersteunde sporten zijn op macroniveau geanalyseerd, de 
commerciële sporten zijn in kaart gebracht aan de hand van focussporten 
― De organisatie en de financiering van ondersteunde sporten zijn op macroniveau in 

kaart gebracht. Deze sporten zijn op vergelijkbare wijze georganiseerd en gefinancierd 
en daarmee goed vergelijkbaar, omdat ze allemaal grotendeels leunen op de structuur 
die is opgezet onder NOC*NSF. Daarnaast is er over de organisatie en de financiering 
van ondersteunde sporten veel geconsolideerde data openbaar beschikbaar. 

― Voor het cluster commerciële topsport is de organisatie en omvang van financiële 
stromen in kaart gebracht van de zes meest populaire commerciële sporten, waardoor 
inzicht verschaft wordt in meer dan 80% van de (commerciële) topsport in termen van 
financiën en populariteit. 

― De organisatie en de financiering van niet-ondersteunde sporten zijn op macroniveau in 
kaart gebracht voor sporten die meedoen aan de World Games. De organisatie van 
deze sporten is vergelijkbaar met die van de ondersteunde sporten. De omvang van de 
financiële stromen is over het algemeen kleiner bij de niet-ondersteunde sporten. Wat 
betreft het in kaart brengen van de omvang van financiële stromen van dit cluster zijn op 
basis van beperkte beschikbare data aannames gedaan en/of (grove) inschattingen 
gemaakt.

Het onderzoek heeft zich gericht op het maken van een feitelijke foto van de organisatie en 
omvang van de financiële stromen van topsport
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Meest gevolgde sporten via media en evenementen (%, 2019)
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Notitie: Bovenstaande figuur geeft de sporten weer die het vaakst als antwoord genoemd werden op 
de vraag: ‘Welke van de onderstaande sporten volgt u het meest?’. Respondenten konden 
maximaal drie antwoorden selecteren.

Bron: (1) Sportbeleving bevolkingsonderzoek, Nielsen Sports 2019, KPMG-analyse.
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Er is een onderzoekskader opgesteld voor het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van 
topsport en hier komen een aantal thema’s uit voort die in kaart zijn gebracht
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― De definitie van toekomstbestendigheid die is gebruikt in dit onderzoek is gebaseerd op 
de definitie in het Brancherapport Sport (KPMG, 2019):

“Toekomstbestendige topsport in Nederland is zo georganiseerd en gefinancierd dat 
de voorwaarden voor de sportprestaties van Nederlandse topsporters 
geoptimaliseerd worden en dat iedereen in Nederland die dat wil deze sport kan 
beleven via de media of via evenementen.”

Uit deze definitie volgen twee belangrijke aspecten voor onderzoek naar de 
toekomstbestendigheid van de topsport: financiering en organisatie van topsport. 
Daarnaast komen uit diverse publicaties van de NLsportraada) een aantal additionele 

aspecten voort die relevant zijn voor onderzoek naar de toekomstbestendigheid van 
topsport.

― Om structuur aan te brengen in de verschillende aspecten die van belang zijn voor 
toekomstbestendigheid van topsport (voortgekomen uit de definitie en publicaties van de 
NLsportraada) is een onderzoekskader opgesteld.

― Op basis van dit onderzoekskader en initiële feedback van experts zijn vervolgens negen 
relevante thema’s bepaald. Binnen deze thema’s worden de relevante aspecten met 
betrekking tot de toekomstbestendigheid van topsport geanalyseerd. De thema’s hebben 
betrekking op de topsport als geheel.

Notitie: (a) Publicaties: Brancherapport Sport, 2019; De opstelling op het speelveld, 2020; De fitheid van de sport, 2020;.

Onderzoekskader Toelichting Thema Toelichting

Financiering van 
topsport

Mate waarin financiële middelen beschikbaar zijn en mate 
waarin sprake is van duurzame financiering (stabiele en 
gediversifieerde financieringsstromen)

1. Financiering van de 
Nederlandse topsport

Analyse van de (ontwikkeling van) inkomsten van de topsport en trends die hierop 
van invloed zijn

Topsportbeleving Mate waarin topsport wordt gevolgd en kan worden 
gevolgd in de media en tijdens evenementen. Daarnaast  
de mate waarin sprake is van een duurzame infrastructuur 
(topsportaccommodaties, evenementeninfrastructuur) voor 
topsportbeleving

2. Media Analyse van de meest gevolgde sporten, via welke media deze geconsumeerd 
worden en relevante mediatrends

3. Evenementen Analyse van de omzet uit topsportevenementen in Nederland en de wijze van 
financiering en organisatie van verschillende typen evenementen

4. Topsportaccommodaties Analyse van de financiering en economische levensvatbaarheid van verschillende 
typen topsportaccommodaties met specifieke aandacht voor de publieke bijdrage 
tijdens bouw en exploitatie

Impact van 
topsport

Mate waarin topsport een maatschappelijke en 
economische bijdrage levert aan de maatschappij

5. Maatschappelijke impact 
van topsport

Analyse van de positieve en negatieve maatschappelijke bijdragen van topsport en 
de mate waarin topsport een bijdrage levert aan sportdeelname

6. Economische impact van 
topsport

Analyse op case-basis van de economische impact van topsport en van 
internationale topsportevenementen

Integriteit Mate waarin aandacht voor en afspraken met betrekking 
tot veiligheid, incidenten, doping, etc. aanwezig zijn als 
randvoorwaarde voor toekomstbestendigheid

7. Integriteit Analyse van de financiering en organisatie van de bestrijding van doping, 
matchfixing en grensoverschrijdend gedrag, van de mate waarin deze 
integriteitsissues voorkomen en van de mogelijke consequenties hiervan

Arbeidsmarkt Mate waarin er binnen topsport sprake is van voldoende 
inkomen en arbeids- en carrièreperspectief (tijdens en na 
topsport)

8. Arbeidsmarkt Analyse van de mate waarin topsporters financieel ondersteund worden tijdens hun 
carrière om maximaal te presteren en van de mogelijkheden om topsport te 
combineren met onderwijs ter voorbereiding op een tweede carrière na de topsport

Organisatie van 
topsport

Mate waarin topsport professioneel georganiseerd is, 
talentontwikkeling geborgd wordt en een robuuste 
vertegenwoordiging kent

9. Organisatie van de 
Nederlandse topsport

Analyse van de wijze waarop vertegenwoordiging, het borgen van integriteit, het 
organiseren van competities en evenementen en talentontwikkeling is 
georganiseerd in topsport
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― De totale inkomsten van de Nederlandse topsport bedragen in 2019 naar schatting 
~693 mln EUR, welke hoofdzakelijk uit vijf inkomstenbronnen komen: sponsoring, 
ticketing, media-inkomsten, overheidsgelden en loterijgelden. ~258 mln EUR aan 
jaarlijkse inkomsten voor topsport hebben alleen betrekking op voetbal (Eredivisie) en 
zijn buiten beschouwing gelaten 

― In 2019 kwam naar schatting 83% van de inkomsten van topsport ten goede aan 
commerciële topsport. De inkomsten voor ondersteunde topsport en niet-ondersteunde 
topsport zijn met respectievelijk 17% en 0,2% minder groot.

― Hoewel naar schatting 83% van de totale financiering van topsport in Nederland ten 
goede komt aan commerciële topsport, betreft dit cluster in aantal sporten ~6% van het 
totaal. De meeste topsporten in scope voor dit onderzoek betreffen niet-ondersteunde 
sporten (~54%) en ondersteunde sporten (~39%), deze ontvangen gezamenlijk echter 
respectievelijk ~0,2% en ~17% van de totale inkomsten. 

― De totale sponsorinkomsten voor de Nederlandse topsport zijn stabiel en waren in 2019 
~303 mln EUR. Experts verwachten dat sponsorinkomsten voor topsport in de toekomst 
stabiel blijven, waarbij een deel van de sponsoring verschuift van traditionele sponsoren 
naar met name gok- en cryptobedrijven. Het is echter onzeker of gokbedrijven en 
cryptobedrijven een duurzame bron van sponsoring zijn voor de topsport op de langere 
termijn en wat dit betekent voor topsportsponsoring in Nederland. Onder invloed van ESG 
(Environmental, Social and Governance) verschuiven sponsorbudgetten daarnaast 
mogelijk van ‘reguliere’ topsport en traditionele sponsoring naar specifieke vormen van 
topsport en/of nieuwe vormen van sponsoring, die meer aansluiten bij de ESG-
doelstellingen van sponsoren.

― De totale ticketinginkomsten voor topsport zijn tussen 2016 en 2020 met gemiddeld 3% 
per jaar gegroeid tot 208 mln EUR. De coronacrisis heeft een kortstondig negatief effect 
gehad op de omzet uit topsportevenementen in 2020 en 2021. Experts verwachten echter 
dat de markt voor topsportevenementen (inclusief competities) zich volledig herstelt in 
2022-2023. Experts verwachten daarnaast dat het aantal evenementen, de gemiddelde 
bezoekersaantallen en de gemiddelde ticketprijzen de komende jaren verder stijgen, 
waarmee ticketinginkomsten een robuuste inkomstenbron blijft voor topsport. Naar 
verwachting groeit de ticketingomzet voor topsport tussen 2022 en 2027 met gemiddeld 
3% per jaar tot 240 mln EUR. 

― Nederlandse sportmediarechtendeals komen grotendeels ten goede aan buitenlandse 
topsport, de media-inkomsten voor topsport in Nederland waren in 2019 ~101 mln EUR. 
Door een verschuiving in het sportmedia-aanbod naar commerciële aanbieders 
concentreert een steeds groter deel van de mediagelden zich bij populaire sporten, en 
binnen een populaire sport bij succesvolle topclubs en topatleten. ~95% van de media-
inkomsten waren in 2019 voor voetbal. De waarde van sportmediarechten blijft naar 
verwachting groeien.

― De totale publieke uitgaven door het ministerie van VWS aan topsport in Nederland 
bedroegen in 2019 ~67 mln EUR en groeiden de afgelopen jaren sterk (bijdragen van 
decentrale overheden zijn vanwege een gebrek aan data buiten beschouwing gelaten). 
Publieke financiering concentreert zich bij de ondersteunde topsport, en binnen de 
ondersteunde topsport concentreert publieke financiering zich bij sporten die onder het 
focusbeleid vallen. In een Kamerbrief over (top)sportbeleid spreekt de overheid het  
voornemen uit om te blijven investeren in topsport.

― De afdracht van de Nederlandse Loterij aan NOC*NSF neemt sinds 2016 toe en was voor 
topsport in 2019 14,3 mln EUR. Het openstellen van de online gokmarkt kan ertoe leiden 
dat het marktaandeel van TOTO Online B.V. in de online gokmarkt onder druk komt te 
staan. Omdat de totale online kansspelmarkt groeit, is het onduidelijk of dit een effect zal 
hebben op de totale omzet van de Nederlandse Loterij en de afdracht voor topsport.

Inkomsten van topsport (uit de 5 grootste inkomstenbronnen) bedragen ~693 mln EUR en komen met 
name ten goede van commerciële topsport. Inkomsten lijken licht te groeien naar de toekomst toe
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Notitie: (a) Bovenstaand overzicht van de totale inkomsten van topsport heeft betrekking op de vijf grootste inkomstenbronnen van 
topsport, kleinere inkomstenbronnen als merchandise zijn vanwege gebrek aan data buiten beschouwing gelaten. (b) Media-
inkomsten uit deals met de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) kunnen worden gezien als inkomsten uit publieke middelen. In 
dit onderzoek is deze financieringsstroom echter meegenomen bij Media en niet bij Rijksoverheid, welke specifiek betrekking 
heeft op subsidies vanuit VWS voor o.a. topsportevenementen en –programma’s. (c) Cijfers hebben betrekking op 2019, omdat 
meer recente cijfers mogelijk een vertekend beeld geven vanwege de impact van COVID-19. 

Bron: KPMG-analyse. De bovenstaande analyses zijn gebaseerd op data/analyses die op achterliggende pagina’s is/zijn uitgewerkt. Bij 
deze data/analyses worden de gebruikte bronnen vermeld en relevante notities/aannames toegelicht (die hier ook van toepassing
zijn).

Indicatief

100% 44% 30% 15% 2%
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― Ruim 40% van de Nederlanders geeft aan dat voetbal de sport is die hij of zij het meeste 
volgt. Daarnaast zijn de Olympische Spelen relatief populair. Na de Olympische Spelen 
worden Formule 1, schaatsen en wielrennen het meest gevolgd en bekeken. 

― Ruim 50% van de Nederlanders volgt wekelijks sport via de media. Mannen kijken 
daarbij vaker sport dan vrouwen, en jongeren volgen minder vaak sport dan ouderen, 
verder zijn er geen grote verschillen tussen bevolkingsgroepen

― Televisie, en dan voornamelijk live televisie, is (vooralsnog) het meest populaire 
medium om sport te volgen onder Nederlanders. 71% van de Nederlanders kijkt ‘heel 
veel’ of ‘geregeld’ live sport op televisie, 47% via internet en 34% via sociale media.

― Lineaire (live) televisie lijkt minder populair te worden. On demand kijken (zowel 
uitgesteld als via streams en downloads) wordt steeds populairder, ook voor het volgen 
van sport. Inkomsten uit digitale mediarechten voor sport nemen daarbij naar 
verwachting in de periode 2019-2023 sneller toe met ~12% jaarlijks, tegen ~3% voor 
traditionele tv-rechten.

― Omdat consumenten steeds meer on demand gaan kijken, worden de uitzendrechten 
van sporten door meer verschillende (betaalde) zenders en streamingdiensten 
opgekocht (streamingdiensten concurreren in toenemende mate met elkaar om 
uitzendrechten van sport als belangrijke content), waardoor het sportaanbod meer 
gefragmenteerd wordt. Omdat niet iedereen toegang heeft/wil tot alle betaalde tv-
zenders en streamingdiensten vanwege de kosten, kan dit leiden tot dalende kijkcijfers 
voor sporten die achter de paywall verdwijnen.

― Commerciële zenders en streamingdiensten focussen zich op de meest populaire 
sporten. De focus van publieke zenders verschuift door het verlies aan rechten van 
grote sporten naar minder populaire sporten; dit leidt tot een concentratie van 
mediagelden. Deze concentratie zet zich verder door binnen een sport. De concentratie 
van media-aandacht bij de succesvolle top leidt ook tot een concentratie van 
sponsorgelden waardoor een ‘winner takes all’ media- en sponsormarkt ontstaat.

― De toenemende populariteit van on demand sport kijken biedt daarentegen kansen voor 
(zowel grotere als kleinere) topsporten om via eigen streamingplatforms of sociale 
media extra inkomsten te genereren, waardoor ze minder afhankelijk worden van 
traditionele mainstream mediapartijen.

Mediaconsumptie van topsport is populair en zal naar verwachting groeien de komende jaren, 
maar verschuift van lineaire tv naar streaming
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Meest gevolgde sporten via media en evenementen (%, 2019)
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Notitie: Bovenstaande figuur geeft de sporten weer die het vaakst als antwoord genoemd werden op de vraag: ‘Welke van de 
onderstaande sporten volgt u het meest?’. Respondenten konden maximaal drie antwoorden selecteren.

Bron: Sportbeleving bevolkingsonderzoek, Nielsen Sports 2019, KPMG-analyse.
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Notitie: (a) In 2014 en 2015 zijn de overige kijkminuten niet gemeten. (b) Overige heeft betrekking op de kijkminuten naar on demand-
diensten (o.a. Netflix, Videoland, Disney+) en naar overige streams en downloads.

Bron: (1) Jaarrapporten 2014-2021, Stichting Kijkonderzoek.
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― Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten 
topsportevenementen, niet zijnde competities:

- Nationale topsportevenementen (jaarlijks terugkerend) worden veelal georganiseerd 
door sportbonden en stichtingen en worden hoofdzakelijk gefinancierd uit ticketing 
en bezoekersbestedingen. Voorbeelden zijn diverse NK’s en wielerrondes. 

- Internationale topsportevenementen (jaarlijks terugkerend) worden meestal 
georganiseerd door stichtingen of sportmarketingbureaus en worden hoofdzakelijk 
gefinancierd uit ticketing en sponsoring. Denk hierbij aan toernooien zoals de TOTO 
Dutch Open Darts of het ABN AMRO World Tennis Tournament.

- Internationale topsportevenementen (incidenteel) worden veelal georganiseerd door 
sportbonden en/of sportmarketingbureaus en zijn meer dan andere typen 
evenementen afhankelijke van subsidies. Dit zijn met name EK’s en WK’s, maar 
bijvoorbeeld ook de start van de Tour de France. 

― Volgens experts lijkt de samenwerking tussen bonden en sportmarketingbureaus voor 
meer innovatie te zorgen bij de organisatie en financiering van topsportevenementen 
dan in het buitenland. Hierdoor is Nederland in staat om relatief veel incidentele 
internationale evenementen naar zich toe te trekken, ook al is de steun vanuit de 
overheid volgens experts relatief laag ten opzichte van andere (met name niet-
Europese) landen.

― Het gemiddeld aantal bezoekers per evenement is voor nationale evenementen 
grotendeels hetzelfde gebleven. Jaarlijks terugkerende internationale evenementen 
lijken nog last te hebben van corona met gemiddeld een kleiner aantal bezoekers per 
evenement. Voor topsportevenementen in het algemeen zijn inkomsten sterk gestegen, 
mede vanwege toenemende gemiddelde ticketprijzen (~5% per jaar). De coronacrisis 
heeft een kortstondig negatief effect gehad op de omzet uit topsportevenementen in 
2020 en 2021. 

― Experts verwachten dat het aantal topsportevenementen dat in Nederland wordt 
georganiseerd en de totale omzet uit deze topsportevenementen toenemen. 

Topsportevenementen worden op uiteenlopende manier georganiseerd en gefinancierd. Experts 
en onderzoek verwachten dat de totale omzet uit evenementen zal (blijven) groeien
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Verwachte totale omzet topsportevenementen in Nederland (mln EUR, 2017-2026) 

Bron: (1) Statista, 2022. (2) KPMG-analyse.
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― Er zijn verschillende soorten topsportaccommodaties in Nederland, zowel voor het 
spelen van (internationale) topwedstrijden als voor trainingsdoeleinden

― De ontwikkelingskosten van grote (A1-)kijksportaccommodatiesa) kunnen tientallen 
miljoenen EUR bedragen, en kunnen doorgaans alleen worden terugverdiend bij 
voldoende gebruik van de accommodatie. Het grootste deel (73%) van de A1-
kijksportaccommodaties in Nederland is echter niet breed inzetbaar voor doeleinden 
naast sport. Daarbij zijn A1-kijksportaccommodaties veelal (73%) slechts geschikt voor 
het hosten van topsportwedstrijden voor één specifieke sport. Dit monofunctionele 
karakter van kijksportaccommodaties leidt tot een lagere bezettingsgraad, wat het –
gegeven de hoge ontwikkelkosten – lastig maakt om commercieel rendabel te zijn. 

― Een beperkt aantal A1-kijksportaccommodaties, zoals de Johan Cruijff ArenA, 
Zandvoort en het Philips Stadion, kunnen dankzij hun specifieke (multifunctionele) opzet 
ingezet worden voor bredere doeleinden. 

― Multifunctionele kijksportaccommodaties moeten concurreren met traditionele 
congreslocaties en muziekhallen voor het organiseren van grote evenementen en 
concerten. Omdat de markt voor grote evenementen en concerten in Nederland relatief 
klein is, lijken alleen kijksportaccommodaties op een a-locatie, met goede 
dienstverlening en technische faciliteiten er daadwerkelijk toe in staat om structureel 
significante aanvullende inkomensstromen te genereren. 

― Vanwege hoge investeringskosten en beperkte mogelijkheden voor rendement zijn 
kijksportaccommodaties voor de bouw voor een deel (en in sommige gevallen volledig) 
afhankelijk van publieke financiering. Daarnaast wordt er gedurende de exploitatie 
publiek geld gestoken in kijksportaccommodaties om niet commercieel rendabele 
accommodaties open te houden.

― Ook topsporttrainingsaccommodaties zijn voor de bouw en exploitatie grotendeels 
afhankelijk van publieke financiering. TeamNL centra worden geëxploiteerd door 
stichtingen (met uitzondering van Papendal) en worden grotendeels publiek 
gefinancierd. Het merendeel van de overige topsporttrainingsinfrastructuur (grotendeels 
breedtesport, waar topsport ook gebruik van maakt) in Nederland is in handen van en 
wordt geëxploiteerd door gemeenten. 

Topsportaccommodaties en trainingsaccommodaties zijn veelal moeilijk commercieel rendabel te 
maken en grotendeels afhankelijk van publieke bijdragen
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Financiering van de bouwkosten van een selectie van (A1-)topsportaccommodaties in 
Nederland

Notitie: (a) Selectie gemaakt op basis van beperkte beschikbare data. 
Bron: (1) Overheidssteun voor ijsbanen, Mulier Instituut, 2013 (2) Hoeveel gemeenschapsgeld zit er in voetbalclubs en stadions, 

Business Insider. (3) Peperduur honkbalstadion in Hoofddorp maakt ambities niet waar, NOS, 4 april 2016. (4) KPMG-
interviewprogramma, 2022.
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Bron: (1) Brancherapport Sport, KPMG, 2019. (2) Monitor Sportuitgaven gemeenten 2020, Mulier Instituut, 2021. (3) KPMG-analyse.
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Notitie: (a) A1-accommodaties zijn kijksportaccommodaties die geschikt zijn voor internationale topwedstrijden. Kijksportaccommodaties zijn 
gericht op het passief consumeren van sport, terwijl doesportaccommodaties gericht zijn op het zelf actief deelnemen aan sport. 
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― Topsport draagt volgens de Nederlandse bevolking met name bij aan geluk, collectieve 
identiteit en internationaal prestige. Een aantal aspecten van topsport worden 
negatiever gewaardeerd en uit onderzoek en mediaberichten komen onder andere 
integriteit, veiligheidskosten en ESG (Environmental, Social and Governance) naar 
voren als aandachtspunten voor de topsport. Onderzoek laat zien dat voor 
Nederlanders de positieve waarden van topsport overheersen boven de negatieve 
waarden.

― Met name succesvolle topsportprestaties geleverd tijdens grote sportevenementen lijken 
(kortstondig) bij te dragen aan gevoelens van trots en (kortstondig van) geluk. De 
maatschappelijke waardering van topsport hangt daarbij in grote mate af van de 
populariteit van topsport. Deze is groot (ruim de helft van de Nederlanders volgt 
bijvoorbeeld wekelijks sport via de media) en neemt de komende jaren naar verwachting 
toe.

― Er is een breed gevoel dat topsport bijdraagt aan meer beoefenaars (trickle-down 
effect), toch blijkt uit onderzoek dat topsportsucces doorgaans niet tot meer 
sportdeelname leidt. Grote topsportprestaties leiden alleen onder bepaalde 
omstandigheden (het effect treedt vooral op bij moderne, voorheen onbekende sporten 
met een goede infrastructuur) kortstondig tot meer sportdeelname.

― Grensoverschrijdend gedrag, dopinggebruik en matchfixing zijn voorbeelden van 
integriteitskwesties die mogelijk afbreuk doen aan de maatschappelijke waarde van 
topsport. Daarnaast zijn publieke kosten voor het organiseren en borgen van veiligheid 
en ESG (deelname aan toernooien georganiseerd door landen met 
mensenrechtenschendingen en corruptie in internationale topsport) in toenemende mate 
aspecten die breed in de media uitvergroot worden en impact kunnen hebben op de 
maatschappelijke waardering van topsport.

Topsport draagt volgens de Nederlandse bevolking met name bij aan geluk, collectieve identiteit en 
internationaal prestige, maar kent uitdagingen op het gebied van integriteit, veiligheidskosten en ESG
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Waardering positieve en negatieve waarde van topsport door de Nederlandse 
bevolking (2021)

Notitie: Alleen de clusters waarbij de positieve waarde groter is dan 40% zijn opgenomen in bovenstaande figuur.
Bron: Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport, Van der Roest, Dopheide, Balk, Elling, De Rycke & De Bosscher, 
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― In Nederland ontbreekt een integraal inzicht in de totale economische impact van 
topsport, maar op verschillende niveaus is er op case-basis inzicht in de economische 
impact.

― De grootste topsport in Nederland, voetbal, had in 2021 een directe economische 
bijdrage van ~2 mrd EUR aan het BBP van Nederland, die voor 80% uit 
consumentenbestedingen bestond. Deze consumentenbestedingen bestonden voor 
81% uit mediaconsumptie. Betaald voetbal creëert daarbij 3.254 fte’s  directe 
werkgelegenheid, waarvan het grootste deel voortkomt uit de Eredivisie (~78%), en 
waarbij de succesvolle clubs de meeste werkgelegenheid leveren.

― De netto directe regionale economische bijdrage van topsportevenementen varieert per 
evenement, waarbij deze kan oplopen tot ~45 mln EUR. De bijdrage bestaat daarbij uit 
‘additionele bestedingen’ van bezoekers, deelnemers en de organisatie. De Dutch 
Grand Prix, Le Grand Départ Utrecht en het WK Wielrennen zijn (op basis van een 
selectie) de drie evenementen in de afgelopen tien jaar met de grootste regionale 
economische bijdrage.

― Als laatste, leveren grote, breed inzetbare A1-kijksportaccommodaties een netto directe  
economische bijdrage, kleinere accommodaties zijn daarentegen, zoals eerder 
aangegeven, veelal verlieslatend en afhankelijk van publieke financiering.

- De omzet van een relatief grote A1-topsportaccommodatie zoals de Johan Cruijff 
ArenA bedraagt gemiddeld (periode 2013-2017) ~33,8 mln EUR omzet per jaar, en 
het stadion heeft gemiddeld ~65 fte’s in dienst (vast en tijdelijk).

Over de economische impact van topsport in Nederland is weinig macro-economisch onderzoek 
gedaan, op case-basis kan inzicht verkregen worden in de orde van grootte van deze bijdragen
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Economische impact van betaald voetbal (mrd EUR, 2015-2021)

Bron: (1) De maatschappelijke impact van betaald voetbal in Nederland, PwC, 2021. 
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Bron: (1) Evenementen Factsheets, NLsportraad, 2022. (2) WESP Onderzoeken, Werkgroep Evaluatie Sportevenementen. 
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Doping
― Er worden vanuit de politiek en vanuit topsport zelf (NOC*NSF) meer middelen 

beschikbaar gesteld voor de bestrijding van dopinggebruik in de topsport. Door hogere 
budgetten kan de Dopingautoriteit meer dopingcontroles uitvoeren. 

― Het aantal dopingcontroles is in 2010-2019 met gemiddeld 1,2% per jaar gestegen (niet 
gecorrigeerd voor groei in het aantal topsporters). De Dopingautoriteit (en andere 
internationale antidopingorganisaties) maken daarbij gebruik van steeds 
geavanceerdere en meer nauwkeurige opsporingsmethoden. Naast het uitvoeren van 
(meer) controles zet de Dopingautoriteit in op voorlichting en educatie om dopinggebruik 
tegen te gaan. 

― Het aantal afwijkende bevindingen bij dopingcontroles door de Dopingautoriteit is door 
de invoering van ADAMS en het steroïdenpaspoort sterk gedaald en sinds 2018 stabiel 
op ~1%. Deze cijfers komen grotendeels overeen met internationale cijfers van WADA 
waar het percentage AAF’s (adverse analytical findings) de afgelopen jaren ook rond de 
1% bedraagt. 

― Experts en onderzoek suggereren echter dat prevalentie mogelijk hoger ligt omdat 
huidige antidopingtesten onvoldoende in staat zijn om dopinggebruik vast te stellen 
en/of te bewijzen. In een prevalentieonderzoek uitgevoerd door het Mulier instituut wordt 
het dopinggebruik onder Nederlandse topsporters in 2020 geschat op 12,5% (best 
beschikbare schatting, met een betrouwbaarheidsinterval van 3% tot ~25%). Experts 
geven daarbij aan dat onderzoek naar dopingprevalentie veelal methodologische 
uitdagingen kent en dat onderzoeksresultaten uiteenlopen.

Matchfixing
― Experts geven aan dat de bestrijding van matchfixing complex is en dat matchfixing 

lastig te ontdekken en te bewijzen is. Het aantonen en bewijzen van matchfixing is 
lastig, omdat het spelverloop van sportwedstrijden onvoorspelbaar is en verrassingen bij 
sport horen. Spelers kunnen fouten maken en niet bij iedere opzichtige blunder is 
sprake van matchfixing. 

― Matchfixing in de Nederlandse topsport komt volgens sporters geregeld voor (19% van 
de topsporters gaf in 2019 aan zelf te maken te hebben gehad met matchfixing)a), maar 
cijfers over de mate waarin het daadwerkelijk voorkomt ontbreken, waardoor autoriteiten 
onvoldoende zicht hebben op de omvang van het probleem. Er is in Nederland alleen 
bewijs gevonden voor 1 geval van matchfixing. Wereldwijd neemt het aantal verdachte 
sportwedstrijden sterk toe met zo’n 9% per jaar in de periode 2010-2021. 

― Experts en onderzoek geven aan dat een effectieve bestrijding meer aandacht vergt van 
OM, politie, FIOD, meer samenwerking tussen partijen en mogelijk gebaat is bij 
duidelijke strafbaarstelling.

― Vanuit de topsportsector zelf worden nu verschillende maatregelen getroffen voor de 
bestrijding van matchfixing, waaronder het monitoren van wedstrijden en het 
ontwikkelen van instrumentarium (o.a. voorlichtingsmateriaal en een blauwdruk 
tuchtregels voor sportbonden). 

Doping krijgt vanuit overheid en sport meer middelen voor bestrijding . Matchfixing is complex te 
identificeren en te bestrijden en lijkt meer aandacht te vergen van de overheid

MANAGEMENTSAMENVATTING | INTRODUCTIE | TOEKOMSTBESTENDIGHEID VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT | FOTO VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT
INTRODUCTIE | FINANCIERING | MEDIA | TOPSPORTEVENEMENTEN | TOPSPORTACCOMMODATIES | MAATSCHAPPELIJKE IMPACT | ECONOMISCHE IMPACT | INTEGRITEIT | ARBEIDSMARKT | ORGANISATIE

363 367
298

425 405
537 485

668 674

882

692

903

0

200

400

600

800

1.000

201720132010 2011 2012 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021

+9%

Aantal verdachte sportwedstrijden per jaar, wereldwijd (2010-2021)

Notitie: (a) Op basis van onderzoek onder 91 topsporters.
Bron: (1) Sports Betting Market – Global industry analysis, market size, opportunities and forecast 2021-2028, Acumen Research 

and Consulting.

Afwijkende (analytische en niet-analytische) bevindingen bij dopingcontroles (% van 
dopingcontroles, 2010-2020)

Notitie: De daling in het percentage afwijkende bevindingen na 2015 is een gevolg van de ingebruikname van ADAMS door de 
Dopingautoriteit en de daarbij mondiaal beschikbaar gekomen longitudinale informatie van sporters, alsmede een uitvloeisel 
van de invoering van het steroïdenpaspoort.

Bron: (1) Jaarverslagen dopingautoriteit, 2010-2020. 
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Grensoverschrijdend gedrag
― Bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag komen in topsport mogelijk vaker 

voor dan in breedtesport. In onderzoek naar de aard en omvang van seksuele 
intimidatie en misbruik in de sport wordt aangegeven dat de geschatte prevalentie van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag in nationale en internationale topsport ~14% tot 
~21% is tegenover ~11% tot ~12% in de breedtesport. Experts benadrukken daarbij dat 
de onderzoeksresultaten niks zeggen over de mogelijke prevalentie van andere vormen 
van grensoverschrijdend gedrag. 

― Dit beeld wordt bevestigd door onderzoeken bij individuele sporten.
- In onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport wordt bijvoorbeeld 

aangegeven dat naarmate gymsporters op een hoger niveau sporten, er meer 
grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.

- Daarnaast kwam bij onderzoek bij wielrennen naar voren dat topsporters in veel 
grotere mate vervelende ervaringen (o.a. onveilig voelen, chantage, verbaal/fysiek 
geweld, pesten) meemaken dan amateurrenners.

― Onderzoek en experts geven aan dat bovenstaande onderzoeksresultaten erop kunnen 
duiden dat topsport een risicofactor is voor het meemaken van grensoverschrijdend 
gedrag, onder andere door de intensieve afhankelijkheidsrelaties tussen sporters en 
trainers en de competitieve cultuur binnen topsport.

― De aandacht voor het realiseren van een veilig sportklimaat en voor de preventie van 
grensoverschrijdend gedrag lijkt de afgelopen jaren toegenomen. Bijvoorbeeld de 
budgetten van onder meer NOC*NSF, ISR en CVSN voor het realiseren van een veilig 
sportklimaat en voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag zijn de afgelopen 
jaren toegenomen. Daarnaast geven experts aan dat de rijksoverheid samen met 
sportkoepels en -bonden diverse instrumenten en faciliteiten heeft ontwikkeld om 
grensoverschrijdend gedrag in (top)sport aan te pakken (o.a. opstellen gedragsregels, 
voorlichting, oprichting Centrum Veilige Sport Nederland). Verdere professionalisering 
van ketenpartijen lijkt nodig om de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag 
in de topsport (verder) te versterken.

Financiële gevolgen
― Integriteitsincidenten in topsport lijken beperkt structurele financiële gevolgen te hebben 

voor inkomsten in de topsport. Integriteitsincidenten in topsport kunnen in sommige 
gevallen leiden tot een kortstondige dip in kijkcijfers of evenementbezoeken. Incidenten 
leiden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen tot het terugtrekken van sponsordeals 
(bijvoorbeeld het terugtreden van de Rabobank als sponsor van wielerploegen vanwege 
doping), mits er actie wordt ondernomen na het schandaal. Persoonlijke sponsordeals 
worden wel geraakt.

― Sommige experts geven aan dat wanneer integriteitsschandalen structureel voorkomen 
binnen een sport/competitie er wel degelijk financiële gevolgen kunnen zijn voor de 
inkomsten van topsport. Zij wijzen erop dat bij structurele matchfixing en corruptie de 
geloofwaardigheid van de sport kan worden aangetast waarbij bezoekers- en 
kijkersaantallen (en daarmee inkomsten) kunnen teruglopen.

Bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag komen in topsport mogelijk vaker voor dan in de 
breedtesport. Preventie van grensoverschrijdend gedrag lijkt meer prioriteit te hebben gekregen 
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Geschatte prevalentie van seksueel grensoverschrijdend gedrag per sportniveau (%)

Bron: (1) Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, de Vries, Ross-van Dorp, Myjer, Arko 
Sports Media, 2017 
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― Circa de helft van de Nederlandse topsporters geeft aan voldoende maandelijks 
inkomen te ontvangen om als voltijdse topsporter te voorzien in levensonderhoud en 
training. Nederlandse topsporters verdienen daarbij gemiddeld genomen minder dan het 
landelijk gemiddelde in een vergelijkbare leeftijdscategorie. Bovendien bouwen relatief
veel topsporters daarnaast geen pensioen op tijdens hun topsportcarrière. Dit kan leiden 
tot een pensioengat, dat lastig op te vullen is tijdens hun maatschappelijke carrière.

― Een deel van de topsporters kan zonder steun niet rondkomen van topsport, omdat 
sprake is van een zeer smalle top en grote inkomensongelijkheid in topsport, terwijl de 
kosten voor topsport hoog zijn.

― Daarom combineert een deel (11%) van de topsporters zijn/haar topsportcarrière met 
betaald werk, uit financiële overwegingen of vanwege het arbeidsperspectief. Deze 
combinatie van werk en topsport heeft voor 35% van de topsporters een negatief effect 
op sportprestaties; dit lijkt met name het geval bij topsporten met een diep internationaal 
concurrentieveld. 

― Zo’n 28% van de topsporters combineert topsport met onderwijs/studie. Topsport en 
onderwijs/studie lijken in veel gevallen moeilijk te kunnen worden gecombineerd, 
waardoor de onderwijsloopbaan in veel gevallen (~50%) negatief wordt beïnvloed. Met 
name bij de grotere topsporten is dit het geval (waar talenten zich vanaf een jonge 
leeftijd al volledig moeten toeleggen op hun topsportcarrière om de top te kunnen 
behalen).

― Meer prioriteit kunnen geven aan werk/studie is de meest genoemde reden door 
topsporters om de stoppen met topsport (29%). Meestal spelen daarbij andere 
onderliggende redenen ook een rol, zoals blessures, het niet bereiken van sportdoelen, 
nieuwe uitdagingen en meer tijd maken voor het privéleven. Dat topsport niet meer 
financieel is op te brengen wordt slechts in 6% van de gevallen genoemd en is veel 
minder een factor van belang bij het besluit om te stoppen met de topsport. 

― Nederland probeert met publieke middelen (o.a. stipendium) talenten en topsporters zo 
veel als mogelijk te ondersteunen zodat zij zich maximaal kunnen toeleggen op topsport 
en hun onderwijscarrière. Nederland kent ook een goede topsport-en-onderwijs-
infrastructuur waarmee topsporters ondersteund worden in het combineren van topsport 
en onderwijs. Experts geven grotendeels aan dat de ondersteuning van topsporters in 
Nederland ten opzichte van het buitenland goed is geregeld. In veel landen is geen 
sprake van een gecoördineerd en efficiënt ondersteuningsprogramma. 

― Dankzij de groei van het stipendium en niet-financiële ondersteuning (financiële 
coaching, lokale trainingscentra) neemt het deel van de topsporters dat in staat in 
voltijds te sporten toe. Brede consensus is dat ondersteuning van topsporters positieve 
effecten heeft en leidt tot betere prestaties en talentmaximalisatie

Het percentage topsporters dat zich volledig kan toeleggen op topsport neemt in Nederland toe. In 
vergelijking met andere landen wordt in Nederland relatief veel ondersteuning geboden
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Aandeel voltijds topsporter (% van totaal aantal topsporters, 2015-2019) 
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― De (internationale) vertegenwoordiging is bij ondersteunde sporten georganiseerd via 
NOC*NSF en bonden. Ook bij commerciële topsporten is vertegenwoordiging 
georganiseerd via NOC*NSF en bonden, daarnaast spelen commerciële 
belangenorganisaties een rol. Zo zijn er veelal sportspecifieke belangenorganisaties 
opgericht (specifiek voor sporters, teams en organisatoren) die, naast bonden, invloed 
hebben op de organisatie van de sport. De vertegenwoordiging van sporters en bonden 
van niet-ondersteunde sporten is afhankelijk van of deze wel of niet aangesloten is bij 
NOC*NSF (de meeste niet-ondersteunde sportbonden zijn aangesloten). 

― Ondersteunde topsport kent een uitgebreid systeem van integriteit, zowel op nationaal 
als op internationaal niveau. Op het gebied van integriteit werken NOC*NSF en de 
sportbonden samen met onder meer de Dopingautoriteit, het Instituut Sportrechtspraak 
(ISR) en het Centrum Veilige Sport Nederland dat onderdeel is van NOC*NSF. 
Daarnaast werken NOC*NSF en sportbonden op internationaal niveau samen met het 
Court of Arbitration for Sport (CAS) en het World Anti-Doping Agency (WADA). Voor het 
borgen van integriteit bij commerciële topsport wordt veelal samengewerkt met 
bestaande publieke infrastructuur. Voor het borgen van integriteit bij niet-ondersteunde 
topsport geldt dat de professionaliteit van het systeem afhankelijk is van of de sport is 
aangesloten bij NOC*NSF. Wanneer een sportbond van een niet-ondersteunde sport 
aangesloten is bij NOC*NSF kan deze gebruikmaken van de publieke infrastructuur 
voor integriteit. Voor bonden die niet aangesloten zijn bij NOC*NSF geldt echter dat zij 
veelal beperkt zijn tot de infrastructuur die vanuit de overheid is georganiseerd.

― De professionaliteit van de organisatie van topsportevenementen van ondersteunde 
sporten is afhankelijk van de organiserende bond en of deze samenwerkt met een 
sportmarketingbureau. Sportbonden lijken steeds vaker samen te werken met 
sportmarketingbureaus, wat leidt tot professionalisering van de organisatie van 
Nederlandse topsportevenementen. Evenementen en competities onder commerciële 
sporten zijn zeer professioneel georganiseerd en worden maximaal commercieel 
geëxploiteerd, veelal door professionele organisatoren. De organisatie van 
topsportevenementen van niet-ondersteunde sporten ligt in de meeste gevallen bij de 
betreffende sportbond. Over het algemeen wordt de organisatie van 
topsportevenementen voor niet-ondersteunde sporten daarbij gedaan door kleinere 
bonden die minder capaciteit hebben en meer afhankelijk zijn van vrijwilligers.

― Voor talentontwikkeling bij ondersteunde sporten is in Nederland een publieke 
infrastructuur aanwezig met diverse faciliteiten waar sporters (afhankelijk van 
focusbeleid en status) in meer of mindere mate gebruik van kunnen maken. 
Commerciële sporten leunen op het gebied van talentontwikkeling vaak voor een deel 
op de publieke infrastructuur en pakken talenten veelal op latere leeftijd over. Door het 
gebrek aan middelen en organisatiecapaciteit is talentontwikkeling bij niet-ondersteunde 
sporten het minst professioneel georganiseerd vergeleken met de andere clusters en 
grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en de eigen bijdragen van sporters. 

Voor de analyse van de organisatie van topsport is gekeken naar vertegenwoordiging, borgen van 
integriteit, organiseren van evenementen en talentontwikkeling
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Organisatievorm van een selectie van topsportevenementen (%, 2015-2022)

Financiering van een selectie van topsportevenementen (%, 2019)

Notitie: Betreft een selectie van topsportevenementen, op basis van beschikbare data.
Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.
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Naar aanleiding van signalen dat de organisatie en met name de financiering van 
topsport onder druk staan heeft de NLsportraad KPMG verzocht onderzoek uit te 
voeren naar de toekomstbestendigheid van topsport

― In ‘De opstelling op het speelveld’ en onderliggende analyses constateert de 
NLsportraad dat de organisatie en met name de financiering van topsport onder druk 
staan en mogelijk niet toekomstbestendig zijn. De NLsportraad geeft onder meer aan 
dat de financiering van topsport kwetsbaar en onzeker is.

― De NLsportraad wil (op basis van een onafhankelijk onderzoek en verdere kwalitatieve 
analyse door de commissie) in een hierna volgend adviestraject evalueren hoe 
toekomstbestendig de Nederlandse topsport is. Uit deze evaluatie zal de NLsportraad 
een advies ontwikkelen ten aanzien van de toekomstbestendigheid van topsport in 
Nederland, met aanbevelingen om de toekomstbestendigheid van de Nederlandse 
topsport te bevorderen en wat daarin de rol van de (rijks)overheid kan zijn.

― Om een goede evaluatie van de toekomstbestendigheid van de Nederlandse topsport te 
kunnen maken en hier advies over uit te kunnen brengen wil de NLsportraad een beter 
begrip krijgen van de huidige staat van de Nederlandse sportbranche.

― De NLsportraad heeft daarom KPMG Advisory N.V. (hierna KPMG) verzocht een 
onderzoek uit te voeren (onder toezicht van de commissie-TOPsport).

Het onderzoek richt zich op het maken van een feitelijke en neutrale foto van de 
organisatie en de financiering van topsport; daarnaast zijn diverse thema’s 
onderzocht die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van topsport

― De NLsportraad heeft aangegeven dat momenteel een integraal inzicht in onder meer 
de organisatie en de financiering (omvang financiële stromen) van topsport in Nederland 
ontbreekt.

― Daarnaast heeft de NLsportraad behoefte om beter zicht te hebben op additionele 
aspecten die relevant zijn voor onderzoek naar de toekomstbestendigheid van topsport.

― Het hoofddoel van het onderzoek is dan ook om een feitelijke foto te maken van de 
omvang, organisatie en financiering van de Nederlandse topsport, en daarbij een 
beschrijvende analyse te maken van de relevante aspecten voor de 
toekomstbestendigheid van topsport. Een internationale vergelijking is expliciet buiten 
scope van dit huidige onderzoek, maar kan een mogelijke vervolgstap zijn om meer 
inzicht te krijgen in de (relatieve) toekomstbestendigheid van de Nederlandse topsport. 

― De feitelijke onderzoeksresultaten leveren de basis voor verdere kwalitatieve analyse 
van de topsportbranche en de organisatie en financiering daarvan door de commissie. 
Samen met experts en stakeholders beziet de commissie hoe goed of slecht de 
topsportbranche functioneert en in hoeverre de branche toekomstbestendig wordt 
geacht. Een dergelijke weging en/of beoordeling van de mate waarin de 
topsportbranche toekomstbestendig is maakt geen deel uit van voorliggend onderzoek. 

KPMG is gevraagd een foto te maken van de organisatie en de financiering van topsport en om 
diverse thema’s te onderzoeken die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van topsport
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‘De opstelling op het speelveld’
‘Daarnaast geldt ook voor topsport dat de financieringsstromen niet zijn geborgd en dat 
enkele van de belangrijkste financieringsstromen – uit loterijen en media – onder druk staan 
mede ten gevolge van nieuw rijksbeleid.’
– NLsportraad, november 2020
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― In publicaties, onderzoeken en beleidsdocumenten over de Nederlandse 
topsportbranche bestaan veel verschillende definities en beschrijvingen van de term 
topsport.

― De NLsportraad definieert topsport als volgt:

“De NLsportraad spreekt van topsport als deelname aan hoofdtoernooien en 
topcompetities mogelijk is op het hoogste niveau in internationaal verband. Dit 
kunnen Olympische en Paralympische Spelen zijn, WK’s en EK’s, maar ook anders 
(commercieel) georganiseerde toernooien zoals gebruikelijk is in bijvoorbeeld 
tennis, wielrennen, golf, auto- en motorsport en nieuwe sporten. In veel gevallen is 
er sprake van een professionele topsportomgeving waarbij de sportbeoefening de 
hoofdbezigheid is van de topsporter. Topsport draagt bij aan de sportbeleving via 
media en evenementen en vertegenwoordigt daarmee een belangrijke 
amusementswaarde, inspiratiebron en vorm van vrijetijdsbesteding voor de 
bevolking.”1)

― NOC*NSF maakt onderscheid tussen topsport en internationale wedstrijdsport.

- Topsport wordt gedefinieerd als:

“Door het IOC aangewezen olympische sporten, sporten voorgedragen door een 
OCOG (tijdelijke erkenning olympische sport), door het IPC aangewezen 
paralympische sporten en sporten waarvoor een WK wordt georganiseerd door de 
Internationale Federatie waar (afhankelijk van de sport) een minimum aantal landen 
aan deelneemt.”2)

- Onder internationale wedstrijdsport wordt verstaan:

“Sporten waarvoor een WK wordt georganiseerd door de Internationale Federatie 
waaraan voor Zomerbonden ten minste 24 landen en voor Winterbonden ten minste 
12 landen deelnemen.”2)

- Deze definitie van topsport en wedstrijdsport is smaller dan de definitie van topsport 
zoals gehanteerd door de NLsportraad. Enkele sporten, waaronder touwtrekken, 
kanopolo of vlagvoetbal vallen niet onder de definitie van topsport of internationale 
wedstrijdsport van de NOC*NSF, maar wel onder de definitie van de NLsportraad. 
Deze sporten kennen internationale hoofdtoernooien en vallen onder de World 
Games.

― Om met het onderzoek een zo volledig mogelijk beeld van de organisatie, financiering 
en toekomstbestendigheid van de Nederlandse topsportbranche te kunnen geven wordt 
in het onderzoek aangesloten op de brede definitie van topsport zoals deze ook door de 
NLsportraad wordt gehanteerd.a)

― Daarbij is het onderscheid dat NOC*NSF maakt tussen topsport en internationale 
wedstrijdsport (onder meer op basis van het aantal landen dat gemiddeld meedoet aan 
internationale hoofdtoernooien) voor dit onderzoek minder relevant.

Voor dit onderzoek is een brede definitie van topsport als startpunt gebruikt, zoals ook door de 
NLsportraad wordt gehanteerd
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Bron: (1) Offerte uitvraag ‘Foto organisatie en financiering topsport’, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, februari 
2021. (2) Reglement topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines, NOC*NSF, 18 november 2019.

Notitie: (a) Topsportcompetities en topsportevenementen op nationaal niveau (diverse topcompetities en NK’s) vallen ook onder de 
gehanteerde definitie van topsport zoals gehanteerd in dit onderzoek.
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Onder de gehanteerde definitie van topsport valt een groot aantal sporten die van 
elkaar verschillen qua organisatie en financiering en qua beschikbaarheid van data
― Verschillende (typen) topsporten zijn daarbij wezenlijk anders georganiseerd en 

gefinancierd.
― Naast de omvang en variëteit van de topsportbranche verschilt het per type topsport of 

en welke (financiële) data beschikbaar is.
- Zo is voor commerciële topsporten zoals tennis (met name financiële) data beperkt 

openbaar beschikbaar, omdat deze concurrentiegevoelig kan zijn. Ook over minder 
populaire topsporten als touwtrekken en jeu de boules is relatief beperkt informatie 
beschikbaar. Over ondersteunde sporten als atletiek of zwemmen is daarentegen 
veel geschreven en veel geconsolideerde data is openbaar beschikbaar.

Om het onderzoek behapbaar te maken is topsport daarom niet alleen geclusterd, 
maar ook ingeperkt. Het analyseniveau is per cluster afgestemd op beschikbaarheid 
van data en omvang van het cluster
― Om het onderzoek behapbaar te maken is gekozen voor een clustering van sporten. In 

het onderzoek worden drie clusters gehanteerd, ondersteunde topsport, commerciële 
topsport en niet-ondersteunde topsport (zie overzicht van clustering rechts op de 
pagina). Deze clusters onderscheiden zich van elkaar aan de hand van de meest 
dominante financieringsbron, de belangrijkste competitie en de organisatievorm.

― De scope van het aantal sporten is daarnaast ingeperkt door in het cluster niet-
ondersteunde topsport alleen die sporten mee te nemen die vallen onder de IWGA 
World Games en waarbij er sprake is van Nederlandse deelname. 

― Per cluster is daarbij een analyseniveau gekozen afgestemd op en passend bij de 
beschikbaarheid van data enerzijds en de omvang van het cluster anderzijds. De 
organisatie en financiering van ondersteunde en niet-ondersteunde sporten zijn op 
macroniveau in kaart gebracht, commerciële sporten zijn in kaart gebracht aan de hand 
van een aantal focussporten (zie volgende pagina).

― Binnen de clusters is gekeken naar de topsport in zijn algemeenheid, waarbij niet 
specifiek is gekeken naar de verschillen tussen de paralympische, vrouwen- en 
mannenonderdelen van de topsporten.

Het onderzoek heeft zich gericht op het maken van een feitelijke foto van de organisatie en de 
omvang van de financiële stromen van topsport
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1. Ondersteunde topsport
- Dit zijn sporten die topsportfinanciering ontvangen van NOC*NSF. Publieke 

middelen vormen daarbij de belangrijkste inkomstenbron voor deze sporten.
- De Olympische Spelen vormen veelal de belangrijkste competitie.
- Talenten worden hun gehele carrière grotendeels publiek gefinancierd en 

ondersteund. 
- Voorbeelden van sporten zijn atletiek, hockey, zwemmen en judo.
- ~37% van de 158 topsporten binnen de scope van dit onderzoek valt onder de 

definitie van ondersteunde topsport.
2. Commerciële topsport

- Dit zijn sporten waarbij commerciële financiering de grootste inkomstenbron vormt 
(commerciële competities en toernooien zorgen voor media-, sponsor- en ticketing-
inkomsten). De meeste commerciële sporten ontvangen daarnaast 
topsportfinanciering van NOC*NSF.

- Voor deze sporten zijn de Olympische Spelen veelal niet de belangrijkste competitie.
- Talenten worden in het begin grotendeels publiek of vanuit privémiddelen 

ondersteund, vanaf de stap naar professional gaan zij (vrijwel) volledig commercieel 
qua financiering. 

- Sportbonden zijn aangesloten bij NOC*NSF.
- Voorbeelden zijn voetbal, wielrennen, autosport en darts.
- ~6% van de 158 topsporten binnen de scope van dit onderzoek valt onder de 

definitie van commerciële topsport.
3. Niet-ondersteunde topsport

- Dit zijn sporten die geen topsportfinanciering ontvangen van NOC*NSF.
- Het cluster beperkt zich tot sporten die dan wel aan de World Games, dan wel aan 

de Olympische Spelen deelnemen (sporten die geen topsportfinanciering ontvangen 
en niet aan de World Games dan wel Olympische Spelen deelnemen vallen niet 
onder deze definitie van niet-ondersteunde topsport).  

- Deze sporten zijn over het algemeen kleiner in Nederland ten opzichte van sporten 
in de andere clusters.

- Sportbonden zijn veelal aangesloten bij NOC*NSF.
- Voorbeelden van sporten zijn touwtrekken en jeu de boules.
- ~56% van de 158 topsporten binnen de scope van dit onderzoek valt onder de 

definitie van niet-ondersteunde topsport.

Clustering van topsporten naar primaire bron van financiële ondersteuning, 
organisatievorm en belangrijkste competitie
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De financiën en de organisatie van ondersteunde en niet-ondersteunde sporten zijn op macro-
niveau in beeld gebracht, bij commerciële sporten is gekeken naar (meest populaire) focussporten
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Meest gevolgde sporten via media en evenementen (%, 2019)

42%
20%

13%
12%

9%
8%

6%
4%
4%

3%

Voetbal

Zwemmen
Atletiek

Formule 1

Tennis

Schaatsen
Wielrennen

Darts

Autoracen (geen F1)
Basketbal

Notitie: Bovenstaande figuur geeft de sporten weer die het vaakst als antwoord genoemd werden op 
de vraag: ‘Welke van de onderstaande sporten volgt u het meest?’. Respondenten konden 
maximaal drie antwoorden selecteren.

Bron: (1) Sportbeleving bevolkingsonderzoek, Nielsen Sports 2019, KPMG-analyse.

Commerciële sporten
Ondersteunde sporten

Bij het in beeld brengen van de organisatie en de financiering van topsport in de 
verschillende clusters is gekeken naar financiële stromen naar en de organisatie van 
Nederlandse topsporters en topsportorganisaties
― Voor het in kaart brengen van financiële stromen is gekeken naar (de omvang van) 

geldstromen naar Nederlandse sportorganisaties. Nederlandse sporters die in 
buitenlandse teams spelen vallen buiten deze scope.

― Bij de organisatie van topsport is gekeken naar de formele relaties in het ecosysteem 
(eigenaarschap, vertegenwoordiging, lidmaatschap, toezicht). Hierbij zijn alle nationale 
en internationale topsportorganisaties die in verband staan met Nederlandse 
topsporters in beeld gebracht.

Ondersteunde en niet-ondersteunde sporten zijn op macroniveau geanalyseerd, de 
commerciële sporten zijn in kaart gebracht aan de hand van focussporten 
― De organisatie en de financiering van ondersteunde sporten zijn op macroniveau in 

kaart gebracht. Deze sporten zijn op vergelijkbare wijze georganiseerd en gefinancierd 
en daarmee goed vergelijkbaar, omdat ze allemaal grotendeels leunen op de structuur 
die is opgezet onder NOC*NSF. Daarnaast is er over de organisatie en de financiering 
van ondersteunde sporten veel geconsolideerde data (openbaar) beschikbaar. 

― Voor het cluster commerciële topsport zijn de organisatie en de omvang van financiële 
stromen in kaart gebracht van de zes meest populaire commerciële sporten, waardoor 
inzicht verschaft wordt in meer dan 80% van de (commerciële) topsport in termen van 
financiën en populariteit. 

― De organisatie en de financiering van niet-ondersteunde sporten zijn op macroniveau in 
kaart gebracht voor sporten die meedoen aan de World Games. De organisatie van 
deze sporten is vergelijkbaar met die van de ondersteunde sporten. De omvang van de 
financiële stromen is over het algemeen kleiner bij de niet-ondersteunde sporten. Wat 
betreft het in kaart brengen van de omvang van financiële stromen van dit cluster zijn op 
basis van beperkte beschikbare data aannames gedaan en/of een (grove) inschattingen 
gemaakt.
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Er is een onderzoekskader opgesteld voor het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van 
topsport en hier komen een aantal thema’s uit voort die in kaart zijn gebracht
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Gebaseerd op de foto’s van de sporten is de toekomstbestendigheid van de gehele 
topsport geanalyseerd in thema’s die gezamenlijk het toetsingskader vormen
― De definitie van toekomstbestendigheid die is gebruikt in dit onderzoek is gebaseerd op 

de definitie in het Brancherapport Sport (KPMG, 2019):
“Toekomstbestendige topsport in Nederland is zo georganiseerd en gefinancierd dat 
de voorwaarden voor de sportprestaties van Nederlandse topsporters 
geoptimaliseerd worden en dat iedereen in Nederland die dat wil deze sport kan 
beleven via de media of via evenementen.”

Uit deze definitie volgen twee belangrijke aspecten voor onderzoek naar de 
toekomstbestendigheid van de topsport: financiering en organisatie van topsport. Daarnaast 

komen uit diverse publicaties van de NLsportraada) een aantal additionele aspecten voort die 
relevant zijn voor onderzoek naar de toekomstbestendigheid van topsport.
― Om structuur aan te brengen in de verschillende aspecten die van belang zijn voor 

toekomstbestendigheid van topsport (voortgekomen uit de definitie en publicaties van de 
NLsportraada) is een onderzoekskader opgesteld.

― Op basis van dit onderzoekskader en initiële feedback van experts zijn vervolgens negen 
relevante thema’s bepaald. Binnen deze thema’s worden de relevante aspecten met 
betrekking tot de toekomstbestendigheid van topsport geanalyseerd. De thema’s hebben 
betrekking op de topsport als geheel.

Notitie: (a) Publicaties: Brancherapport Sport, 2019; De opstelling op het speelveld, 2020; De fitheid van de sport, 2020;.

Onderzoekskader Toelichting Thema Toelichting

Financiering van 
topsport

Mate waarin financiële middelen beschikbaar zijn en mate 
waarin sprake is van duurzame financiering (stabiele en 
gediversifieerde financieringsstromen)

1. Financiering van de 
Nederlandse topsport

Analyse van de (ontwikkeling van) inkomsten van de topsport en trends die hierop 
van invloed zijn

Topsportbeleving Mate waarin topsport wordt gevolgd en kan worden 
gevolgd in de media en tijdens evenementen. Daarnaast  
de mate waarin sprake is van een duurzame infrastructuur 
(topsportaccommodaties, evenementeninfrastructuur) voor 
topsportbeleving

2. Media Analyse van de meest gevolgde sporten, via welke media deze geconsumeerd 
worden en relevante mediatrends

3. Evenementen Analyse van de omzet uit topsportevenementen in Nederland en de wijze van 
financiering en organisatie van verschillende typen evenementen

4. Topsportaccommodaties Analyse van de financiering en economische levensvatbaarheid van verschillende 
typen topsportaccommodaties met specifieke aandacht voor de publieke bijdrage 
tijdens bouw en exploitatie

Impact van 
topsport

Mate waarin topsport een maatschappelijke en 
economische bijdrage levert aan de maatschappij

5. Maatschappelijke impact 
van topsport

Analyse van de positieve en negatieve maatschappelijke bijdragen van topsport en 
de mate waarin topsport een bijdrage levert aan sportdeelname

6. Economische impact van 
topsport

Analyse op case-basis van de economische impact van topsport en van 
internationale topsportevenementen

Integriteit Mate waarin aandacht voor en afspraken met betrekking 
tot veiligheid, incidenten, doping, etc. aanwezig zijn als 
randvoorwaarde voor toekomstbestendigheid

7. Integriteit Analyse van de financiering en organisatie van de bestrijding van doping, 
matchfixing en grensoverschrijdend gedrag, van de mate waarin deze 
integriteitsissues voorkomen en van de mogelijke consequenties hiervan

Arbeidsmarkt Mate waarin er binnen topsport sprake is van voldoende 
inkomen en arbeids- en carrièreperspectief (tijdens en na 
topsport)

8. Arbeidsmarkt Analyse van de mate waarin topsporters financieel ondersteund worden tijdens hun 
carrière om maximaal te presteren en van de mogelijkheden om topsport te 
combineren met onderwijs ter voorbereiding op een tweede carrière na de topsport

Organisatie van 
topsport

Mate waarin topsport professioneel georganiseerd is, 
talentontwikkeling geborgd wordt en een robuuste 
vertegenwoordiging kent

9. Organisatie van de 
Nederlandse topsport

Analyse van de wijze waarop vertegenwoordiging, het borgen van integriteit, het 
organiseren van competities en evenementen en talentontwikkeling is 
georganiseerd in topsport
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Voor het in kaart brengen van de financiering en de organisatie van de Nederlandse 
topsport is deskresearch uitgevoerd en zijn interviews afgenomen

― Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch van Nederlandse en 
internationale bronnen (o.a. reeds uitgevoerde studies en publicaties door de 
NLsportraad, Brancherapport Sport KPMG, financiële verantwoordingsinformatie van 
relevante organisaties en overige onderzoeken). Daarnaast is gebruikgemaakt van 
CBS-data en data verkregen van NOC*NSF.

- Voor analyses zijn grotendeels precoronacijfers gebruikt (2019), omdat corona een 
tijdelijke impact lijkt te hebben, waardoor 2020-2021 cijfers minder relevant zijn voor 
de analyse van de structurele toekomstbestendigheid van de topsport. In sommige 
gevallen, wanneer relevant en beschikbaar, zijn recentere cijfers gebruikt (2022). In 
andere gevallen was recente data niet beschikbaar en zijn cijfers voor 2019 gebruikt 
(de gehanteerde periode / het gehanteerde jaartal is opgenomen in de titels van 
grafieken/figuren).

- De effecten van de (opkomende) prijsinflatie in 2022 zijn niet onderzocht vanwege 
(nog) beperkte beschikbaarheid van data en documentatie.

― Er zijn daarnaast interviews afgenomen met diverse stakeholders/experts uit de 
topsport. De interviews geven nadere duiding bij de opgehaalde informatie uit de 
deskresearch en zijn gebruikt om gaten in de deskresearch op te vullen.

― Interviewfeedback is met elkaar vergeleken en getoetst aan de beschikbare data via 
zogenaamde ‘triangulatie’ (combineren van verschillende onderzoeksmethoden) om 
meningen op basis van belangen te filteren. 

― Waar de consensus uit de interviews desondanks haaks op de data staat (bijvoorbeeld 
bij het effect van topsport op sportparticipatie) is dit in sommige gevallen opgenomen in 
het rapport, omdat het een expliciete scheiding weergeeft tussen breed gedeelde 
beleving en feiten. In die gevallen is dit expliciet aangegeven in het rapport.  

― In de bijlage op pagina 233 is een integraal overzicht opgenomen van de geïnterviewde 
partijen voor dit onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch en data-analyse, aangevuld met 
interviews met experts uit verschillende (sport)organisaties
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Verdeling van afgenomen interviews naar type organisatie

31%

13%

13%

10%

13%

8%

5%

3%
3%

3% Bond

Evenementorganisator
Sponsor

Evenementlocatie
Expert / Wetenschap
Sportteam
NOC*NSF
Toezichthouder
Overheid
Mediapartij

Totaal:39

Notitie: Verdeling is tot stand gekomen vanuit een relevante steekproef onder stakeholders en de daadwerkelijke response rate.
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Introductie
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De totale inkomsten uit de vijf grootste inkomstenbronnen van de Nederlandse topsport 
bedragen in 2019 naar schatting ~693 mln EUR
― Sponsoring is met ~303 EUR de grootste inkomstenbron voor de Nederlandse topsport 

(~44% van het totaal). Zowel bonden, clubs, teams en atleten als evenementen en 
competities ontvangen sponsorinkomen, voornamelijk vanuit het bedrijfsleven. In deze 
analyse is alleen gekeken naar sponsorinkomsten in geld (dus exclusief in natura) voor de 
Nederlandse topsport (inclusief o.a. vrouwen- en gehandicaptentopsport); sponsoring van 
breedtesport en sponsoring aan buitenlandse topsport zijn buiten beschouwing gelaten.

― Ticketing zorgt voor ~208 mln EUR aan inkomsten voor de Nederlandse topsport (~30% van 
het totaal). Ticketinginkomsten hebben betrekking op inkomsten uit incidentele en jaarlijks 
terugkerende topsportevenementen en inkomsten uit competities. In deze analyse zijn 
daarbij voor competities alleen de ticketinginkomsten uit de Eredivisie (mannen) en de 
Keuken Kampioen Divisie meegenomen (aangenomen is dat de ticketinginkomsten uit 
overige competities verwaarloosbaar zijn).

― De media-inkomsten voor de Nederlandse topsport bedragen ~101 mln EUR (~15% van het 
totaal). Dit betreft de media-inkomsten naar de Nederlandse topsport voor de tien best 
bekeken commerciële topsporten in Nederland (inclusief media-inkomsten vrouwen 
topsport).

― De Nederlandse topsport wordt voor ~67 mln EUR gefinancierd vanuit de Rijksoverheid 
(~10% van het totaal). Dit bedrag bestaat uit de subsidies vanuit het ministerie van VWS aan 
topsportevenementen, topsportprogramma’s, dopingbestrijding en de uitgaven uit het Fonds 
voor de Topsporter (het stipendium en de kostenvergoedingen). Bijdragen van decentrale 
overheden zijn vanwege een gebrek aan data buiten beschouwing gelaten.

― De bijdrage van loterijgelden aan de Nederlandse topsport was in 2019 ~14 mln EUR (~2%). 
De Nederlandse Loterij doet jaarlijks een afdracht van loterijgelden aan het NOC*NSF, die 
ten goede komt aan de Topsportbegroting. Nederlandse Loterij-gelden komen daarnaast ten 
goede aan onder andere de basisfinanciering van bonden en algemene ondersteuning van 
het NOC*NSF; deze stromen worden buiten beschouwing gelaten.a)

~258 mln EUR aan jaarlijkse inkomsten voor topsport heeft alleen betrekking op voetbal 
(Eredivisie) en is buiten beschouwing gelaten 
― Het betaald voetbal kent een aantal aanvullende significante inkomstenbronnen (prijzengeld, 

transferinkomsten en merchandise/overige). Omdat deze (vrijwel) alleen betrekking hebben 
op voetbal (Eredivisie) en omdat de omvang van stromen per jaar sterk kan verschillen zijn 
deze inkomsten buiten beschouwing gelaten. 

― Deze inkomstenbronnen (en de omvang) zijn separaat weergegeven in de figuur linksonder 
op deze pagina.

De totale inkomsten uit de vijf grootste inkomstenbronnen van de Nederlandse topsport bedragen 
in 2019 naar schatting ~693 mln EUR
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Financiering van topsport in Nederland (mln EUR, 2019) a)

Notitie: (a) Bovenstaand overzicht van de totale inkomsten van topsport heeft betrekking op de vijf grootste inkomstenbronnen van 
topsport, kleinere inkomstenbronnen als merchandise zijn vanwege gebrek aan data buiten beschouwing gelaten. (b) Cijfers 
hebben betrekking op 2019, omdat meer recente cijfers mogelijk een vertekend beeld geven vanwege de impact van COVID-19. 
(b) Media-inkomsten uit deals met de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) kunnen worden gezien als inkomsten uit publieke 
middelen. In dit onderzoek is deze financieringsstroom echter meegenomen bij Media en niet bij Rijksoverheid, welke specifiek
betrekking heeft op subsidies vanuit VWS voor o.a. topsportevenementen en –programma’s.

Bron: KPMG-analyse. De bovenstaande analyses zijn gebaseerd op data/analyses die op achterliggende pagina’s is uitgewerkt. Bij 
deze data/analyses worden de gebruikte bronnen vermeld en relevante notities/aannames toegelicht (die hier ook van toepassing
zijn).

Indicatief

Notitie: (a) Naast de jaarlijkse afdracht van loterijgelden aan NOC*NSF sponsort de Nederlandse Loterij diverse sporten (o.a. bonden en 
evenementen). Deze sponsorbijdragen van de Nederlandse Loterij zijn meegenomen bij de inkomstenstroom sponsoring.
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Merchandise/overige

Transferresultaat

Inkomsten UEFA

Aanvullende financiering BVO’s (mln EUR, seizoen 2018/2019) 

Notitie: Betreft de drie grootste inkomstenbronnen van BVO’s Eredivisie (seizoen 2019/2020) naast de eerder genoemde 
inkomstenbronnen die gelden voor de bredere Nederlandse topsport. Inkomsten UEFA betreft deelname- en prijzengeld.

Bron: (1) SERC financiële ranglijst eredivisie, HAN University of Applied sciences, 2021. (2) KPMG-interviewprogramma 2022. 
(3) KPMG-analyse.

Indicatief
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In 2019 kwam naar schatting 83% van de inkomsten van topsport ten goede aan 
commerciële topsport. De inkomsten voor ondersteunde topsport en niet-
ondersteunde topsport zijn met respectievelijk 17% en 0,2% minder groot
― Inkomsten zijn toegewezen aan verschillende topsporten op basis van de definities van 

ondersteunde, commerciële en niet-ondersteunde topsporten (zie introductie).
― Commerciële topsport ontving naar schatting ~83% (~577 mln EUR) van de totale 

financiering van topsport in Nederland. De commerciële topsport wordt voornamelijk 
gefinancierd uit ticketinginkomsten, sponsoring- en media-inkomsten, en ontvangt 
relatief minder inkomsten uit publieke middelen en loterijgelden.

― Ondersteunde topsport ontving naar schatting ~17% (~115 mln EUR) van de totale 
financiering, die voornamelijk voortkwam uit publieke middelen en loterijgelden.

― Niet-ondersteunde topsport ontving 0,2% (~1,5 mln EUR) uit de vijf grootste 
inkomstenbronnen. Deze sporten worden grotendeels gefinancierd uit andere 
inkomstenbronnen, zoals private middelen van sporters, die niet zijn meegenomen in de 
analyse van de financiering van de topsport in Nederland vanwege een gebrek aan 
data.

De commerciële topsport betreft zo’n ~6% van het totaalaantal sporten, wat een 
concentratie van inkomsten inhoudt 
― Hoewel naar schatting 83% van de totale financiering van topsport in Nederland ten 

goede komt aan commerciële topsport, betreft dit cluster in aantal sporten ~6% van het 
totaal. 

― De meeste topsporten in scope voor dit onderzoek betreffen niet-ondersteunde sporten 
(~54%) en ondersteunde sporten (~39%); deze ontvangen gezamenlijk echter ~17% 
van de totale inkomsten. 

~83% van de totale inkomsten van de topsport komt ten goede aan commerciële topsport. 
Dit cluster betreft ~6% van het totaalaantal topsporten
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Verdeling van inkomsten over de clusters (mln EUR, 2019)

Notitie: Zie pagina 26 voor de definities van commerciële, ondersteunde en niet-ondersteunde topsport.
Bron: De bovenstaande analyse is gebaseerd op data/analyses die op achterliggende pagina’s is/zijn uitgewerkt. Bij deze 

data/analyses worden de gebruikte bronnen vermeld en relevante notities toegelicht (die hier ook van toepassing zijn).

Indicatief

Verdeling topsporten in scope voor dit onderzoek over de drie clusters

6%

39%54%

Commercieel Ondersteund Niet-ondersteund

Bron: (1) Lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 2021-2024, NOC*NSF, 2022. (2) TWG 2022 Sports Programme, 
The World Games, 2022. (3) KPMG-analyse.
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De totale sponsorinkomsten voor de Nederlandse topsport zijn stabiel en waren in 
2019 ~303 mln EUR
― De Nederlandse topsport haalde in 2019 ~303 mln EUR aan sponsorgelden (in ‘geld’) 

op. Tussen 2005 en 2020 zijn de sponsorinkomsten met gemiddeld 305 mln EUR 
stabiel gebleven. 

― Sponsorinkomsten komen voort uit bijdragen van het bedrijfsleven en van de 
Nederlandse Loterij (niet zijnde de Nederlandse Loterij-bijdrage aan NOC*NSF) aan 
zowel bonden, clubs, teams en atleten als evenementen en competities. 

Commerciële topsport ontvangt ~91% van de topsportsponsoring door de negen 
grootste Nederlandse sponsoren, en ~9% landt bij de ondersteunde topsport
― Van de ~71 mln EUR die de negen grootste Nederlandse sponsoren uitgeven aan 

topsport, landt 91% (~65 mln EUR) bij commerciële topsport, waarvan ~71% bij betaald 
voetbal (~46 mln EUR).

― Ondersteunde sporten ontvangen ~9% van sponsorinkomsten van de negen grootste 
Nederlandse sponsoren (~6 mln EUR) en de niet-ondersteunde topsport ontvangt geen 
sponsorinkomsten van de negen grootste Nederlandse sponsoren.

― Deze verdeling van sponsorgelden komt overeen met cijfers over de internationale 
sponsormarkt waarbij ~91% van de sponsorinkomsten landt bij commerciële topsport en 
~9% bij ondersteunde topsport.1), 2)

― De bovenstaande verdeling is enkel beschikbaar voor de negen grootste sponsoren, en 
wordt gebruikt als indicatie voor de verdeling van de totale sponsor fees voor topsport.

― Sponsoren lijken meer geïnteresseerd in populaire sporten en succesvolle 
sportclubs/atleten, omdat deze meer media-aandacht krijgen en dus een groter bereik 
hebben. Sponsorinkomsten concentreren zich dan ook bij een aantal populaire sporten, 
en binnen een sport bij de succesvolle top van clubs en atleten. Zie ook het thema 
Media.

De bijdrage van sponsoren aan de Nederlandse topsport is stabiel en bedroeg in 2019 
303 mln EUR. Deze bijdrage concentreert zich grotendeels bij commerciële topsporten
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Commercieel Ondersteund Niet-ondersteund

Notitie: (a) Gebruikte data geeft inzicht in de totale sportsponsoringmarkt (in ‘geld’). Op basis van expertfeedback is aangenomen dat 
66% van de totale sportsponsoringmarkt betrekking heeft op de topsport. 

Bron: (1) Voor de jaren 2005-2015: Benchmark sponsoring 2015, Sponsorreport, 2015. (2) Voor de jaren 2015-2020: SponsorMonitor
2021, Respons en SponsorMaps. (3) KPMG-interviewprogramma, 2022. (4) KPMG-analyse.

Bron: (1) SponsorMonitor 2021, Respons en SponsorMaps. (2) Benchmark sponsoring 2020, Sponsorreport, 2021. (3) KPMG-
interviewprogramma, 2022. (4) KPMG-analyse.
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Bron: (1) For the love of the game: global sports sponsorship market, Statista, 2019. (2) KPMG-analyse.
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Experts geven aan dat de sponsoring van topsport door traditionele sponsoren 
mogelijk onder druk staat door het toenemende belang van ESG
― Experts geven aan dat stakeholders, van met name traditionele sponsoren (o.a. 

financiële instellingen), door een toenemend belang van ESG (Environmental, Social
and Governance) steeds vaker kritisch zijn over traditionele sponsoractiviteiten, zoals 
relatiesponsoring.1), 2)

― Hierdoor kan sponsoring voor deze traditionele sponsoren minder aantrekkelijk worden 
en komen sponsorbudgetten onder druk te staan. 

Het wegvallen van de traditionele sponsoring voor topsport lijkt met name te worden 
opgevangen door cryptobedrijven en gokbedrijven
― Sinds het openstellen van de online kansspelmarkt is een groeiend aantal gokbedrijven 

tot de Nederlandse sportsponsormarkt toegetreden. Gokbedrijven binden zich met name 
aan voetbalclubs en inmiddels heeft elke eredivisieclub minimaal één gokbedrijf als 
sponsor. Naar schatting is de optelsom van de sponsordeals ten minste 
15 mln EUR.3), 4), 5)

― Ook crypto groeit als sponsorcategorie sterk. Het aantal sponsordeals is wereldwijd 
tussen 2019-2021 met 1.100% gestegen. In Nederland hebben diverse voetbalclubs en 
de KNVB sponsordeals gesloten met cryptobedrijven.2), 6)

Het is onzeker of gokbedrijven en cryptobedrijven een duurzame bron van 
sponsoring zijn voor de topsport op de langere termijn
― Uit zorgen over de toename in gokverslaafden heeft het kabinet besloten sponsoring 

van sportclubs door online gokbedrijven op termijn te verbieden. Ook mogen 
(ex-)topsporters sinds kort niet meer verschijnen in reclames van gokbedrijven.7)

― De sponsoring door cryptobedrijven is daarnaast onderhevig aan de wisselvallige markt 
voor cryptocurrencies. De cryptocurrency-crash van 2022, waarbij de markt in zes 
maanden meer dan de helft van zijn waarde verloor, dreigt een grote invloed te hebben 
op sportsponsordeals, aangezien cryptobedrijven kosten willen besparen.8)

― Onder experts is er geen consensus over of dit de totale sponsormarkt op lange termijn 
onder druk zet of dat wanneer sponsorbudgetten van gok- en cryptobedrijven onder 
druk staan nieuwe sponsoren (uit andere sectoren) de markt betreden om dit gat op te 
vullen.1)

Experts verwachten dat sponsorinkomsten voor topsport op de korte termijn stabiel blijven, 
waarbij sponsoring verschuift van traditionele sponsoren naar met name gok- en cryptobedrijven

Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022. (2) Fans are changing the game: global sports marketing report, Nielsen, 2022. 
(3) Eredivisie casino sponsor overzicht en bedragen, Intikkertje.nl (https://intikkertje.nl/eredivisie-casino-sponsor-gokmarkt/, 
geraadpleegd op 11 augustus 2022). (4) Gokbedrijven binden zich massaal aan voetbalclubs, bezorgdheid stijgt, RTL Nieuws, 22 
juni 2022. (5) Bookmakers azen op voetbalclubs: zeker 15 miljoen aan deals in de maak, NOS, 17 april 2021. (6) Grootste 
Nederlandse cryptohandelsplatform Bitvavo wordt sponsor van de KNVB, Business Insider, 14 maart 2022. (7) Op termijn verbod 
op sportsponsoring door gokbedrijven, NOS, 8 juli 2022. (8) Crypto Companies Put the Brakes on Sports Sponsorship Amid 
Market Crash, Fintech News, 28 juni 2022.

‘Gokbedrijven binden zich massaal aan voetbalclubs, bezorgdheid stijgt’
‘De gokreclames vliegen je om de oren en daarnaast verbinden álle eredivisieclubs hun 
naam aan gokbedrijven.’ 
– RTL Nieuws, 22 juni 2022

‘Op termijn verbod op sportsponsoring door gokbedrijven’
‘Het kabinet gaat op termijn sponsoring van sportclubs door online gokbedrijven verbieden. 
Minister Weerwind voor Rechtsbescherming komt hiermee tegemoet aan een wens van de 
Tweede Kamer. […] Vorig jaar oktober werd de online gokmarkt geopend en sindsdien zijn 
er veel zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen daarvan. Zo zou de maatregel 
verslaving onder jongeren in de hand werken.’ 
– NOS, 8 juli 2022
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‘Grootste Nederlandse cryptohandelsplatform Bitvavo wordt sponsor van de KNVB’
‘Cryptopartijen maken een opmars in de sportwereld. Eerder ging bijvoorbeeld FC Twente in 
zee met de nogal frivole cryptovaluta Floki Inu. Ook Sparta, Feyenoord, AZ en PSV hebben 
de handen ineen geslagen met cryptobedrijven als sponsor.’ 
– Business Insider, 14 maart 2022

+1.100%

+81%

+27%

+28%

Automotive

Crypto

Luchtvaart

Verzekeringen

Wereldwijde groei aantal deals sportsponsoring per categorie 2019-2021

NotBron: (1) Sportfans are changing the game, Nielsen, 2022. 
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Experts geven aan dat sponsorbudgetten binnen de topsport anders verdeeld 
worden, als gevolg van het toenemende belang van ESG
― De aard van sportsponsoring is aan het veranderen onder invloed van ESG-

doelstellingen. Sponsorbudgetten lijken daarbij te verschuiven, waarbij meer wordt 
geïnvesteerd in sporten die de ecologische en sociale doelstellingen van sponsoren 
ondersteunen, bijvoorbeeld vrouwentopsport en sportbonden of clubs die aantoonbaar 
meer investeren in verduurzaming, ten koste van ‘reguliere’ topsport.1), 2), 3) 

- De sponsorinkomsten voor vrouwensport bijvoorbeeld groeiden tussen 2018 en 
2021 gemiddeld met ruim 100% per jaar en zullen naar verwachting verder stijgen.2)

- Experts geven aan dat sportdisciplines of -clubs met een echte 
duurzaamheidsagenda hun sponsorinkomsten in de komende drie tot vijf jaar met 
maar liefst 10% kunnen laten groeien in vergelijking met tegenhangers zonder een 
duurzaamheidsfocus.3)

Onder invloed van ESG verschuiven sponsorbudgetten daarnaast mogelijk van ‘reguliere’ topsport 
naar specifieke vormen van topsport, die meer aansluiten bij de ESG-doelstellingen van sponsoren
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Notitie: Betreft sponsorinkomsten voor vrouwensport onder FIFA, UEFA en World Rugby.
Bron: (1) Sportfans are changing the game, Nielsen, 2022. 

Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022. (2) Fans are changing the game: global sports marketing report, Nielsen, 2022. 
(3) Sustainability a ‘top priority’ for sponsorship activations, The Sustainability Report, 25 maart 2021.

‘Team DSM koppelt topsport aan duurzaamheid en innovatie’
‘Sinds 1 januari 2021 is DSM de nieuwe hoofdsponsor van het voormalige Team Sunweb. 
De succesvolle wielerploeg van algemeen directeur Iwan Spekenbrink wil samen met de 
Nederlandse multinational zowel op als naast de fiets successen boeken. Innovatie en 
duurzaamheid zijn hierbij de sleutelwoorden.’
– Sportnext, 25 februari 2021
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De ticketinginkomsten voor topsport (uit evenementen en betaald voetbal) zijn 
tussen 2016 en 2020 met gemiddeld ~3% per jaar gegroeid tot 208 mln EUR 
― De ticketinginkomsten uit betaald voetbal bedroegen in 2019 ~145 mln EUR (naar 

schatting ~70% van de totale ticketinginkomsten). De ticketinginkomsten uit betaald 
voetbal (Eredivisie (mannen) en Keuken Kampioen Divisie) zijn tussen 2016 en 2019 
met gemiddeld ~6,5% per jaar gegroeid.

― De ticketinginkomsten uit incidentele en jaarlijks terugkerende topsportevenementen 
bedroegen in 2019 ~64 mln EUR (naar schatting ~30% van de totale 
ticketinginkomsten). De ticketinginkomsten uit incidentele en jaarlijks terugkeren 
topsportevenementen zijn tussen 2016 en 2019 met gemiddeld ~2,4% per jaar gedaald. 

― De meest gevolgde sporten na voetbal (Formule 1, schaatsen, wielrennen, darts en 
tennis) kennen geen reguliere competities naast de jaarlijks terugkerende 
topsportevenementen in Nederland. De ticketinginkomsten uit overige 
topsportcompetities in Nederland (zoals hockey, basketbal of honkbal) zijn 
verwaarloosbaar.1), 2) 

Commerciële sporten ontvangen ~92% van de ticketinginkomsten, terwijl 
ondersteunde topsport en niet-ondersteunde topsport respectievelijk ~7% en ~1% 
van de ticketinginkomsten ontvangen
― Naar schatting gaat ~92% van de ticketinginkomsten naar commerciële topsport 

(~192 mln EUR). 
― Ondersteunde topsport en niet-ondersteunde topsport halen respectievelijk ~7% en 

~1% van de totale ticketinginkomsten voor de Nederlandse topsport (respectievelijk 
~15 mln EUR en ~1,5 mln EUR).

― De ticketinginkomsten van specifiek incidentele en jaarlijks terugkerende 
topsportevenementen zijn meer evenredig verdeeld. Van deze ticketinginkomsten gaat 
~74% naar commerciële topsport, ~24% gaat naar de ondersteunde topsport en ~2% 
gaat naar niet-ondersteunde topsport.

― Commerciële topsport haalt meer inkomsten uit ticketing dan ondersteunde en niet-
ondersteunde topsport, omdat commerciële competities en topsportevenementen 
doorgaans meer bezoekers trekken en hogere ticketprijzen kunnen hanteren. Tussen 
2015 en 2019 waren de gemiddelde ticketprijzen voor commerciële 
topsportevenementen ~31 EUR en voor ondersteunde en niet-ondersteunde 
topsportevenementen ~15 EUR.3), a)

De ticketinginkomsten voor topsport groeien en waren 208 mln EUR in 2019, ~92% komt ten goede 
aan commerciële topsport

Ticketinginkomsten van betaald voetbala) en incidentele en jaarlijks terugkerende 
topsportevenementen in Nederland (in mln EUR, 2016-2020)

Notitie: (a) Betreft ticketinginkomsten voor Eredivisie mannen en Keuken Kampioen Divisie. 
Bron: (1) Monitor Sportevenementen 2015-2021, Respons, 2022. (2) SERC Financiële ranglijst Eredivisie 2021, HAN University of 

Applied Sciences, 2021. (3) Annual review of football finance 2017, Deloitte UK 2017. (4) Annual review of football finance 
2018, Deloitte UK 2018. (5) KPMG-analyse.

Verdeling van ticketinginkomsten over de clusters, inkomsten inclusief betaald 
voetbal (links) en exclusief betaald voetbal (rechts) (%, 2019)

92%

7%
1%

Commercieel Ondersteund Niet-ondersteund

Bron: (1) Monitor Sportevenementen 2015-2021, Respons, 2022. (2) Events Insights, Respons, 2022. (3) SERC Financiële ranglijst 
Eredivisie 2021, HAN University of Applied Sciences, 2021.(4) KPMG-analyse.
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― De coronacrisis heeft een kortstondig negatief effect gehad op de omzet uit 
topsportevenementen in 2020 en 2021. Experts verwachten dat de markt voor 
topsportevenementen (inclusief competities) zich volledig herstelt in 2022-2023.1) 2), 3)

― Experts verwachten daarnaast dat het aantal evenementen, gemiddelde 
bezoekersaantallen en gemiddelde ticketprijzen de komende jaren verder stijgen, 
waarmee ticketinginkomsten een robuuste inkomstenbron blijft voor topsport. 3) Naar 
verwachting groeit de ticketingomzet voor topsport tussen 2022 en 2027 met gemiddeld 
3% per jaar tot 240 mln EUR in 2027. 

Naar verwachting herstelt de markt voor topsportevenementen (incl. competities) zich weer in 2022-
2023, en groeit de ticketingomzet voor topsport tussen 2022 en 2027 mogelijk met 3% per jaar

Verwachte online ticketingomzet uit topsportevenementen in Nederland (mln EUR, 
2021-2027)

Bron: (1) Statista Digital Markets outlook - eServices Report, Statista, 2022.
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Experts geven aan dat Nederland bij uitstek goed is in het organiseren van 
topsportevenementen, mede dankzij de professionele organisatie door 

verscheidene sportmarketingbureaus. Experts verwachten dan ook dat het aantal 
topsportevenementen dat in Nederland wordt georganiseerd zal blijven toenemen 

in de komende jaren. ‘Het bezoek aan commerciële sportevenementen zal toenemen tot 2030’
‘Beleving wordt steeds belangrijker in onze maatschappij, mensen gaan niet alleen meer 
naar een wedstrijd om naar sport te kijken, maar gaan voor een totaalbeleving (denk aan de 
start van de Tour de France in Utrecht en de wandelvierdaagse in Nijmegen). Dit is ook 
terug te zien in het aanbod van evenementen: zowel het aantal grote als kleine 
evenementen neemt toe.’
– Sport en Bewegen in Cijfers, 2020

Bron: (1) Sports transformed, PwC, 2021. (2) Statista Digital Markets outlook - eServices Report, Statista, 2022. (3) KPMG-
interviewprogramma, 2022.

Daarnaast is de brede consensus uit het interviewprogramma dat de 
belangstelling voor topsportevenementen onder de Nederlandse bevolking 

toeneemt, wat leidt tot stijgende bezoekersaantallen. 
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Het grootste deel van Nederlandse sportmediarechtendeals (uitgaven van 
Nederlandse mediapartijen) voor topsport landt bij buitenlandse 
topsportorganisaties
― Van de totale waarde van sportmediarechtendeals in Nederland komt ~44% ten goede 

aan voetbal. Het grootste deel hiervan betreft de mediarechten voor de Eredivisie. Een 
aanzienlijk deel betreft echter ook de mediarechten voor buitenlandse 
voetbalcompetities, zoals de UEFA Champions League en de Premier League die door 
Nederlandse mediapartijen worden aangekocht.

― Voor de overige sporten geldt dat vrijwel de volledige waarde van de sportmediarechten 
ten goede komt aan buitenlandse topsport, met uitzondering van de mediarechten voor 
een klein aantal Nederlandse topsportevenementen zoals de Amstel Gold Race en het 
ABN AMRO World Tennis Tournament.

― Hiermee vloeit slechts een klein deel van de Nederlandse uitgaven aan 
sportmediarechten terug naar de Nederlandse topsport. De exacte verdeling is niet 
bekend.

De totale media-inkomsten voor topsport in Nederland waren in 2019 naar schatting 
~101 mln EUR
― De media-inkomsten voor de Nederlandse topsport tien best bekeken commerciële 

sporten) bedroegen in 2019 naar schatting ~101 mln EUR. Dit zijn de inkomsten uit 
mediarechten die bij Nederlandse topsportorganisaties landen.

― Hiervan komt naar schatting ~95% (~96 mln EUR) terecht bij het Nederlandse betaald 
voetbal, dat wil zeggen media-inkomsten uit binnenlandse en buitenlandse media 
contracten voor de KNVB, de Eredivisieclubs en de Keuken Kampioen divisieclubs. 

― Tennis in Nederland ontvangt naar schatting ~3% van de totale media-inkomsten 
(~2,9 mln EUR). Deze media-inkomsten betreffen de verkoop van mediarechten van 
grote tennistoernooien in Nederland, zoals het ABN AMRO World Tennis Tournament 
en de Libéma Open.

― Schaatsen in Nederland ontvangt naar schatting ~1% van de totale media-inkomsten 
(~1,1 mln EUR). Dit bedrag betreft de TV-gelden voor nationale wedstrijden 
georganiseerd door de KNSB en de afdracht van de ISU aan de KNSB voor 
mediarechten van internationale wedstrijden die in Nederland zijn gehouden.

― Daarnaast komt naar schatting ~1% van de totale media-inkomsten ten goede aan 
diverse overige sporten in Nederland (~1 mln EUR). Deze overige media-inkomsten 
bestaan uit tv-gelden voor Nederlandse topsportevenementen van bijvoorbeeld 
wielrennen (de Amstel Gold Race en La Vuelta Holanda) en ondersteunde sporten.

Nederlandse sportmediarechtendeals komen grotendeels ten goede aan buitenlandse topsport, 
media-inkomsten voor topsport in Nederland waren in 2019 ~101 mln EUR (waarvan ~95% voor voetbal)

Aandeel top 5-sporten in Nederlandse sportmediarechten deals (%, 2021)

Notitie: Analyse heeft betrekking op sportmediarechtendeals van Nederlandse mediapartijen voor zowel binnenlandse als 
buitenlandse topsport.

Bron: (1) Netherlands market report, SportBusiness Media, 2021.
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Totale media-inkomsten van de top 10 meest gevolgde sporten (mln EUR, 2019)

Notitie: Betreft de media-inkomsten voor de top 10 meest gevolgde commerciële sporten, cijfers zijn inclusief vrouwentopsport.
Bron: (1) SERC Financiële ranglijst Eredivisie 2021, HAN University of Applied Sciences, 2021. (2) Jaarrekening 2018-2019, KNVB. 

(3) Jaarverslag 2018-2019, KNSB. (4) De slag om de tv-miljoenen: eindstand meetellen of niet?, Het Parool, 18 mei 2020. 
(5) How ATP calculates and explains de drastic drop in the prize money of the best players, Tennis Majors, 25 maart 2021. 
(6) KPMG-analyse.
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De waarde van sportmediarechten blijft naar verwachting groeien, dit wordt 
voornamelijk gedreven door de groei in digitale mediarechten
― Tussen 2014 en 2019 groeide de totale waarde van sportmediarechten met gemiddeld 

7% per jaar.1) Deze groei is onder meer mogelijk een gevolg van de stijgende 
concurrentie om sportmediarechten.

- Om meer kijkers aan zich te binden focust een groot deel van de streamingdiensten 
zich in toenemende mate op sportcontent. Hierdoor groeit de concurrentie om 
mediarechten van populaire sporten/competities.

― Experts verwachten dat de omzet uit sportmediarechten de komende jaren blijft groeien. 
Omdat de consumptie van sport verschuift van lineaire televisie naar on demand-
diensten en sociale media, nemen inkomsten uit digitale mediarechten naar verwachting 
met 9,7% per jaar toe, tegenover 1,9% per jaar groei voor omzet uit traditionele tv-
rechten.2) (zie thema Media voor een nadere toelichting).

Door een verschuiving in het sportmedia-aanbod concentreert een steeds groter deel 
van de mediagelden zich bij populaire sporten, en binnen een populaire sport bij 
succesvolle topclubs en topatleten
― Populaire sporten worden in toenemende mate door commerciële partijen en 

streamingdiensten aangeboden, waar zij voorheen (ook) meer door publieke zenders 
werden uitgezonden. Experts geven aan dat het media-aanbod van sport daarmee 
verschuift.3)

― Deze verschuiving in het sportmedia-aanbod leidt ertoe dat (de groeiende waarde van) 
mediarechten zich lijken te concentreren bij een steeds kleinere groep commerciële 
sporten.4)

― Ook binnen een populaire commerciële sport ontvangen de meest succesvolle clubs en 
atleten een steeds groter deel van de sportmediarechten.5), 6)

― De media-inkomsten voor traditioneel minder populaire sporten kunnen hierdoor onder 
druk komen te staan (zie thema Media voor een nadere toelichting).

Naar verwachting stijgen de media-inkomsten voor topsport, met name door groei in digitale 
mediarechten, en focussen media-inkomsten zich op een succesvolle top
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Bron: (1) Sports industry: time to refocus?, Sports Survey 2019, PwC. 

Bron: (1) Global media reports 2018 – 2021, SportBusiness. (2) Sports industry: time to refocus?, Sports Survey 2019, PwC. 
(3) KPMG-interviewprogramma, 2022. (4) Sports – Media rights, Ampere, 2021. (5) Begrotingen eredivisieclubs, Twente Insite, 
18 augustus 2021. (6) How much do tennis players make from sponsors, The racket life, 2022.
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Experts geven aan dat zij verwachten dat media-inkomsten voor topsport blijven 
stijgen, omdat de hoeveelheid sportcontent stijgt en het aantal kanalen waar 

sportcontent op geconsumeerd wordt ook groeit.

Experts geven echter ook aan dat zij zien dat de media-inkomsten zich in 
toenemende mate concentreren bij een aantal sporten, en ook binnen die sporten 

bij de succesvolle top.
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De totale publieke uitgaven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) aan topsport in Nederland bedroegen in 2019 ~67 mln EUR
― De publieke financiering van Nederlandse topsport door het ministerie van VWS 

bedroeg in 2019 ~67 mln EUR en bestaat uit topsportuitgaven uit VWS-middelen 
(gemiddeld 75%) en topsportuitgaven uit het Fonds voor de Topsporter (gemiddeld 
25%).

- De topsportuitgaven uit VWS-middelen stijgen (tussen 1997 en 2020 met gemiddeld 
11% per jaar) en bedroegen in 2019 ~52 mln EUR. Deze uitgaven hebben 
betrekking op subsidies aan topsportevenementen, topsportprogramma’s en 
(nationale en internationale) dopingbestrijding.

- De topsportuitgaven uit het Fonds voor de Topsporter stijgen (tussen 1997 en 2020 
met gemiddeld 13,6% per jaar) en bedroegen in 2019 ~13 mln EUR. De 
topsportuitgaven uit het Fonds voor de Topsporter worden gebruikt voor het 
stipendium en de kostenvergoedingen voor topsporters met een A- of HP-status (zie 
ook het thema Arbeidsmarkt). 

― Bijdragen van decentrale overheden zijn vanwege een gebrek aan data buiten 
beschouwing gelaten.

De bijdrage aan de Nederlandse topsport uit publieke middelen neemt toe en bedroeg in 2019 
~67 mln EUR
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Notitie: (a) Topsportuitgaven uit VWS-middelen hebben betrekking op subsidies aan topsportevenementen, topsportprogramma’s en 
(nationale en internationale) dopingbestrijding. (b) De VWS-bijdrage in 2006 is inclusief een eenmalige bijdrage van het 
ministerie van VWS à EUR 10 miljoen aan de Performancegelden van NOC*NSF in het kader van de motie-Van Aartsen. Dit 
bedrag is inclusief de structurele jaarlijkse bijdrage van VWS à EUR 1,3 miljoen aan de Performancegelden van NOC*NSF. 
(c) De uitgaven uit het Fonds voor de Topsporter betreffen uitgaven aan het stipendium en de kostenvergoedingen. (d) Gegevens
over financiering van topsport door provincies en gemeenten zijn niet op geaggregeerd niveau (publiek) beschikbaar en daarom 
niet meegenomen in deze analyse.

Bron: (1) Nederlands topsportklimaat, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht.
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De publieke financiering van topsport concentreert zich bij ondersteunde topsport, 
commerciële en niet-ondersteunde topsport ontvangen een kleiner deel
― Naar schatting komt ~89% van de publieke financiering van topsport ten goede aan 

ondersteunde topsport (~59 mln EUR). 
― De commerciële topsport ontvangt 11% van de publieke financiering van topsport 

(~7 mln EUR). Niet-ondersteunde topsport ontvangt per definitie geen publieke 
financiering.

Binnen de ondersteunde topsport concentreert de financiering zich bij een aantal 
sporten die onder het focusbeleid vallen
― NOC*NSF heeft in 2010, in samenwerking met de sportbonden, een ambitieuze 

doelstelling geformuleerd (en in 2012 en 2016 bevestigd in de sportagenda’s) om het 
prestatieniveau te verhogen en structureel bij de beste tien sportlanden van de wereld te 
behoren.1)

― Om dit te bereiken, is besloten om de financiële bijdragen aan topsportprogramma’s 
meer te focussen op de programma’s waar Nederland een relatief grotere kans maakt 
om een medaille te halen. Het totaalaantal topsportprogramma’s ondersteund door het 
ministerie van VWS en NOC*NSF is door de nieuwe strategie gehalveerd en het aantal 
betrokken sportbonden die topsportondersteuning krijgen is ook substantieel 
verminderd.2)

― Waar de top 8 meest succesvolle sporten in 2010 28% van de financiële steun voor 
topsport ontving, was dat in 2018 50%.2)

Publieke financiering concentreert zich bij de ondersteunde topsport, en binnen de ondersteunde 
topsport concentreert publieke financiering zich bij sporten die onder het focusbeleid vallen 

Notitie: a) Financiële steun voor topsport vanuit zowel het ministerie van VWS, als NOC*NSF. b) De 8 succesvolste sporten zijn: 
Hippische sport, Hockey, Judo, Roeien, Schaatsen, Wielrennen, Zeilen en Zwemmen.

Bron: (1) Naar een winnend topsportklimaat, NOC*NSF, 2010/ (2) topsportfinanciering 2005-2018, NOC*NSF. (3) KPMG-analyse.

Verdeling publieke financiering a) voor topsport over sporten b) (%, 2010-2018)
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Notitie: (a) De verdeling van de publieke middelen over de clusters is gemaakt aan de hand van de verdeling van financiering van
topsportprogramma’s tussen commerciële sporten en ondersteunde sporten in 2019.

Bron: (1) Nederlandse topsportklimaat, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. (2) NOC*NSF, 2022. (3) KPMG-analyse. 

67 mln 
EUR

Indicatief

Bron: (1) Sportagenda 2032: Nederland. Het sportiefste land ter wereld, NOC*NSF, 2022. (2) Naar een winnend topsportklimaat, 
NOC*NSF, 2010. 
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Er lijkt tussen 2010 en 2015 een afname te zijn in het draagvlak om meer publiek geld 
aan topsport te besteden, welke overeenkomt met een periode van stabiele uitgaven
― In 2010 en 2015 reageerde ~35% van de Nederlandse bevolking positief op de vraag of 

de Nederlandse overheid meer geld beschikbaar moet stellen voor topsport. In de 
periode 1998-2007 lag dit percentage boven de 40%.1)

― Waar het percentage voorstanders van meer overheidsuitgaven aan topsport is 
afgenomen, is het aandeel van mensen zonder expliciete mening (niet mee eens, niet 
mee oneens) toegenomen. Dit kan een gevolg hebben voor de uitgaven aan topsport.

― In de periode 2010-2015 zijn de uitgaven aan topsport vanuit de rijksoverheid niet 
significant gegroeid (zie twee pagina’s hiervoor), sinds 2017 laten deze echter weer een 
groei zien. Over de periode na 2017 zijn geen draagvlakcijfers beschikbaar. 

Het voornemen van de rijksoverheid is om te blijven investeren in de Nederlandse 
topsport; de investeringen voor de komende jaren worden vormgegeven op basis 
van het strategisch kader topsport
― De publieke investeringen in topsport zijn de afgelopen jaren gemaakt langs de lat van 

het Sportakkoord en in het kader van de top 10-ambitie die NOC*NSF en sportbonden 
sinds 2013 expliciet nastreven.2)

― In de kamerbrief ‘Sportbeleid 2022 en verder’ wordt aangegeven dat de overheid de 
komende jaren blijft investeren in topsport, om de topsport toekomstbestendig te maken 
en zo veel mogelijk mensen te inspireren met topsport. Dit is nodig om zo veel mogelijk 
partijen te verbinden aan topsport en daarmee het draagvlak voor investeringen in de 
topsport te vergroten.2)

― Om dit vorm te geven wordt de komende periode gewerkt aan een strategisch kader 
topsport. Vanuit dit strategisch kader wordt richting gegeven aan de manier waarop de 
financiële middelen vanuit het ministerie van VWS ingezet worden voor de Nederlandse 
topsport.2) Of de publieke financiering van topsport daadwerkelijk wordt toegekend is 
afhankelijk van het kabinetsbeleid.

Tussen 2010 en 2015 lijkt er een afname te zijn in draagvlak om meer geld voor topsport beschikbaar te 
stellen, welke overeenkomt met een periode van stabiele uitgaven. Recentelijk groeien uitgaven weer

Bron: (1) Rapportage Sport, CBS, 2018.

Mening van de Nederlandse bevolking over de stelling ‘De Nederlandse overheid 
moet meer geld voor topsport beschikbaar stellen’ (%, 1998-2015)
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Bron: (1) Rapportage Sport, CBS, 2018. (2) Kamerbrief: S0ortbeleid 2022 en verder, ministerie van VWS, 24 juni 2022.
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De jaarlijkse afdracht van de Nederlandse Loterij aan NOC*NSF was in 2019 
~46 mln EUR, waarvan ~14 mln EUR bestemd is voor topsport 
― De Nederlandse Loterij doet een jaarlijkse afdracht van het bedrijfsresultaat aan de 

Nederlandse staat, NOC*NSF en Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN). 
NOC*NSF verdeelt vervolgens de afdracht over de aangesloten sportbonden.

― De afdracht van de Nederlandse Loterij aan NOC*NSF groeide tussen 2016 en 2021 
met gemiddeld ~4% en bedroeg in 2019 ~46,4 mln EUR, waarvan 14,3 mln EUR naar 
de topsport gaat. 

― In 2019 komt naar schatting ~91% van de bijdrage van loterijgelden ten goede aan de 
ondersteunde topsport (~13 mln EUR).

― De commerciële topsport ontving in 2019 ~9% van de bijdrage van loterijgelden aan 
topsport (~1,3 mln EUR). De niet-ondersteunde topsport ontvangt per definitie geen 
financiering uit loterijgelden.

De afdracht van de Nederlandse Loterij aan NOC*NSF neemt toe en was in 2019 46,4 mln EUR, 
waarvan 14,3 mln EUR voor topsport. Hiervan komt 91% ten goede aan ondersteunde topsport
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Notitie: (a) Het maatwerkbudget topsport betreft uitsluitend de Nederlandse Loterij-middelen die ten behoeve van topsport zijn toebedeeld 
aan NOC*NSF en de sportbonden. Het is onduidelijk wel deel van de overige afdracht van de Nederlandse Loterij aan NOC*NSF 
bij topsport landt.

Bron: (1) Jaarverslagen 2012-2015, Nederlandse Staatsloterij. (2) Jaarverslagen 2016-2021, Nederlandse Loterij. (3) Nederlandse 
topsportklimaat, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. (4) Jaarrekening 2021, NOC*NSF. (5) Topsportbegroting 
2022, NOC*NSF. (6) KPMG-analyse.

Notitie: De verdeling van het maatwerkbudget topsport uit Nederlandse Loterij-middelen over de clusters is gemaakt aan de hand van de 
verdeling van financiering van topsportprogramma’s tussen commerciële sporten en ondersteunde sporten in 2019.

Bron: (1) Topsportbegroting 2022, NOC*NSF. (2) Topsportprogramma’s, NOC*NSF, 2022. (3) KPMG-analyse.
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De omzet van de Nederlandse Loterij stijgt, als gevolg van groei van de totale 
kansspelmarkt en het openstellen van de online kansspelmarkt
― Sinds het ontstaan van de Nederlandse Loterij na de fusie tussen de Lotto en de 

Nederlandse Staatsloterij in 2015, groeide de omzet van de Nederlandse Loterij tussen 
2016 en 2021 met gemiddeld ~9% per jaar.1)

― Tussen 2020 en 2021 groeide de omzet van de Nederlandse Loterij met ~22% 
(~97 mln EUR), wat grotendeels te danken is aan de groei van TOTO Online B.V. 
(~65 mln EUR), dat onderdeel is van de Nederlandse Loterij.1)

Het openstellen van de online gokmarkt kan ertoe leiden dat het marktaandeel van 
TOTO Online B.V. op de online gokmarkt onder druk komt te staan 
― Met ingang van de Wet kansspelen op afstand (Koa) op 1 oktober 2021 is de markt voor 

legaal online gokken opengesteld, waardoor nieuwe kansspelaanbieders kunnen 
toetreden tot de markt.2)

― Op dit moment is het effect van het openstellen van de online gokmarkt op het 
marktaandeel van TOTO nog beperkt, omdat een aantal grote online 
kansspelaanbieders tot voor kort geen vergunning voor de Nederlandse online gokmarkt 
hadden.3), 4)

― Bedrijven als BetCity en Unibet hebben echter sinds kort toegang tot de Nederlandse 
online gokmarkt en zullen naar verwachting een groot marktaandeel bemachtigen, wat 
in dat geval ten koste zal gaan van het marktaandeel van TOTO.3), 4)

Omdat de totale online kansspelmarkt groeit, is het onduidelijk of dit een effect zal 
hebben op de totale omzet van de Nederlandse Loterij en de afdracht voor topsport
― Met het openstellen van de online kansspelmarkt groeit de markt voor 

sportweddenschappen en ook de totale online gokmarkt.5)

― Het mogelijke verlies van het marktaandeel van TOTO aan nieuwe toetreders wordt 
daarom mogelijk gecompenseerd door de groei van de totale markt. Het is daarmee nog 
onduidelijk wat voor effect het openstellen van de online gokmarkt daadwerkelijke gaat 
hebben op de omzetten van de Nederlandse Loterij.

― Indien het openstellen van de online gokmarkt ertoe leidt dat omzet van de Nederlandse 
Loterij afneemt, kan de afdracht van de Nederlandse Loterij aan NOC*NSF onder druk 
komen te staan. Dit heeft met name invloed op de financiering van ondersteunde 
topsport.

Het marktaandeel van de Nederlandse Loterij wordt mogelijk bedreigd door het vrijgeven van de 
online kansspelenmarkt, waardoor de afdracht aan topsport onder druk kan komen te staan

Bron: (1) Jaarverslagen 2016-2021, de Nederlandse Loterij. (2) Wet Koa: veranderingen per 1 oktober 2021, Kansspelautoriteit, 
28 september 2021 Unibet krijgt alsnog vergunning voor onlinegokmarkt. (3) Britten kopen toegang tot Nederlandse gokmarkt 
door overname BetCity, Het Financieele Dagblad, 14 juni 2021. (4) Unibet krijgt alsnog vergunning voor onlinegokmarkt, Het 
Financieele Dagblad, 8 juni 2021. (5) Omvang online kansspelmarkten, Kansspelautoriteit, 2022.
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Invoering Koa
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― Ruim 40% van de Nederlanders geeft aan dat voetbal de sport is die hij of zij het meeste 
volgt. Voetbal is daarbij de sport die ook in voorgaande jaren het vaakst voorkomt in de 
jaarlijkse kijkcijfer top 100.1), 2)

- Verder zijn de gemiddelde kijkcijfers van voetbaluitzendingen in de kijkcijfer top 100 
bijna elk jaar hoger dan die van andere sporten.2)

― Daarnaast zijn de Olympische Spelen populair (winsterspelen lijken daarbij meestal 
populairder dan zomerspelen); deze hebben doorgaans hoge kijkcijfers in Nederland. 2)

― Na de Olympische Spelen worden Formule 1, schaatsen en wielrennen het meest 
gevolgd en bekeken.1), 2)

- Met name Formule 1 lijkt daarbij de afgelopen jaren aan populariteit te hebben 
gewonnen. Van de sportevenementen die in 2021 in de kijkcijfer top 100 stonden 
waren er 5 (11%) Formule 1-races.2)

― Andere relatief populaire sporten zijn darts, tennis, atletiek, zwemmen, autoracen en 
basketbal.1)

― Tussen 2011 en 2021 stonden er gemiddeld 41 sportevenementen in de kijkcijfer 
top 100. Sporten die voorkomen in de kijkcijfer top 100 trekken over het algemeen 
tussen de 1,5 miljoen en 3 miljoen kijkers.2)

Voetbal is de meest bekeken sport in Nederland (media en evenementen), gevolgd door Formule 1, 
schaatsen, wielrennen en darts

Meest gevolgde sporten via media en evenementen (%, 2019)
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Notitie: Bovenstaande figuur geeft de sporten weer die het vaakst als antwoord genoemd werden op de vraag: ‘Welke van de 
onderstaande sporten volgt u het meest?’. Respondenten konden maximaal drie antwoorden selecteren.

Bron: (1) Sportbeleving bevolkingsonderzoek, Nielsen Sports 2019, KPMG-analyse.

Verdeling van aantallen sportevenementen in de kijkcijfer top 100 (2011-2021)

Bron: (1) Jaarrapporten 2006-2021, SKO. KPMG-analyse.
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Ruim de helft van de Nederlanders volgt wekelijks sport via de media
― In 2020 volgde 55% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder minimaal wekelijks sport 

via media zoals (online) kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale 
media, (online) televisie, en via (sport)websites en/of apps. Dit percentage is sinds 2012 
relatief gelijk gebleven (gemiddeld 57%).1) 

― Experts verwachten dat het aantal Nederlanders dat sport volgt via de media (totaal 
diverse vormen en platforms) zal stijgen in de komende jaren. Dit komt onder meer 
doordat de opkomst van nieuwe digitale kanalen het makkelijker maakt voor een breder 
publiek om sport te volgen via diverse (media)kanalen.1), 2)

Mannen kijken vaker sport dan vrouwen, en jongeren volgen minder vaak sport dan 
ouderen, verder zijn er geen grote verschillen tussen bevolkingsgroepen

― Mannen kijken aanzienlijk meer sport dan vrouwen. Mogelijk komt dit doordat 
mannentopsport meer aandacht krijgt in de media dan vrouwentopsport.3) De aandacht 
voor vrouwentopsport in de media neemt wel toe de afgelopen jaren4), het verschil 
tussen mannen en vrouwen is mogelijk om deze reden kleiner geworden (25% in 2012, 
21% in 2020). 

― Leeftijd laat geen grote verschillen zien, met uitzondering van gepensioneerden (ouder 
dan 65) die meer sport kijken dan gemiddeld (62% in 2020) en kinderen (jonger dan 
12 jaar) die minder sport kijken (41% in 2020).

― Er lijkt geen groot verschil te bestaan in sportbeleving tussen personen van 
Nederlandse afkomst en personen van niet-Nederlandse afkomst; personen van 
Nederlandse afkomst kijken over het algemeen wel iets meer sport dan personen van 
niet-Nederlandse afkomst.

Ruim 50% van de Nederlanders volgt wekelijks sport via de media; dit percentage verschilt 
enigszins per bevolkingsgroep

Deel van de Nederlandse bevolking dat wekelijks sport volgt via media 
(%, 2012-2020) 

Notitie: Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder.
Bron: Kernindicatoren sport en bewegen, Sport en Bewegen in Cijfers, 2020.

Bron: (1) Kernindicatoren sport en bewegen, Sport en Bewegen in Cijfers, 2020. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022. 
(3) Sekse(on)gelijkheid in de sport, Mulier Instituut, 2016. (4) Vrouwensporten op tv: timing is everything, Broadcastmagazine, 
2022.
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Televisie, en dan voornamelijk live televisie, is (vooralsnog) het meest populaire medium om sport 
te volgen onder Nederlanders
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Bron: (1) Sportbeleving bevolkingsonderzoek, Nielsen Sports 2019, KPMG-analyse.

― Televisie is in Nederland veruit het belangrijkste medium om sport te volgen. Zowel live 
sportuitzendingen kijken, als samenvattingen en terugkijken op televisie zijn populair. 
- 71% van de Nederlanders kijkt ‘heel veel’ of ‘geregeld’ live sport op televisie.
- Daarnaast kijkt 57% van de Nederlanders ook ‘geregeld’ of ‘heel veel’ naar sport op 

televisie in de vorm van samenvattingen, herhalingen of terugkijken via interactieve 
televisie.

― Internet en sociale media zijn, na televisie, ook belangrijke mogelijkheden om sport te 
volgen voor Nederlanders.
- 47% van de Nederlanders volgt ‘heel veel’ of ‘geregeld’ sportnieuws via internet; 

38% van de Nederlanders kijkt ook geregeld live sport via internet.

- In Nederland volgt ook 34% van de bevolking sport ‘geregeld’ of meer via sociale 
media.

― Meer traditionele media, zoals radio, kranten en tijdschriften spelen tegenwoordig een 
minder grote rol bij het volgen van sport.

Mediagebruik om sport te volgen (2019)
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On demand kijken wordt steeds populairder ten opzichte van lineair televisie kijken
― Het aandeel kijkminuten van lineaire (live) televisie is de afgelopen jaren gedaald tot 

64% in 2021.1)

― On demand kijken, met name het online consumeren van media via streams en 
downloads op diverse (mobiele) applicaties, is daarbij juist sterk gestegen tot 
gezamenlijk 37% in 2021.1) Naar verwachting neemt dit aandeel naar de toekomst 
verder toe.2), 3)

Ook sportuitzendingen lijken in toenemende mate on demand te worden 
geconsumeerd
― Experts geven aan dat ook sport naar verwachting in toenemende mate on demand 

wordt gevolgd en in mindere mate via lineaire televisie.2), 3) 

- Mensen (en in het bijzonder jongeren) kijken daarbij in toenemende mate alleen 
samenvattingen of highlights en veel minder vaak volledige live sportuitzendingen.4)

― De sterke groei van de wereldwijde sport online live video streaming markt lijkt het  
bovenstaande punt te bevestigen. Deze markt neemt naar schatting in de periode van 
2021 tot 2030 met gemiddeld 20% per jaar toe van ~18 mrd EUR tot ruim 
~88 mrd EUR.5)

Lineaire (live) televisie lijkt minder populair te worden. On demand kijken (zowel uitgesteld als via 
streams en downloads) wordt steeds populairder, ook voor het volgen van sport

Notitie: (a) In 2014 en 2015 zijn de overige kijkminuten niet gemeten. (b) ‘Overige’ heeft betrekking op de kijkminuten naar on 
demand-diensten (o.a. Netflix, Videoland, Disney+) en naar overige streams en downloads.

Bron: (1) Jaarrapporten 2014-2021, Stichting Kijkonderzoek

Verdeling van kijkminuten (%, 2014-2021) 

Omvang wereldwijde sport online live video streaming markt (mrd EUR, 2021-2030)

Notitie: Voor de bovenstaande figuur is de wisselkoers van US dollar naar euro gebruikt van 17 mei 2021 (1:0,95).
Bron: (1) Sports Online Live Video Streaming Market Size And Forecast, Verified market research, 2021.

Bron: (1) Jaarrapporten 2014-2021, Stichting Kijkonderzoek. (2) Kernindicatoren sport en bewegen, Sport en Bewegen in Cijfers, 
2020. (3) KPMG-interviewprogramma, 2022. (4) Sports Survey 2018, PwC. (5) Sports Online Live Video Streaming Market 
Size And Forecast, Verified market research, 2021.
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― ~25% van de personen tussen de 16 en 24 jaar en 20% van de personen tussen 25 en 
34 jaar heeft geen tv-abonnement. Jongeren kiezen er vaker voor media te consumeren 
via on demand-diensten zoals (betaalde) streamingdiensten en sociale media.1)

― Dit vertaalt zich ook naar sport, waar personen tot 40 jaar aangeven vaker sport te 
volgen via sociale media dan via (online) televisie of andere kanalen. Personen boven 
de 40 jaar geven daarentegen aan minder vaak sport te volgen via sociale media, en 
juist vaker via (online) televisie en (online) kranten of tijdschriften.2)

- De jongere generatie, en met name ‘Generation Z’, kijkt graag naar korte (door 
gebruikers gecreëerde) sportcontent, bij voorkeur via sociale media.3)

― Experts geven aan dat er in de toekomst naar verwachting steeds minder gebruik wordt 
gemaakt van traditionele media (zowel televisie als kranten en tijdschriften) voor het 
volgen van sport en media in brede zin. Het gebruik van sociale media om sport te 
volgen neemt naar verwachting verder toe.2), 4)

- Er komt steeds meer sportcontent beschikbaar die bij uitstek geschikt is om via 
sociale media geconsumeerd te worden (bijvoorbeeld persoonlijke content van 
atleten en fans, highlights van sportwedstrijden, statistieken, etc.).5)

Daarnaast lijkt sociale media (met name onder jongeren) een steeds belangrijker platform om 
sport te volgen
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Notitie: Wekelijkse sportvolgers van 6 jaar en ouder.
Bron: (1) Kernindicatoren sport en bewegen, Sport en Bewegen in Cijfers, 2020.

Bron: (1) Ondertussen, op de Nederlandse televisiemarkt, Marketingfacts, 2022.

Percentage zonder tv-abonnement per leeftijdsgroep (2021) 
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Bron: (1) Ondertussen, op de Nederlandse televisiemarkt, Marketingfacts, 2022. (2) Kernindicatoren sport en bewegen, Sport en 
Bewegen in Cijfers, 2020. (3) Sports survey 2021, PwC. (4) KPMG-interviewprogramma, 2022. (5) Sports Online Live Video 
Streaming Market Size And Forecast, Verified market research, 2021.
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― Omdat de consumptie van sport verschuift van lineaire televisie naar on demand-
diensten en sociale media, nemen de inkomsten uit digitale mediarechten voor de sport 
naar verwachting in de periode 2019-2023 sneller toe met 11,5%. Traditionele tv-rechten 
groeien in deze periode naar verwachting slechts met 3,2% per jaar.1)

― De waarde van digitale sportmediarechten groeit, omdat sponsoren en adverteerders de 
populariteit van nieuwe kanalen volgen. Hoewel zichtbaarheid via grote, traditionele 
media belangrijk blijft, maken sponsoren en adverteerders in toenemen mate gebruik 
van digitale kanalen om effectieve betrokkenheid van consumenten via meerdere 
kanalen te waarborgen.1)

Inkomsten uit digitale mediarechten voor sport nemen naar verwachting voor de periode 
2019–2023 sneller toe met ~12%, tegen ~3% voor traditionele tv-rechten 

Verwachte groei van inkomstenbronnen van de sport voor de periode 2019-2023 (%, 
jaarlijks) 

Bron: (1) Sports industry: lost in transition?, Sports Survey 2018, PwC. 

Bron: (1) Sports industry: lost in transition?, Sports Survey 2018, PwC. 
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― Technologische ontwikkelingen rondom fanbeleving hebben naar verwachting de 
grootste impact op sport (van verschillende typen technologische ontwikkelingen).1)

― Belangrijke technologische ontwikkelingen op het gebied van fanbeleving zijn de 
introductie van Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR).2)

- Met VR kunnen fans sportevenementen vanuit huis volgen, alsof ze daadwerkelijk in 
een sportstadion zitten.3)

- AR maakt het mogelijk om interactief een sportevenement te beleven, bijvoorbeeld 
doordat statistieken van een speler op je telefoon verschijnen wanneer je je camera 
op hem/haar richt.3)

- MR is een omgeving waarin de digitale en de echte wereld gecombineerd worden, 
waardoor interactie tussen virtuele en fysieke objecten mogelijk is. MR voegt een 
laag van digitale informatie toe die interacteert met bijvoorbeeld bewegingen van de 
spelers, de bal of het stadion.3)

― Met name MR maakt het mogelijk om sportevenementen realtime vanuit huis te volgen 
waarbij fans gepersonaliseerde content ontvangen en interactie mogelijk is (bijvoorbeeld 
gepersonaliseerde evenementinformatie ontvangen of directe mogelijkheden om 
sportweddenschappen af te sluiten op spelsituaties).1), 2)

― Hoewel de grootschalige consumptie van sport via VR, AR en MR nog een aantal jaren 
op zich zal laten wachten, verwachten sommige experts dat technologische 
ontwikkelingen de wijze waarop sport wordt geconsumeerd radicaal gaat 
veranderen.1), 2), 4)

Op langere termijn lijken diverse technologische ontwikkelingen een grote impact te hebben op de 
wijze waarop sport wordt geconsumeerd
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Bron: (1) Industry Insights: The Current State of Sports Technology, Scrum Ventures, 20 augustus 2019.

Bron: (1) Industry Insights: The Current State of Sports Technology, Scrum Ventures, 20 augustus 2019. (2) Sports Survey 2022, 
PwC. (3) What is mixed reality en why does it matter to sports media? Medium, 8 november 2021. (4) What does the 
metaverse mean for sport?, SportBusiness, 22 november 2021.
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Omdat consumenten steeds meer on demand gaan kijken, worden de uitzendrechten 
van sporten door meer verschillende (betaalde) zenders en streamingdiensten 
opgekocht, waardoor het sportaanbod meer gefragmenteerd wordt
― Traditioneel gezien wordt sport in Nederland uitgezonden op een beperkt aantal kanalen 

(NOS, Eurosport) dat voor een groot deel van de Nederlanders via reguliere 
televisieabonnementen beschikbaar is.

― Meer recent biedt een groeiend aantal betaalde zenders en streamingsdiensten 
sportcontent aan, waardoor het sportmedia-aanbod meer gefragmenteerd is. Zo worden 
bijvoorbeeld voetbaluitzendingen op zes verschillende (betaalde) zenders aangeboden.1)

- De streamingmarkt is een relatief jonge en competitieve markt. Aanbieders geven 
veel geld uit om aantrekkelijke films en series te kunnen aanbieden aan abonnees. 
In toenemende mate concurreren aanbieders ook met elkaar om uitzendrechten van 
sport als belangrijke content.2), 3)

Omdat niet iedereen toegang heeft/wil tot alle betaalde tv-zenders en streaming-
diensten, kan dit mogelijk leiden tot dalende kijkcijfers voor bepaalde sporten
― Niet iedereen is bereid (extra) te betalen voor sport. Het is de vraag of sport achter de 

paywall wel voldoende publiek zal trekken. 
- Zo geeft bijvoorbeeld 43% van de Nederlanders aan Formule 1 te kijken; van die 

groep is slechts circa de helft (53%) bereid te betalen voor Formule 1.4) De overstap 
van Ziggo Sport naar Viaplay heeft de Formule 1 vooralsnog ~700.000 kijkers 
gekost in Nederland.5)

― Daarnaast is bij fragmentatie van het aanbod waarbij sportcontent achter de paywall
verdwijnt de kans kleiner dat mensen bepaalde sporten ‘mee pakken’ in 
multisportuitzendingen van bijvoorbeeld de NOS.6)

Omdat mensen minder lineair tv kijken biedt een groeiend aantal betaalde zenders en 
streamingdiensten sportcontent aan, wat bijdraagt aan fragmentatie van het sportmedia-aanbod

Verdeling mediarechten per sport (2022)

RTL NOS Ziggo 
Sport

Viaplay Discovery 
Plus

ESPN Talpa

Voetbal

Formule 1

Schaatsen

Wielrennen

Darts

Tennis

Atletiek

Zwemmen

Autoracen 
(niet F1)

Basketbal

Notitie: Enkel de tien meest gevolgde sporten zijn meegenomen in het bovenstaande overzicht.
Bron: (1) Overzicht: uitzendrechten per sport in Nederland, Sportnext, 27 december 2021. (2) Uitzendrechten van live sporten, 

vergelijkstreaming.nl, 2022.

Bron: (1) Overzicht: uitzendrechten per sport in Nederland, Sportnext, 27 december 2021. (2) Wordt kijken naar films, series en sport 
voor velen onbetaalbaar?, TotaalTV, 7 oktober 2021. (4) Sports rights: the new battleground in the streaming wars, Sport 
Broadcast, 2022. Kwart Formule 1-kijkers heroverweegt tv abonnement, Pricewise, 2021. (5) Overstap naar streaming kost 
Formule 1 naar schatting 700.000 kijkers, RTL Nieuws, 2022. (6) KPMG-interviewprogramma, 2022.

‘Overstap naar streaming kost Formule 1 naar schatting 700.000 kijkers’
Toen Ziggo vorig jaar nog de rechten had op de Formule 1, keek de helft van tv-kijkend 
Nederland naar de aftrap van het seizoen in Bahrein. 2,5 miljoen Nederlanders zaten er 
voor de buis. Dit jaar is de Formule 1-fan aangewezen op streamingdiensten, maar daar lijkt 
niet iedereen voor te porren. Een deel van de kijkers is nog niet meeverhuisd. […] Volgens 
een schatting van het SKO keken er afgelopen zondag grofweg 1,8 miljoen mensen in 
Nederland naar de Formule 1 via dit soort kanalen, ten opzichte van de 2,5 miljoen die 
dezelfde race vorig jaar scoorde.’ – RTL Nieuws, 22 maart 2022
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Brede consensus van media-experts uit het interviewprogramma is dat de 
fragmentatie van het media-aanbond van sport (waarbij steeds meer content 

achter paywalls verdwijnt) tot lagere kijkcijfers leidt voor die specifieke sporten. 
Experts verwijzen hierbij onder meer naar Noorwegen waar het aantal kijkers van 

schaatsen halveerde, nadat de sport enkel nog via betaalde zenders werd 
uitgezonden. 
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Als mogelijk gevolg van concurrentie tussen streamingdiensten en het toenemende 
aanbod van sportcontent stijgt de totale waarde van sportmediarechten
― De totale waarde van sportmediarechten wereldwijd is tussen 2014 en 2019 gegroeid 

met gemiddeld 7% per jaar. Na een dip in 2020 vanwege het beperkte aanbod van 
sportevenementen zijn de mediarechten in 2021 weer boven het niveau van 2019 
uitgestegen.1)

― Dit is een mogelijk gevolg van de stijgende concurrentie om sportmediarechten (zie ook 
vorige pagina). Om meer kijkers aan zich te binden focust een groot deel van de 
streamingdiensten zich in toenemende mate op sportcontent. Hierdoor groeit de 
concurrentie om mediarechten van populaire sporten/competities.

- Experts geven bijvoorbeeld aan dat de uitzendrechten van de voetbalcompetitie 
Eredivisie die in 2025 weer op de markt komen naar verwachting twee keer zo veel 
zullen kosten als in 2021.2)

Er vindt echter een verschuiving van het sportmedia-aanbod plaats waardoor het 
aanbod groeit, maar tegelijkertijd lijken mediarechten zich te concentreren bij een 
steeds kleinere groep sporten
― Populaire sporten worden in toenemende mate door commerciële partijen en 

streamingdiensten aangeboden. Dit komt doordat commerciële tv-zenders en betaalde 
streamingdiensten doorgaans de meest populaire sporten met de hoogste mediawaarde 
aanbieden. In Nederland zijn dit onder andere voetbal, Formule 1, schaatsen, 
wielrennen en darts. 

- Ook kleinere sporten met een duidelijke doelgroep, zoals hockey, kunnen hiervan 
profiteren. Zo zendt Ziggo nu de Pro League Hockey uit

― Een deel van deze sporten werd voorheen door publieke zenders uitgezonden (NOS). 
Deze publieke zenders krijgen nu de ruimte om minder populaire niche-sporten uit te 
zenden. Voorbeelden hiervan zijn het vrouwenvoetbal en vrouwenwielrennen.

― Experts geven aan dat het aanbod van sport daarmee verschuift, en naar verwachting in 
zijn totaliteit toeneemt.

― Echter, als gevolg van deze verschuiving concentreert een groter deel van de groeiende 
media-inkomsten zich bij een kleinere groep sporten.
- Ruim driekwart van de wereldwijde waarde van mediarechten komt toe aan slechts 

vijf sporten/sportcompetities (voetbal, American football, basketbal, Olympische 
Spelen en autosport). Voetbal alleen pakt daarbij 34% van de totale waarde van 
mediarechten.3)

Commerciële zenders en streamingdiensten focussen op de meest populaire sporten, de focus van 
publieke zenders verschuift naar minder populaire sporten; dit leidt tot concentratie van mediagelden

Wereldwijde verdeling van mediarechten per sport (%, 2021)

Bron: (1) Sports – Media rights, Ampere, 2021.
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Notitie: Voor de bovenstaande figuur is de wisselkoers van US dollar naar euro gebruikt van 17 mei 2021 (1:0,95).
Bron: (1) Global media reports 2018-2021, SportBusiness. KPMG-analyse.

Bron: (1) Global media reports 2018-2021, SportBusiness. (2) Wordt kijken naar films, series en sport voor velen onbetaalbaar?, 
TotaalTV, 7 oktober 2021. (3) Sports – Media rights, Ampere, 2021.
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Media volgen succes en populariteit, waardoor een groot deel van de mediagelden 
binnen een sport naar topclubs en topatleten gaat
― Media lijken zich in toenemende mate te focussen op de top van de meest bekeken 

commerciële topsporten. 
― In topsport zijn inkomsten uit media voor clubs en atleten veelal gekoppeld aan 

prestaties. Voor de verdeling van de mediagelden in de Eredivisie van voetbal geldt 
bijvoorbeeld dat de meest succesvolle clubs de meeste inkomsten uit mediagelden 
ontvangen.1) Hetzelfde principe geldt voor andere sporten zoals Formule 1 of tennis.

- Ajax ontving in seizoen 2018-2019 ~13% van de mediagelden van de Eredivisie, 
tegenover ~3% voor minder presterende clubs zoals FC Emmen en Fortuna 
Sittard.1)

De concentratie van media-aandacht bij de succesvolle top leidt ook tot een 
concentratie van sponsorgelden bij een smalle top van succesvolle sportclubs en 
atleten
― Succesvolle sportclubs/atleten ontvangen meer media-aandacht (meer zendtijd) en zijn 

populairder dan overige clubs en atleten. Door die extra media aandacht zijn zij ook 
interessanter voor sponsoren. Sponsorinkomsten van succesvolle clubs/atleten zijn 
doorgaans significant groter dan van minder succesvolle/populaire clubs/atleten.

- Sponsorinkomsten van bijvoorbeeld een mondiale toptennisser als Roger Federer 
bedragen ~84 mln USD per jaar (2020). Voor lager geplaatste spelers is het veel 
moeilijker om sponsorcontracten aan te gaan; veelal wordt alleen materiaal (kleren, 
rackets, tassen, etc.) gesponsord.2)

Ook internationaal geldt dat mediagelden en sponsorgelden zich concentreren bij de 
meest succesvolle landen/topcompetities
― De media-aandacht voor sport concentreert zich op de topcompetities. Voor veel 

commerciële topsport geldt dat deze financiële stromen in buitenlandse competities 
groter zijn dan in Nederland.

- Bijvoorbeeld bij voetbal concentreert de media-aandacht in Europa zich met name 
op de competities in Engeland (Premier League), Duitsland (Bundesliga), Spanje 
(LaLiga), Italië (Serie A), en Frankrijk (Ligue 1).3) Media-inkomsten voor de 
Nederlandse Eredivisie zijn significant lager (zie figuur links).

― Mogelijk leidt dit op den duur tot een situatie waarin grote competities en grote teams 
een onoverbrugbaar voordeel krijgen op het gebied van financiële middelen en talent 
creëren/aantrekken.

Ook binnen populaire sporten concentreren de sportgelden zich op een aantal succesvolle 
sportclubs/atleten, waardoor een ‘winner takes all’ media- en sponsormarkt ontstaat

Inkomsten Eredivisieclubs in voetbal (mln EUR, seizoen 2018-2019)

Notitie: a) Verdeling van de mediagelden voor de eredivisieclubs in voetbal (mln EUR (%), 2022-2023).
Bron: (1) SERC financiële ranglijst eredivisie, HAN University of Applied sciences, 2021 (2) Jaarverslagen BVO’s seizoen 

2018/2019.
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Bron: (1) Begrotingen eredivisieclubs, Twente Insite, 18 augustus 2021. (2) How much do tennis players make from sponsors, The 
racket life, 2022. (3) Will OTT shake up the football broadcasting industry, KPMG Footbal Benchmark, 2020.

Waarde (binnenlandse) mediarechten top 5 Europese voetbalcompetities en 
Eredivisie (mln EUR, seizoen 2019-2020)
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Bron: (1) Football Benchmark, 2020. (2) Het laatste sportmarketingnieuws: Nieuw tv-contract in VS levert Premier League 2 miljard 
dollar op, Sportnext, 17 november 2021. 
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Door de toenemende populariteit van on demand sport bieden steeds meer 
sportclubs, competities en bonden sportcontent aan via eigen kanalen/ 
streamingplatforms om extra inkomsten te genereren
― Zowel binnen grotere, commerciële sporten zoals het betaald voetbal en wielrennen als 

binnen kleinere sporten zoals bijvoorbeeld hockey en korfbal hebben clubs, competities 
en bonden de afgelopen periode diverse streamingplatforms opgezet.

- In de vijf grootste competities van het betaald voetbal heeft ~40% van de 
voetbalclubs eigen digitale platforms opgezet waarbij fans tegen betaling toegang 
hebben tot sportcontent. Daarnaast hebben ook diverse competities (o.a. Serie A en 
LaLiga) eigen platforms opgezet waarop content via internet kan worden bekeken. 
Op deze wijze proberen deze partijen fanbeleving te vergroten en om extra 
inkomsten te genereren naast inkomsten uit de verkoop van traditionele 
mediarechten. 

- Binnen wielrennen hebben een aantal wielerteams zich georganiseerd in Velon. 
Velon beoogt alternatieve inkomsten te genereren voor wielerteams, (die niet 
meedelen in de mediagelden, welke vrijwel volledig bij organisatoren van 
wielerevenementen landen) onder meer door middel van het aanbieden van 
zelfgecreëerde sportcontent (o.a. beeldmateriaal en statistieken/data).1)

- De internationale hockeyfederatie (FIH) heeft watch.hockey gelanceerd, een digitaal 
platform waarop fans live wedstrijden, samenvattingen, interviews en nieuws uit de 
hockeywereld kunnen bekijken. Voor hockey, waar inkomsten uit sportmediarechten 
beperkt zijn, is dit een manier om extra media-inkomsten te genereren.2)

- Het Koninklijk Nederland Korfbalverbond (KNKV) heeft in samenwerking met 
Eyecons een online korfbalplatform opgezet waarop alle Korfbal League-duels live 
te zien zijn. Korfbal wordt niet vaak uitgezonden via mainstream media, en via deze 
weg kan de sport zijn zichtbaarheid vergroten en kunnen alternatieve inkomsten 
worden gegenereerd.3)

― Door zelf sportcontent aan te bieden via eigen kanalen is de topsport minder afhankelijk 
van traditionele mainstream mediapartijen en in staat om extra inkomsten te genereren. 
Met name voor kleinere sporten en voor stakeholders binnen sporten die niet/beperkt 
meedelen in traditionele media-inkomsten kan dit interessant zijn.

De toenemende populariteit van on demand sport kijken biedt kansen voor (zowel grotere als 
kleinere) topsport om via eigen platforms extra inkomsten te genereren

Voetbalclubs (uit de vijf grootste Europese competities) met eigen streamingplatform 
(%, 2021))
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Bron: (1) OTT: Revolutionising live sports viewing, Tifosy capital & advisory, 2021 

Bron: (1) About Velon, 2022. (2) FIH lanceert nieuwe video-app Watch.Hockey, Hockey.nl, 2020. (3) Livestream, Korfballeague 
(https://www.korfballeague.nl/livestream/, geraadpleegd op 10 augustus 2022).

‘FIH lanceert nieuwe video-app Watch.Hockey’
‘De internationale hockeyfederatie (FIH) heeft een nieuw hockeyplatform gelanceerd: 
Watch.Hockey. De nieuwe app is vanaf donderdag te downloaden. Hockeyliefhebbers 
kunnen daarop live-wedstrijden, samenvattingen, interviews en nieuws uit de hele 
hockeywereld bekijken..’ 
– Hockey.nl
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― Sportteams en sporters kunnen sociale media gebruiken om hun zichtbaarheid te 
vergroten en inkomsten genereren door samen te werken met merken/bedrijven op 
sociale media. 

― Sportcontent lijkt daarbij bij uitstek geschikt omdat sportcontent populair is en de waarde 
ervan relatief hoog. Hier kan de topsport op kapitaliseren.

- De commerciële waarde van een sociale media-post over sport is aanzienlijk groter 
dan de waarde van een post over een ander onderwerp.1)

Daarnaast biedt de opkomt van sociale media voor het volgen van sport kansen voor kleinere 
sporten (o.a. teams en sporters) om alternatieve inkomsten te genereren
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Bron: (1) The State of Influencer Equality, IZEA Insights, 2020.

Bron: (1) The State of Influencer Equality, IZEA Insights, 2020. 
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Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten 
topsportevenementena), niet zijnde competities
― Topsportevenementen kunnen onderverdeeld worden in nationale 

topsportevenementen en internationale topsportevenementen.
― Nationale topsportevenementen worden vrijwel altijd jaarlijks (terugkerend) 

georganiseerd. Internationale topsportevenementen kunnen worden onderverdeeld in 
jaarlijks terugkerende topsportevenementen en incidentele topsportevenementen.1)

Nationale topsportevenementen worden veelal georganiseerd door sportbonden en 
stichtingen en worden hoofdzakelijk gefinancierd uit ticketing en 
bezoekersbestedingen
― Jaarlijks terugkerende nationale topsportevenementen betreffen nationale 

kampioenschappen, en overige topsportevenementen waar enkel Nederlandse 
deelnemers aan meedoen.

― Deze evenementen worden voornamelijk door sportbonden en stichtingen 
georganiseerd. Experts geven daarbij aan dat sponsoren bij grotere nationale 
topsportevenementen kunnen afdwingen dat organiserende partijen samenwerken met 
een sportmarketingbureau, om de professionaliteit van het evenement te borgen. Bij 
kleinere nationale topsportevenementen zullen sponsoren dit niet vaak vragen.2)

― Nationale topsportevenementen worden hoofdzakelijk gefinancierd uit ticketing en 
bezoekersbestedingen.

Internationale topsportevenementen (jaarlijks terugkerend) worden meestal 
georganiseerd door stichtingen of sportmarketingbureaus en worden hoofdzakelijk 
gefinancierd uit ticketing en sponsoring
― Jaarlijkse internationale topsportevenementen zijn evenementen die eens per jaar in 

Nederland worden georganiseerd. Denk hierbij aan toernooien zoals de TOTO Dutch 
Open Darts, het ABN AMRO World Tennis Tournament en de KLM Dutch Open Golf.

― Jaarlijks terugkerende internationale topsportevenementen worden voornamelijk 
georganiseerd door stichtingen en sportmarketingbureaus. 

― Deze evenementen zijn in beperkte mate afhankelijk van publieke financiering en 
worden voornamelijk gefinancierd uit ticketing en sponsoring.

Internationale topsportevenementen (incidenteel) worden veelal georganiseerd door 
sportbonden of sportmarketingbureaus en zijn meer dan andere typen evenementen 
afhankelijke van subsidies
― Incidentele internationale topsportevenementen zijn evenementen die eenmalig of eens 

per aantal jaar in Nederland worden georganiseerd. Dit zijn met name EK’s en WK’s, 
maar bijvoorbeeld ook de start van de Tour de France. 

― Deze evenementen worden veelal georganiseerd door sportbonden of 
sportmarketingbureaus. 

― Topsportevenementen die incidenteel in Nederland worden georganiseerd zijn vaker 
dan andere typen topsportevenementen afhankelijk van publieke financiering en worden 
daarnaast voornamelijk gefinancierd uit ticketinginkomsten.

Er worden in Nederland verschillende typen topsportevenementen georganiseerd, op nationaal en 
internationaal niveau

Typen topsportevenementen in Nederland

Type evenement # per jaar Deelnemers Risicodragend organisator Financiering Voorbeelden

Nationale topsportevenementen n/a Nationale teams/spelers Voornamelijk sportbonden of 
stichtingen

Hoofdzakelijk ticketing en 
bezoekersbestedingen

Nationale kampioenschappen, 
wielerrondes, toernooien

Internationale 
topsportevenementen (jaarlijks 
terugkerend)

n/a Nationale en internationale 
teams/spelers

Voornamelijk stichtingen of 
sportmarketingbureaus

Hoofdzakelijk ticketing en 
sponsoring

TOTO Dutch Open Darts, ABN 
AMRO WTT, KLM Open Golf

Internationale 
topsportevenementen 
(incidenteel)

n/a
Nationale en internationale 
teams/spelers Voornamelijk sportbonden of 

sportmarketingbureaus
Hoofdzakelijk subsidies en 
ticketing

WK Beachvolleybal, EK Korfbal, 
start Tour de France in Utrecht

Bron: (1) Nederland op de kaart, Sportraad, 2017. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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Notitie: (a) De informatie en analyses in dit themahoofdstuk hebben betrekking op topsportevenementen. Dit zijn professionele 
sportevenementen (niet zijnde competities), georganiseerd in Nederland met een internationaal of nationaal belang (minimaal 
10% van de bezoekers komt van buiten Nederland of woont buiten de regio), die toegankelijk zijn voor publiek (veelal via 
entreeheffing). Uitzonderingen daargelaten betreffen dit evenementen die niet vrij toegankelijk zijn voor deelnemers 
(deelname is veelal voorbehouden aan beroepssporters). Amateursportevenementen vallen buiten deze definitie.
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Nationale topsportevenementen zijn vrijwel altijd jaarlijks terugkerende evenementen 
en worden meestal georganiseerd door bonden of stichtingen
― Nationale topsportevenementen zijn topsportevenementen waar enkel Nederlandse 

topsporters aan meedoen. Dit zijn voornamelijk jaarlijks terugkerende 
topsportevenementen zoals nationale kampioenschappen en wielerrondes, waarbij de 
risicodragende hoofdorganisator meestal sportbonden of stichtingen zijn.1)

― Sportbonden zijn bij 50% van de nationale topsportevenementen de risicodragend 
(hoofd)organisator. Dit zijn met name de NK’s, die doorgaans onder auspiciën van een 
nationale sportbond georganiseerd worden.1)

- Omdat sportbonden over het algemeen weinig ervaring hebben met het organiseren 
van grote evenementen, werken zij vaak samen met sportmarketingbureaus in de 
organisatie van grote nationale topsportevenementen. Experts geven aan dat dit 
soms een voorwaarde is van de hoofdsponsor bij grote topsportevenementen.2), a)

― Daarnaast wordt 28% van de nationale topsportevenementen georganiseerd door 
stichtingen als risicodragend hoofdorganisator. Dit betreft voornamelijk de organisatie 
van jaarlijks terugkerende nationale sportevenementen zoals wielerrondes.1)

- Stichtingen voor topsportevenementen worden vaak opgezet om het risico af te 
scheiden van de nationale bond die dat risico niet kan dragen. Ook stichtingen 
werken vaak samen met professionele evenementorganisatoren bij grotere 
evenementen.2), a)

― Bij 13% van de nationale topsportevenementen is een sportmarketingbureau de 
risicodragend hoofdorganisator.1)

- Sportmarketingbureaus zijn gespecialiseerd in het organiseren van 
topsportevenementen en worden in toenemende mate ingehuurd voor de uitvoering 
van de organisatie van een evenement, al dan niet risicodragend. De toegevoegde 
waarde van sportmarketingbureaus zit in de eerste plaats in de professionele 
organisatie van evenementen, maar draagt vooral bij aan het commercialiseren van 
topsportevenementen.3)

― Ten slotte zijn bij 9% van de nationale topsportevenementen sportverenigingen de 
risicodragend organisator. Dit zijn overwegend relatief kleine NK’s met een beperkt 
aantal bezoekers.

― Er worden geen nationale topsportevenementen georganiseerd waarbij de overheid of 
een bedrijf de risicodragend (hoofd)organisator is.

Nationale topsportevenementen worden meestal door sportbonden of door stichtingen 
georganiseerd

50%

13%

28%

9%

Organisatievorm van een selectie van nationale topsportevenementen (%, 2015-2022)

N = 159

Bond
Sportmarketing

Stichting
Bedrijven

Overheid
Vereniging

Notitie: Betreft een selectie van sportevenementen tussen 2015 en 2022. Wegens gebrek aan data zijn evenementen uit 2020 en 
2021 niet meegenomen in deze analyse.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.

Notitie: (a) Alleen de risicodragend hoofdorganisator van topsportevenementen is bekend; het is onduidelijk bij hoeveel 
topsportevenementen meerdere organisatoren samenwerken.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022. (3) Nederland op de kaart, Nederlandse 
Sportraad, 2017.
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Indicatief

Experts geven aan dat sponsoren bij grotere nationale topsportevenementen 
kunnen eisen dat organiserende partijen samenwerken met een 

sportmarketingbureau, om de professionaliteit van het evenement te borgen. Bij 
kleinere nationale topsportevenementen zullen sponsoren dit niet vaak vragen.
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Nationale topsportevenementen worden grotendeels gefinancierd door inkomsten uit 
ticketing en bezoekersbestedingen, en in mindere mate uit sponsoring en subsidies
― De gemiddelde totale inkomsten voor een nationaal topsportevenement zijn 

~432k EUR.1)

― De inkomsten van nationale topsportevenementen bestaan gemiddeld voor ~43% uit 
ticketing en voor ~34% uit bezoekersbestedingen, zoals merchandise en hospitality.1)

- Nationale topsportevenementen vinden veelal elk jaar plaats en trekken daarom een 
relatief groot aantal vaste bezoekers. 

― Daarnaast ontvangen nationale topsportevenement sponsorinkomsten, gemiddeld 
~17% van de totale inkomsten.1)

― De inkomsten van nationale topsportevenement bestaan gemiddeld voor slechts ~6% 
uit subsidies. Nationale topsportevenementen komen niet in aanmerking voor de 
evenementensubsidie van het ministerie van VWS, omdat ze niet internationaal van 
aard zijn.1)

- Een voorwaarde voor de subsidieregeling Topsportevenementen van het ministerie 
van VWS is dat het evenement internationaal van aard is en niet jaarlijks in 
Nederland georganiseerd wordt. Dit betekent dat enkel incidentele, internationale 
topsportevenementen aanspraak kunnen maken op deze subsidieregeling.2)

― Veel nationale topsportevenementen worden (deels) gefinancierd door de 
organiserende sportbond zelf, wanneer de bovengenoemde inkomstenbronnen niet 
toereikend zijn om de kosten voor de organisatie te dekken.

De gemiddelde ticketprijs voor nationale topsportevenementen stijgt, terwijl het 
gemiddelde bezoekersaantal gelijk blijft
― De gemiddelde ticketinginkomsten voor nationale topsportevenementen zijn in de 

afgelopen jaren gestegen, als gevolg van een stijgende ticketprijs. 
- Tussen 2015 en 2022 steeg de ticketprijs voor nationale topsportevenementen met 

gemiddeld ~5% per jaar, van ~15 EUR tot ~21 EUR.
― De omvang van nationale topsportevenementen lijkt gelijk te zijn gebleven in de 

afgelopen jaren. 
- Het gemiddelde aantal bezoekers per evenement bleef tussen 2015 en 2022 

ongeveer gelijk. Nationale topsportevenementen werden tussen 2015 en 2022 door 
gemiddeld ~16.500 personen bezocht.

Nationale topsportevenementen worden voornamelijk gefinancierd uit ticketing en 
bezoekersbestedingen
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Financiering van een selectie van nationale topsportevenementen (%, 2019)

Gemiddelde ticketprijs en gemiddeld aantal bezoekers van een selectie van nationale 
topsportevenementen (2015-2022)
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CAGR %
2015-2022

0,3

5,2

Notitie: Betreft een selectie van 33 sportevenementen in 2019, op basis van beschikbare data.
Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.

Notitie: Betreft een selectie van sportevenementen tussen 2015 en 2022. Wegens gebrek aan data zijn evenementen uit 2020 en 
2021 niet meegenomen in deze analyse.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.
Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023, Wettenbank Overheid 

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0044720/2021-01-19, geraadpleegd op 14 augustus 2022).
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Meer dan de helft van de jaarlijks terugkerende internationale topsportevenementen 
wordt georganiseerd door stichtingen; daarnaast wordt een groot deel 
georganiseerd door sportmarketingbureaus
― Internationale topsportevenementen die in Nederland jaarlijks op dezelfde locatie 

georganiseerd worden zijn bijvoorbeeld internationale wielerrondes en grote 
(commerciële) topsportevenementen zoals de Dutch Open Darts en het ABN AMRO 
World Tennis Tournament. 

― Bij ~51% van de internationale topsportevenementen (jaarlijks terugkerend) is een 
stichting de risicodragend (hoofd)organisator. Dit zijn onder meer topsportevenementen 
in de wielersport en in de paardensport.1)

- Net als voor nationale topsportevenementen, worden ook voor internationale 
topsportevenementen vaak stichtingen opgezet om het risico af te scheiden van 
bijvoorbeeld de organiserende vereniging die dat risico niet kan dragen.1), 2)

― ~29% van de internationale topsportevenementen (jaarlijks terugkerend) wordt 
georganiseerd door sportmarketingbureaus, die ervaring hebben met het organiseren 
van grote, internationale (top)sportevenementen.1)

- Dankzij hun ervaring en professionaliteit in het organiseren van 
topsportevenementen kunnen sportmarketingbureaus jaarlijks terugkerende 
topsportevenementen vaak rendabel organiseren, zonder afhankelijk te zijn van 
overheidssubsidies.2)

― Slechts ~13% van de jaarlijks terugkerende internationale topsportevenementen wordt 
georganiseerd door bonden.1)

- Bonden organiseren slechts een beperkt deel van de jaarlijks terugkerende 
internationale topsportevenementen, omdat zij op internationaal niveau voornamelijk 
verantwoordelijk zijn voor het organiseren van EK’s en WK’s, welke niet jaarlijks 
terugkeren op dezelfde locatie.

― Ten slotte wordt nog een klein deel van de internationale topsportevenementen (jaarlijks 
terugkerend) georganiseerd door overige bedrijven (~6%) en de overheid (~1%). 
Verenigingen organiseren geen internationale tosportevenementen.1)

Internationale in Nederland georganiseerde topsportevenementen (jaarlijks terugkerend) worden 
meestal door stichtingen of sportmarketingbureaus georganiseerd
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Organisatievorm internationale topsportevenementen (jaarlijks terugkerend) (%)

N = 190

Notitie: Betreft een selectie van sportevenementen tussen 2015 en 2022. Wegens gebrek aan data zijn evenementen uit 2020 en 
2021 niet meegenomen in deze analyse.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.

Indicatief

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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Internationale topsportevenementen (jaarlijks terugkerend) worden grotendeels 
gefinancierd uit ticketing, sponsoring en bezoekersbestedingen en slecht voor een 
klein deel uit subsidies
― De gemiddelde totale inkomsten voor een in Nederland georganiseerd internationaal 

topsportevenement (jaarlijks terugkerend) zijn ~1,2 mln EUR.1)

― De inkomsten voor internationale topsportevenementen (jaarlijks terugkerend) bestaan 
gemiddeld voor ~37% uit ticketinginkomsten. Bijna een kwart van de financiering 
bestaat uit bezoekersbestedingen, met name aan hospitality en merchandise.1)

- Net als bij nationale topsportevenementen, kunnen jaarlijks terugkerende 
internationale topsportevenementen rekenen op veel vaste bezoekers.

― Gemiddeld ~34% van de inkomsten komt voort uit sponsoring. Daarmee halen 
internationale, jaarlijks terugkerende topsportevenementen relatief de meeste inkomsten 
uit sponsoring van de verschillende soort evenementen.1)

- Internationale topsportevenementen kunnen aantrekkelijk zijn voor sponsoren, 
omdat deze evenementen relatief groot zijn en kunnen leiden tot internationale 
zichtbaarheid voor sponsoren. Daarnaast geven experts aan dat jaarlijks 
terugkerende topsportevenementen aantrekkelijker zijn voor sponsoren dan 
incidentele topsportevenementen, omdat fanbeleving en binding met het evenement 
(en daardoor met de sponsor) vaak moeten groeien over tijd.2)

― Gemiddeld bestaat slechts ~5% van de financiering van jaarlijks terugkerende 
internationale topsportevenementen uit subsidies.

- Omdat jaarlijks terugkerende evenementen niet in aanmerking komen voor de 
topsportevenementensubsidie van het ministerie van VWS, ontvangen deze 
evenementen vaak alleen (beperkte) subsidies van gemeenten en provincies.3)

De ticketprijzen voor internationale, jaarlijks terugkerende topsportevenementen 
nemen toe, terwijl de gemiddelde omvang van de evenementen lijkt af te nemen
― De gemiddelde ticketprijzen voor internationale topsportevenementen (jaarlijks 

terugkerend) stijgen, terwijl het gemiddelde bezoekersaantal daalt.
- Tussen 2015 en 2022 steeg de gemiddelde ticketprijs voor deze 

topsportevenementen in Nederland met gemiddeld ~6% per jaar, tot een 
gemiddelde van ~33 EUR in 2022.

- Het gemiddelde aantal bezoekers per evenement daalde tussen 2015 en 2022 met 
~4% per jaar, mogelijk doordat in 2022 het herstel na corona nog niet volledig was. 
Jaarlijks terugkerende internationale topsportevenementen werden in 2022 door 
gemiddeld ~26.500 personen bezocht.

De inkomsten van in Nederland georganiseerde internationale topsportevenementen (jaarlijks 
terugkerend) bestaan bijna volledig uit ticketing, sponsoring en bezoekersbestedingen
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Notitie: Betreft een selectie van 45 sportevenementen in 2019, op basis van beschikbare data. 
Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.

Notitie: Betreft een selectie van sportevenementen tussen 2015 en 2022. Wegens gebrek aan data zijn evenementen uit 2020 en 
2021 niet meegenomen in deze analyse.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.
Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KMPG-interviewprogramma, 2022. (3) Subsidieregeling 

topsportevenementen 2021-2023, Wettenbank Overheid (https://wetten.overheid.nl/BWBR0044720/2021-01-19, 
geraadpleegd op 14 augustus 2022).
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Ruim de helft van de incidentele internationale topsportevenementen wordt 
georganiseerd door sportbonden; daarnaast wordt een deel georganiseerd door 
stichtingen en sportmarketingbureaus
― Incidentele internationale topsportevenementen zijn topsportevenementen op 

internationaal niveau die eenmalig of eens in een aantal jaar in Nederland 
georganiseerd worden. Denk hierbij aan Europese en wereldkampioenschappen, en 
bijvoorbeeld de start van de Tour de France. Bij incidentele, internationale 
topsportevenementen in Nederland zijn voornamelijk bonden en sportmarketingbureaus 
de risicodragend hoofdorganisator.1)

― Bij ~54% van de incidentele, internationale topsportevenementen zijn (internationale) 
sportbonden de risicodragend (hoofd)organisator. Dit zijn voornamelijk EK’s en WK’s in 
Nederland en kwalificatietoernooien voor internationale kampioenschappen.

- Met name bij incidentele evenementen geldt dat bonden weinig ervaring hebben 
met de organisatie van deze evenementen (bijvoorbeeld: inschatten bezoekers), 
omdat ze slechts incidenteel in Nederland georganiseerd worden. Experts geven 
dan ook aan dat het overgrote deel van de sportbonden bij het organiseren van 
(grote) incidentele topsportevenementen samenwerkt met een 
sportmarketingbureau.2), 3),

― Bij ~20% van incidentele, internationale topsportevenementen is de risicodragend 
hoofdorganisator een sportmarketingbureau. 

- Experts geven aan dat de opkomst van sportmarketingbureaus zorgt voor meer 
professioneel en innovatief georganiseerde topsportevenementen. Dit draagt bij aan 
het feit dat Nederland als relatief klein land veel internationale topsportevenementen 
binnenhaalt, ondanks de relatief beperkte overheidsbijdrage (zie volgende 
pagina).2), 3)

― Daarnaast is bij ~16% van de evenementen een stichting de risicodragend 
hoofdorganisator. Dit zijn vaak tijdelijke stichtingen die zijn opgezet voor het organiseren 
van het desbetreffende evenement.

- Net als bij de overige evenementen geldt dat deze stichtingen (tijdelijk) opgezet 
worden om het risico van het organiseren van een groot, internationaal 
topsportevenement te scheiden van de sportbond. Ook deze stichtingen werken 
vaak samen met sportmarketingbureaus in de organisatie van het 
topsportevenement. 2), 3)

― Daarnaast wordt een klein deel van de evenementen georganiseerd door 
overheidsinstellingen (~4%), verenigingen (~2%) en overige bedrijven (~2%).1)

Internationale in Nederland georganiseerde evenementen (incidenteel) worden meestal door 
(internationale) bonden of door sportmarketingbureaus georganiseerd
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N = 136

Notitie: Betreft een selectie van sportevenementen tussen 2015 en 2022. Wegens gebrek aan data zijn evenementen uit 2020 en 
2021 niet meegenomen in deze analyse.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022. (3) Nederland op de kaart, Nederlandse 
Sportraad, 2017.
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Experts geven aan dat Nederland internationaal bekend staat als innovatief en 
professioneel evenementenland, mede dankzij de opkomst van 

sportmarketingbureaus, en dat Nederland daarom relatief veel grote internationale 
topsportevenementen binnenhaalt.

Indicatief
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Incidentele, internationale topsportevenementen worden voornamelijk gefinancierd 
uit subsidies en ticketinginkomsten
― De totale inkomsten voor een in Nederland georganiseerd internationaal 

topsportevenement (incidenteel) zijn gemiddeld ~1,1 mln EUR.1)

― Gemiddeld komt ~39% van de inkomsten van incidentele internationale 
topsportevenementen voort uit ticketinginkomsten en gemiddeld ~17% van de 
inkomsten uit bezoekersbestedingen. Incidentele internationale topsportevenementen 
zijn vaak grote, bekende evenementen met relatief veel bezoekers.1)

― De inkomsten voor incidentele internationale topsportevenementen bestaan voor 
gemiddeld ~30% uit subsidies. Omdat incidentele topsportevenementen in aanmerking 
komen voor de topsportevenementensubsidies van het ministerie van VWS, is dit 
aandeel aanzienlijk groter dan bij nationale en jaarlijks terugkerende internationale 
topsportevenementen.

- Experts geven echter aan dat topsportevenementen in Nederland minder worden 
gesubsidieerd in vergelijking met andere veelal niet-Europese landen, die soms tot 
80% financieren. De evenementensubsidie van het ministerie van VWS bedraagt 
maximaal 25% van de totale begroting van een topsportevenement, waardoor een 
groot deel van de kosten gedekt moet worden uit regionale subsidies en overige 
inkomstenbronnen zoals sponsoring.2), 3)

― Gemiddeld ~13% van de inkomsten van incidentele, internationale 
topsportevenementen komt voort uit sponsoring.1)

- Doordat een groter aandeel van de inkomsten bestaat uit subsidies, zijn deze 
evenementen (relatief) minder afhankelijk van sponsoren. Daarnaast geven experts 
aan dat eenmalige/incidentele evenementen minder aantrekkelijk zijn voor 
sponsoren, omdat geen duurzame relatie opgebouwd kan worden met het 
evenement en de bezoekers.2)

De inkomsten voor incidentele in Nederland georganiseerde internationale topsportevenementen 
bestaan voornamelijk uit subsidies en ticketing
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Notitie: Betreft een selectie van 16 sportevenementen in 2019, op basis van beschikbare data. 
Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KMPG interviewprogramma, 2022. (3) Subsidieregeling 
topsportevenementen 2021-2023, Wettenbank Overheid (https://wetten.overheid.nl/BWBR0044720/2021-01-19, 
geraadpleegd op 14 augustus 2022).
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Experts geven aan dat topsportevenementen in Nederland minder subsidies 
ontvangen dan topsportevenementen in het buitenland. Ze geven aan dat 

Nederland veel offertes (bids) voor de organisatie van evenementen verliest van 
buitenlandse concurrenten, die soms ruim 80% van hun begroting kunnen 

financieren uit subsidies.

Indicatief
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― Experts geven aan dat het aantal topsportevenementen dat in Nederland wordt 
georganiseerd toeneemt en naar verwachting blijft toenemen richting 2030.1), 2)

― De totale omzet uit topsportevenementen neemt daarbij ook toe. 
- Vanaf 2017 tot en met 2019 nam de totale omzet met gemiddeld 13% per jaar toe tot 

136 mln EUR.3)

- De coronacrisis heeft een kortstondig negatief effect gehad op de omzet uit 
topsportevenementen in 2020 en 2021. Naar verwachting stijgt de totale omzet 
vanaf 2022 tot en met 2026 met gemiddeld 3% per jaar naar 237 mln EUR.3)

Het aantal topsportevenementen dat in Nederland wordt georganiseerd en de totale omzet uit 
topsportevenementen in Nederland nemen toe

Verwachte totale omzet topsportevenementen in Nederland (mln EUR, 2017-2026) 

Bron: (1) Statista, 2022. (2) KPMG-analyse.
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Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022. (2) Sport en Bewegen in Cijfers, 2020. (3) Statista, 2022. 

‘Het bezoek aan commerciële sportevenementen zal toenemen tot 2030’
‘Beleving wordt steeds belangrijker in onze maatschappij, mensen gaan niet alleen meer 
naar een wedstrijd om naar sport te kijken, maar gaan voor een totaalbeleving (denk aan de 
start van de Tour de France in Utrecht [..]). Dit is ook terug te zien in het aanbod van 
evenementen: zowel het aantal grote als kleine evenementen neemt toe.’
-- Sport en Bewegen in Cijfers, 2020
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Aantal sporten Voorbeelden

Nederland kent verschillende typen topsportaccommodaties waar (afhankelijk van 
het type accommodatie) wedstrijden worden gehouden, wordt getraind en/of niet-
sportevenementen worden georganiseerd
― A1-accommodaties zijn kijksportaccommodatiesa) die geschikt zijn voor internationale 

topwedstrijden:
- A1-multifunctionele accommodaties zijn evenementen- en congrescentra, waar 

topwedstrijden worden georganiseerd voor diverse sporten en waar ook niet-
sportevenementen kunnen worden georganiseerd. Dit type accommodaties is bijna 
altijd in commerciële handen.1)

- Breed inzetbare A1-kijksportaccommodaties zijn topsportaccommodaties geschikt 
voor (inter)nationale topwedstrijden die daarnaast ook geschikt zijn voor niet-
sportdoeleinden, zoals concerten en grote conferenties. Dit type 
topsportaccommodaties kan zowel publieke als commerciële eigenaren hebben.1)

- Overige A1-kijksportaccommodaties worden enkel voor sportdoeleinden gebruikt en 
hosten (inter)nationale topwedstrijden voor één of meerdere sporten. Ook dit type 
accommodaties kan zowel publieke als commerciële eigenaren hebben.1)

― Overige kijksportaccommodaties zijn geschikt voor sportwedstrijden op nationaal niveau, 
en zijn overwegend in publieke handen (bijvoorbeeld kleinere voetbal- en 
hockeystadions).1) 

― Naast de kijksportaccommodaties kent Nederland 5 TeamNL centra (gebouwd door 
NOC*NSF in samenwerking met de bonden en (regionale) overheid). Dit zijn grote 
centra die meerdere topsport- en/of opleidingsprogramma’s faciliteren. Daarnaast zijn er 
2 nationale topsportcentra (NTC’s) in Nederland waar (trainings)faciliteiten voor 
topsporters aanwezig zijn, en kent Nederland 93 regionale trainingscentra (RTC’s).2), 3), b) 

Deze trainingscentra zijn veelal gericht op de sport/sporten die onder de bond vallen. 
― Een deel van de topsporters traint daarnaast (deels) bij overige trainingsaccommodaties 

in Nederland (bijvoorbeeld lokale fitnesscentra of lokale sportverenigingen).
― Er bestaat enige overlap tussen kijksportaccommodaties en trainingsaccommodaties. Zo 

zijn er diverse A1-kijksportaccommodaties en overige kijksportaccommodaties waar 
topsporters ook trainen (bijvoorbeeld Thialf of het Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion), en zijn er trainingsaccommodaties waar ook topsportwedstrijden voor 
publiek worden georganiseerd (bijvoorbeeld de turnhal van het TeamNL centrum 
Metropool).

Er zijn verschillende soorten topsportaccommodaties in Nederland, zowel voor het spelen van 
(internationale) topwedstrijden als voor trainingsdoeleinden

Type Aantal Eigenaar a) Doeleinde b)

A1-multifunctionele 
accommodaties 7 Commercieel Multi-

functioneel

Breed inzetbare A1-
kijksport-
accommodaties

8 Publiek of 
commercieel

Multi-
functioneel

Overige kijksport-
accommodaties n.a. Publiek of 

commercieel Sport

Topsporttrainings-
accommodaties

5 TeamNL
centra, 
2 NTC’s, 
93 RTC’s

Publiek Training

Overige trainings-
accommodaties n.a. Overwegend 

publiek Training

Ziggo Dome, 
Rotterdam Ahoy, 
Brabanthallen

Johan Cruijff ArenA, 
Philips Stadion, 
Circuit Zandvoort, 
Olympisch Stadion

Mandemakers 
Stadion, Cambuur 
Stadion 

Sportcentrum 
Papendal, 
Zwemcentrum 
Drachten,

Regionale 
sportclubs

Notitie: (a) Wanneer eigenaarschap commercieel is, betekent dit dat de accommodatie niet in handen is van gemeente, provincie, 
rijksoverheid of bonden/verenigingen. (b) Betreft het primaire doeleinde van een locatie. Multifunctioneel houdt in dat een 
accommodatie naast sportevenementen ook geschikt is voor grote evenementen zoals concerten en conferenties. Sport houdt 
in dat een accommodatie enkel voor sportdoeleinden geschikt is (overige A1-kijksportaccommodaties en overige 
kijksportaccommodaties hebben soms beperkt additionele functionaliteiten, zoals horeca en/of vergadermogelijkheden). 
(c) De NTC’s en RTC’s zijn veelal gericht op de sport of soms meerdere sporten die onder de betreffende bond vallen. 

Bron: (1) Sportaccommodaties in Nederland, Brancherapport Sport 2018, Mulier Instituut. (2) Topsportinfrastructuur, NOC*NSF, 
2022. (3) Evaluatie samenwerking Regionale Topsportorganisaties, NOC*NSF, 8 juli 2020. (4) KPMG-analyse.

Notitie: (a) Kijksportaccommodaties zijn gericht op het passief consumeren van sport, terwijl doesportaccommodaties gericht zijn op 
het zelf actief deelnemen aan sport (Scheerder en Vos, 2015). (b) Aantal van 93 RTC’s is op basis van meest actuele 
beschikbare data (2020). Mogelijk ligt het huidige aantal RTC’s lager.

Bron: (1) Sportaccommodaties in Nederland, Brancherapport Sport 2018, Mulier Instituut. (2) Topsportinfrastructuur, NOC*NSF, 
2022. (3) Evaluatie samenwerking Regionale Topsportorganisaties, NOC*NSF, 8 juli 2020.

Overige A1-kijksport-
accommodaties 41 Publiek of 

commercieel Sport

Bosbaan, Wagener 
Stadion, Abe Lenstra 
Stadion, De Grolsch 
Veste, Omnisport

>1

1 sport (5) 
of >1 (3)

Mix

TeamNL centra: >1
NTC c): 1 sport
RTC c): meestal 1

Meestal 1

1 sport (36) 
of >1 (5)

Type topsportaccommodaties Nederland (2019)
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― De ontwikkelingskosten van A1-kijksportaccommodaties kunnen tientallen miljoenen 
EUR bedragen (op basis van een selectie). 
- De ontwikkelingskosten van bijvoorbeeld het multifunctionele sportcomplex 

Omnisport bedragen ruim 73 mln EUR en die van Thialf 50 mln EUR. De 
ontwikkelingskosten van een kleiner A1-sportcomplex als het Hazelaarweg Stadion 
(capaciteit ~10.000) bedragen ~11 mln EUR.1), 2)

― Daarnaast laat een analyse van de ontwikkelingskosten van voetbalstadions in 
Nederland (gebouwd na 1992 met een capaciteit van meer dan 10.000) zien dat 
ontwikkelingskosten kunnen oplopen tot 127 mln EUR (Johan Cruijff ArenA, 1996), 
afhankelijk van de capaciteit en verschillende faciliteiten van het betreffende stadion. De 
geschatte bouwkosten voor de nieuwe Kuip bedragen zelfs 400 mln EUR.3)

- Deze analyse laat zien dat ook de bouw van overige kijksportaccommodaties 
tientallen miljoenen EUR kan kosten.

― (A1) kijksportaccommodaties hebben daarom een relatief hoog risicoprofiel, waarbij de 
ontwikkelingskosten moeten worden terugverdiend door optimaal en breed gebruik van 
de accommodatie.4), 5), 6)

De ontwikkelingskosten van (A1) kijksportaccommodaties kunnen tientallen miljoenen EUR bedragen 
en kunnen doorgaans alleen worden terugverdiend bij voldoende gebruik van de accommodatie

Ontwikkelingskosten voetbalstadions in Nederland gebouwd na 1992 met capaciteit 
>10.000 (mln EUR)

Bron: (1) Nooit eerder werd zo’n duur stadion gebouwd, NRC, 25 juni 2013. (2) Sportaccommodaties in Nederland, Brancherapport 
Sport 2018, Mulier Instituut. (3) Stadioninfo, Transfermarkt, 2022. (4) 25 jaar Abe Lenstra stadion, SC-Heerenveen. (5) Kosten 
stadioncomplex Zwolle 1,2 miljoen lager dan begroot, bndestem.nl, 5 november 2013. 

Bron: (1) Overheidssteun voor ijsbanen, Mulier Instituut, 2013. (2) Stadsarchief Rotterdam, 2001.(3) Nooit eerder werd zo’n duur 
stadion gebouwd, NRC, 25 juni 2013. (4) Bouwen aan topsport, Spoza, 2021. (5) Sportaccommodaties in Nederland, 
Brancherapport Sport 2018, Mulier Instituut. (6) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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per stoel > 1.500 EUR
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per stoel < 1.500 EUR

‘Peperduur honkbalstadion in Hoofddorp maakt ambities niet waar’
‘in Hoofddorp ligt een peperduur nieuw honkbalstadion. Het voldoet aan alle wensen van de 
Amerikaanse honkbalorganisatie MLB en de gemeente Haarlemmermeer gaf er 12,3 
miljoen euro aan uit, in de hoop daarmee de Amerikanen aan te trekken. Maar die blijven 
weg, schrijft De Volkskrant. […] De stichting die het honkbalcomplex beheert zit vanwege de 
hoge onderhoudskosten inmiddels in de financiële problemen. "Het is alsof je een olympisch 
dorp neerzet zonder dat je weet of je de Spelen mag organiseren", omschrijft de 
fractieleider van de lokale HAP-partij de kwestie.’ 
– NOS, 4 april 2016

Ontwikkelingskosten van een selectie van permanente A1-kijksportaccommodaties in 
Nederland a) (mln EUR)
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Thialf,
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Omnisport,
Apeldoorn (2008)

Pieter van den 
Hoogenband 
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Eindhoven 
(2004)

Honkbalstadion 
Pioniers, 

Hoofddorp 
(2014)

Hazelaarweg 
Hockeystadion,

’s-Hertogenbosch 
(2000)

Notitie: (a) Selectie van A1-kijksportaccommodaties gemaakt op basis van beperkte beschikbare data. 
(b) De ontwikkelingskosten voor Thialf betreft de bouw van “Nieuw Thialf” in 2016. 

Bron: (1) Overheidssteun voor ijsbanen, Mulier Instituut, 2013. (2) Pieter van den Hoogenband zwemstadion, Slangen+ Koenis 
architecten, 2022. (3) Stadsarchief Rotterdam, 2001. (4) Peperduur honkbalstadion in Hoofddorp maakt ambities niet waar, 
NOS, 4 april 2016. (5) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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Het grootste deel van de kijksportaccommodaties in Nederland is niet breed 
inzetbaar voor doeleinden naast sport
― De meeste A1-kijksportaccommodaties zijn enkel voor sportdoeleinden geschikt (naar 

schatting ~73%). Deze accommodaties zijn primair geschikt voor het hosten van 
topsportwedstrijden en bieden geen tot beperkte mogelijkheden voor het organiseren 
van andere grote evenementen, zoals bijvoorbeeld muziekevenementen (concerten) 
en/of grote congressen. Overige kijksportaccommodaties zijn vrijwel uitsluitend alleen 
geschikt voor sport en in sommige gevallen voor het hosten van kleinere zakelijke 
evenementen.1)

― Deze monofunctionele sportaccommodaties hebben om deze reden beperkte 
mogelijkheden voor het genereren van structureel significante aanvullende 
inkomensstromen (niet zijnde uit sport).

Daarbij zijn kijksportaccommodaties veelal geschikt voor het hosten van 
topsportwedstrijden voor één specifieke sport
― Naar schatting is ~73% van de A1-kijksportaccommodaties ingericht voor het hosten 

van topsportwedstrijden voor één specifieke sport. Met name buitensporten vereisen 
accommodaties met specifieke afmetingen, ondergrond of faciliteiten. Binnensport-
accommodaties zijn vaker dan buitensportaccommodaties multifunctioneel, omdat daar 
relatief eenvoudig wedstrijden voor diverse zaalsporten kunnen worden georganiseerd.1)

― Daar komt bij dat een deel van de (A1-)kijksportaccommodaties enkel beschikbaar is 
voor topsport en niet voor de breedtesport (bijvoorbeeld voetbalstadions).

― Deze kijksportaccommodaties hebben minder mogelijkheden om voldoende wedstrijden 
te organiseren, voldoende bezoekers te ontvangen of voldoende huurinkomsten te 
genereren om de exploitatiekosten te kunnen dekken.

Het monofunctionele karakter van kijksportaccommodaties leidt tot een lagere 
bezettingsgraad, wat kan bijdragen aan negatieve bedrijfsresultaten
― Het beperkte aantal sportwedstrijden dat wordt gespeeld in topsportaccommodaties in 

combinatie met het feit dat ze veelal ongeschikt zijn voor doeleinden naast sport, draagt 
mogelijk bij aan het feit dat een deel van de sportaccommodaties verlieslatend is. 

- Bijvoorbeeld het Wagener hockeystadion en het Pioniers honkbalstadion (beide 
monofunctionele en monosport kijksportaccommodaties) laten in 2019 negatieve 
bedrijfsresultaten zien van 0,17 mln EUR respectievelijk 0,22 mln EURa). 2), 3) Ook 
het monofunctionele Thialf leidde in 2019 ruim 1 mln EUR verlies.4)

Het grootste deel van de kijksportaccommodaties is echter monofunctioneel en/of monosport, 
waardoor het lastig kan zijn om voldoende inkomsten te genereren om commercieel rendabel te zijn

Het deel van de A1-accommodaties dat voor bredere doeleinden (figuur links) en 
voor meerdere sporten ingezet kan worden (figuur rechts) (%)

Notitie: Multifunctionele accommodaties kunnen worden ingezet voor meerdere sporten en/of meerdere doeleinden (zowel sport- als 
niet-sportgerelateerde evenementen)

Bron: (1) Sportaccommodaties in Nederland, Brancherapport Sport 2018, Mulier Instituut. KPMG-analyse.

73% 27%73% 27%

Monofunctioneel
Bredere doeleinden

Notitie: (a) Het nettobedrijfsresultaat voor het honkbalstadion Pioniers is gebaseerd op de bijdrage van de gemeente die in 2019 nodig 
was om de exploitatietekorten aan te vullen, zodat het stadion open kon blijven. De gemeenste doet een jaarlijkse bijdrage.

Bron: (1) Sportaccommodaties in Nederland, Brancherapport Sport 2018, Mulier Instituut. (2) Jaarrekening 2020, KNHB. 
(3) Honkbalstadion in Hoofddorp kost Haarlemmermeer altijd geld, Noord-Hollands Dagblad, 14 februari 2022. 
(4) Aanbiedingsbrief Herstelplan Thialf, Thialf B.V, 2020. 

Monosport
Meerdere sporten

Totaal: 
56

Totaal: 
56

Brede consensus uit het interviewprogramma is dat de overgrote meerderheid van 
topsportaccommodaties in Nederland monofunctioneel en/of monosport is en dat 
dit een belangrijke reden is dat topsportaccommodaties in Nederland veelal niet 

commercieel rendabel zijn.
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Slechts enkele kijksportaccommodaties kunnen dankzij hun specifieke 
(multifunctionele) opzet ingezet worden voor bredere doeleinden
― Kijksportaccommodaties met voldoende omvang en de juiste opzet zijn geschikt om 

naast voetbalwedstrijden grote evenementen en concerten te organiseren. Zij kunnen 
grote bezoekersaantallen aan en beschikken over de benodigde (technische) faciliteiten 
om (grote) muziekevents en congressen te hosten (o.a. goede bereikbaarheid en 
infrastructuur, stoelcapaciteit, fysieke ruimte voor podia).1)

- Onder meer grote voetbalstadions als de Johan Cruijff ArenA, het Philips Stadion en 
het Gelredome zijn multifunctioneel inzetbaar waardoor zij, naast voetbalwedstrijden, 
(grote) muziekevents en grote congressen kunnen organiseren. De Johan Cruijff 
ArenA organiseerde in seizoen 2018-19 bijvoorbeeld 129 evenementen naast de 
voetbalwedstrijden, waarvan 8 grote evenementen en concerten. De Johan Cruijff 
ArenA haalt ~40% van zijn omzet uit deze (niet-voetbal)evenementen. Het Philips 
Stadion organiseerde in seizoen 2018-19 ruim 850 evenementen naast 
voetbalwedstrijden, waarvan 9 grote evenementen en concerten. Deze waren goed 
voor 55% van de omzet van het Philips Stadion in dat jaar.1), 2), 3)

- Daarnaast zijn het Circuit Zandvoort, het TT Circuit Assen en het Olympisch Stadion 
voorbeelden van A1-kijksportaccommodaties waar een groot aantal congressen en 
andere niet-sportgerelateerde (muziek)events worden georganiseerd.

Slechts een aantal multifunctionele kijksportaccommodaties lijkt daadwerkelijk te 
kunnen concurreren met grote concertzalen en conferentiecentra
― Multifunctionele kijksportaccommodaties moeten concurreren met traditionele 

congreslocaties en muziekhallen voor het organiseren van grote evenementen en 
concerten. 

― De markt voor grote evenementen en concerten in Nederland is relatief klein en alleen 
kijksportaccommodaties op een a-locatie, met goede dienstverlening en technische 
faciliteiten, lijken hier daadwerkelijk toe in staat, en genereren structureel significante 
aanvullende inkomensstromen. 
- De Johan Cruijff ArenA draaide in seizoen 2018-19 daarbij mede dankzij een groot 

aantal evenementen een omzet van bijna 19 mln EUR en maakte 2 mln EUR 
winst.4). In de Kuip werden daarentegen in 2018-2019 slechts 6 grote evenementen 
georganiseerd naast voetbalwedstrijden, ondanks het feit dat de Kuip een 
vergelijkbare opzet en capaciteit heeft als de Johan Cruijff ArenA. De Kuip liet in dat 
seizoen een negatief bedrijfsresultaat van -6,9 mln EUR zien.4), 5)

Breed inzetbare A1-kijksportaccommodaties zoals bijv. de Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion 
zijn over het algemeen wel in staat om robuuste alternatieve inkomstenbronnen te genereren

Verdeling omzet van de Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion (%, 2018-2019)

45%
55%

60%

40%

Omzet uit voetbalwedstrijden Omzet uit evenementen en concerten

Philips Stadion
(850 evenementen naast voetbal)

Johan Cruijff ArenA
(129 evenementen naast voetbal)

Bron: (1) Jaarverslag PSV, 2018-2019. (2) Jaarverslag Stadion Amsterdam N.V., 2020-2021. (3) KPMG-interviewprogramma, 2022. 
KPMG-analyse.

Notitie: (a) Jaarverslagen Gelredome zijn niet openbaar beschikbaar.
Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022. (2) Jaarverslag PSV, 2018-2019. (3) Jaarverslag Stadion Amsterdam N.V., 2020-2021. 

(4) Jaarverslag Stadion Amsterdam N.V., 2018-2019. (5) Jaarverslag 2018-2019, Stadion Feijenoord B.V.

Illustratief

Door diverse experts uit het interviewprogramma wordt aangegeven dat de Johan 
Cruijff ArenA, het Philips Stadion en het Gelredome de enige drie echt 

multifunctionele voetbalstadions zijn in Nederland en die daarmee ook in staat zijn 
een significant deel van de omzet uit concerten en evenementen te halen. Andere 
grote stadions, zoals de Kuip, zijn ondanks hun capaciteit en opzet minder goed in 

staat om te concurreren met traditionele grote congreslocaties en muziekhallen. 
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Voor de bouw van Nederlandse A1-kijksportaccommodaties en overige 
kijksportaccommodaties lijkt veelal publieke financiering nodiga)

― Private investeerders lijken topsportaccommodaties doorgaans als risicovolle of minder 
aantrekkelijke investeringen te beschouwen.1) Kijksportaccommodaties zijn daarom 
veelal deels (en in sommige gevallen volledig) afhankelijk van publieke financiering. 

― Op basis van een selectie van diverse kijksportaccommodaties lijken met name 
decentrale overheden te investeren als publieke partij in topsportaccommodaties. De 
rijksoverheid lijkt in mindere mate bij te dragen.

― In het verleden heeft de rijksoverheid de ontwikkeling van topsportaccommodaties wel 
gestimuleerd via diverse subsidieregelingen.
- Tussen 2000 en 2010 had het ministerie van VWS een regeling voor de financiering 

van (o.a.) topsportaccommodaties binnen de Subsidieregeling Welzijnsbeleid.
- Momenteel bestaan er geen directe (structurele, niet-eenmalige) subsidieregelingen 

voor de financiering van topsportaccommodaties.
De mate waarin de bouw van een sportstadion afhankelijk is van publieke 
financiering lijkt af te hangen van de mate waarin de accommodatie in staat is om via 
andere activiteiten een rendement te genereren a)

― Het aandeel private financiering lijkt (op basis van een selectie van diverse kijksport-
accommodaties) af te hangen van de mate waarin kijksportaccommodaties potentieel 
breed inzetbaar zijn en daarmee makkelijker een rendement kunnen genereren.
- Het aandeel private financiering bij de bouw van multifunctionele voetbalstadions als 

bijvoorbeeld de Gelredome of de Johan Cruijff ArenA bedraagt 84% respectievelijk 
73%. De bouw van het monofunctionele Pioniers stadion en het monofunctionele 
Cars Jeans Stadion zijn daarentegen volledig publiek gefinancierd.1), 2) 

Vanwege hoge investeringskosten en beperkte mogelijkheden voor rendement zijn kijksport-
accommodaties voor een deel (en in sommige gevallen volledig) afhankelijk van publieke financiering 

Financiering van de bouwkosten van een selectie van (A1-)topsportaccommodaties in 
Nederlanda)

Notitie: (a) Selectie gemaakt op basis van beperkte beschikbare data.
Bron: (1) Overheidssteun voor ijsbanen, Mulier Instituut, 2013 (2) Hoeveel gemeenschapsgeld zit er in voetbalclubs en stadions, Business 

Insider. (3) Peperduur honkbalstadion in Hoofddorp maakt ambities niet waar, NOS, 4 april 2016. (4) Dringend! Financiers gezocht 
voor duurste Nederlandse voetbalstadion ooit, Het Financieele Dagblad, 2019. (5) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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Notitie: De bijdrage van de private sector aan de investeringskosten voor Nieuw Thialf is uiteindelijk meer geweest dan de 20% 
genoemd in het nieuwsartikel van Binnenlands Bestuur.

‘Dringend! Financiers gezocht voor duurste Nederlandse voetbalstadion ooit’
‘Een blik op stadionfinancieringen in de afgelopen decennia leert dat er vaak een groot 
aantal partijen nodig is om het geld bij elkaar te krijgen. [..] Die complexe financiering heeft 
waarschijnlijk te maken met de aard van voetbalstadions, waar emotionele overwegingen en 
maatschappelijke en regionale belangen een grote rol spelen. Vanuit financieel perspectief 
zijn stadions geen top-investering. De inkomsten hangen sterk af van de sportieve 
prestaties van de thuisclub’ 
– Het Financieele Dagblad, 28 februari 2019

Notitie: (a) Gebaseerd op analyse op basis van beperkte beschikbare data.
Bron: (1) Dringend! Financiers gezocht voor duurste Nederlandse voetbalstadion ooit, Het Financieele Dagblad, 2019. (2) Peperduur 

honkbalstadion in Hoofddorp maakt ambities niet waar, NOS, 4 april 2016.

‘Nieuw stadion Thialf komt op bord overheid’
‘De overheid zal fors moeten bijspringen om de plannen voor een nieuw ijsstadion Thialf 
rond te krijgen. De stuurgroep Nieuw Thialf verwacht dat de private sector hooguit twintig 
procent van de investeringen voor haar rekening wil nemen. De rest moet worden 
opgebracht door de provincie Friesland, de gemeente Heerenveen en het rijk. Hoe hoog de 
totale kosten uitpakken, hangt af van de definitieve plannen. Voor renovatie is vijftig miljoen 
euro nodig, voor nieuwbouw het dubbele.’ 
– Binnenlands Bestuur, 10 november 2011
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Gemeenten, provincies en de rijksoverheid ondersteunen de niet-rendabele 
topsportaccommodaties middels subsidies, geldinjecties en overnames
― Vanwege hoge investeringskosten en beperkte gebruiksmogelijkheden bestaat er een 

onrendabele top van kijksportaccommodaties in Nederland. Gemeenten, provincies en 
rijksoverheid steken publiek geld in deze topsportaccommodaties om verliezen op te 
vangen, faillissementen te voorkomen of om bijvoorbeeld renovaties mogelijk te maken. 
- Tussen 1993 en 2009 staken gemeentes, provincies en de rijksoverheid bijvoorbeeld 

naar schatting ruim 174 mln EUR in eredivisieclubs en stadions.1), 2 Gemeenten 
verstrekken onder meer leningen (77,6 mln EUR) en keren subsidies uit (23 mln EUR). 
Daarnaast nemen zij in sommige gevallen stadions (of clubs) over (53 mln EUR). 
Tussen 2006 en 2016 hebben gemeenten naar schatting 240 mln EUR aan 
ondersteuning geboden aan stadions (zie ook foto Voetbal op pagina 206).3)

- Ongeveer een derde van de voetbalstadions is in handen van gemeentes, omdat ze de 
bouw van het stadion gefinancierd hebben of omdat ze het stadion van de club hebben 
overgenomen wanneer die in financiële problemen zat.4)

- Daarnaast wordt ook publiek geld gestoken in andere topsportaccommodaties zoals 
bijvoorbeeld Thialf (4 mln EUR vanaf 2022), het TT Circuit Assen (5,7 mln EUR) sinds 
2000) en hockeystadions in Brabant (11,6 mln EUR). 5), 6), 7)

Daarnaast wordt er gedurende de exploitatie publiek geld gestoken in kijksportaccommodaties om 
niet commercieel rendabele accommodaties open te houden

Eigendom voetbalstadions van clubs in de Eredivisie (seizoen 2018-2019)

Bron: (1) Clubs kopen stadions weer terug van de gemeente, FD, 12 september 2018.

Gemeente
Investeerders
Clubs

Notitie: De bovenstaande analyse is exclusief kosten voor de bouw van stadions.
Bron: (1) Hoeveel gemeenschapsgeld zit er in voetbalclubs en stadions, Business Insider. 2010

Gemeenschapsgeld dat tussen 1993 en 2009 in eredivisieclubs en stadions is 
gestoken (mln EUR) 
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Bron: (1) Hoeveel gemeenschapsgeld zit er in voetbalclubs en stadions, Business Insider. (2) Bouwen aan topsport, Spoza, 2021.
(3) Gemeenten reserveerden 240 miljoen voor betaald voetbal, Nieuwsuur, 2 maart 2016. (4) Clubs kopen stadions weer terug 
van de gemeente, Het Financieel Dagblad, 18 september 2018. (5) ‘Thialf gered van ondergang: schaatstempel krijgt 
komende vier jaar 4 miljoen’, 15 december 2021, NU.nl. (6) Volop overheidssteun voor Assen, circuit Zandvoort krijgt geen 
cent, Noord-Hollands Dagblad, 29 mei 2021. (7) Provincie investeert bijna 12 miljoen in sportaccommodaties, vooral in 
hockey, Omroep Brabant, 29 mei 2021.

‘Provincie investeert bijna 12 miljoen in sportaccommodaties, vooral in hockey’
‘De provincie trekt 7 miljoen euro uit om hockey-accommodaties op topsport-niveau te 
brengen. Dit is het grootste deel van de in totaal 11,6 miljoen euro subsidie die de provincie 
uittrekt om wedstrijd- en trainingsaccommodaties op te knappen.’ 
– Omroep Brabant, 29 mei 2021

‘Thialf gered van ondergang: schaatstempel krijgt komende vier jaar 4 miljoen’
‘Thialf verkeerde de afgelopen tijd in financieel zwaar weer en kwam jaarlijks 1 miljoen euro 
tekort, ondanks dat schaatsbond KNSB, sportkoepel NOC*NSF en de provincie Friesland en 
gemeente Heerenveen gezamenlijk 1,4 miljoen bijdragen.’
– NU.nl, 15 december 2021

MANAGEMENTSAMENVATTING | INTRODUCTIE | TOEKOMSTBESTENDIGHEID VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT | FOTO VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT
FINANCIERING | MEDIA | TOPSPORTEVENEMENTEN | TOPSPORTACCOMMODATIES | MAATSCHAPPELIJKE IMPACT | ECONOMISCHE IMPACT | INTEGRITEIT | ARBEIDSMARKT | ORGANISATIE



74© 2023 KPMG Advisory N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De 
naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de zelfstandige ondernemingen die lid zijn van de wereldwijde KPMG-organisatie.

De bouwkosten van topsport trainingsaccommodaties worden grotendeels uit publieke 
middelen gefinancierd (op basis van een selectie van trainingsaccommodaties)
― De bouwkosten van centrale trainingsaccommodaties (als onderdeel van TeamNL centra 

(voorheen CTO’s) of NTC’s) en regionale trainingscentra (RTC’s) worden grotendeels 
gefinancierd uit publieke middelen (gemeenten, provincies en de rijksoverheid).a),1)

- De bouw van de Arnhemhal op TeamNL centrum Papendal is bijvoorbeeld volledig 
gefinancierd met publiek geld, de bouw van turncentrum Flik-Flak (RTC) voor 90%.2)

TeamNL centra worden (met uitzondering van Papendal) geëxploiteerd door stichtingen 
en worden grotendeels publiek gefinancierd
― De financiering van TeamNL centra vanuit NOC*NSF bedroeg in 2021 8 mln EUR. Verder 

ontvangen TeamNL centra middelen vanuit gemeenten, provincies en sponsoren. TeamNL 
centra zijn daarnaast verplicht om een eigen bijdrage te leveren van 50%.3)

― Experts geven aan dat zonder publieke middelen de exploitatiekosten van TeamNL centra 
veelal niet kunnen worden gedekt.4)

Het merendeel van de overige topsporttrainingsinfrastructuur in Nederland is in handen 
van en wordt geëxploiteerd door gemeenten 3)

― Topsporttrainingsaccommodaties zijn overwegend in handen van en worden (via 
verschillende exploitatiemodellen) geëxploiteerd door een selecte groep gemeenten die hier 
vaak geld op toeleggen.5)

- RTC’s en NTC’s zijn veelal geschikt voor één sport b), maar worden daarbij vaak wel 
gebruik door andere gebruikersgroepen (onderwijs, breedtesport en recreanten). Soms 
beschikken ze over tribunes en worden ook (sport)evenementen gehost.5)

- Ondanks deze mogelijkheden voor breder gebruik is de exploitatie van topsportrainings-
accommodaties veelal verlieslatend. De financiële lasten voor het in stand houden en 
renoveren van de accommodaties kunnen meestal niet uit huurinkomsten worden gedekt; 
daar is veelal een bijdrage van de lokale overheid of rijksoverheid voor nodig.4), 5)

De financiering van regionale trainingsaccommodaties staat mogelijk onder druk
― Tot 2021 ontvingen RTC’s een financiële bijdrage vanuit NOC*NSF. Deze is beëindigd omdat 

het budget te versnipperd is ingezet om een kwaliteitsverbetering te realiseren.1) 

― Omdat hiermee een deel van de erkenning en status als topsportaccommodatie verdwijnt, 
verwachten sommige experts dat financiering vanuit gemeenten en provincies mogelijk onder 
druk komt te staan.1), 4), 6)

Ook topsporttrainingsaccommodaties zijn voor de bouw en exploitatie grotendeels afhankelijk van 
publieke financiering

17%

58%
50%

26%
33%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Arnhemhal op 
Papendal,

Arnhem (2012)

EUR 15 mln.

6%

De Flik-Flak, 
’s-Hertogenbosch 

(2008)

EUR 8 mln.

Niet publieke financiering
Rijksoverheid

Gemeente financiering
Provincie financiering

Financiering van de bouwkosten van een selectie van trainingscentra in Nederland

Notitie: Selectie gemaakt op basis van beperkte beschikbare data.
Bron: (1) Overheidssteun voor ijsbanen, Mulier Instituut, 2013.

Notitie: (a) RTC’s zijn veelal bestaande trainingslocaties, die (oorspronkelijk) niet specifiek als RTC zijn gebouwd. (b) De NTC’s en 
RTC’s zijn veelal gericht op de sport of soms meerdere sporten die onder de betreffende bond vallen

Bron: (1) Monitor Sport en corona II, Mulier Instituut, 2020. (2) Overheidssteun voor ijsbanen, Mulier Instituut, 2013. (3) TeamNL 
Begroting, NOC*NSF, 2021. (4) KPMG-interviewprogramma 2022. (5) Bouwen aan topsport, Spoza, 2021. (6) Niet bijten in de 
hand die u voedt, Universiteit Utrecht, 2021.
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Notitie: Analyse gebaseerd op de financiering van RTC Triathlon in Almere. De financiering van RTC’s is over het algemeen op 
eenzelfde manier opgezet. 

Bron: (1) Niet bijten in de hand die u voedt, Universiteit Utrecht, 2021.
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Experts geven aan dat trainingscentra als sociale voorziening gezien moeten 
worden, omdat ze over het algemeen niet rendabel zijn en per definitie 

overheidssteun nodig hebben. Het bestaansrecht van trainingscentra is ook niet om 
een directe economische bijdrage te leveren, maar om topsport te ondersteunen.
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― Nederland kent diverse lokale sportaccommodaties die door topsporters (soms) gebruikt 
worden als trainingsaccommodaties, denk hierbij aan bijvoorbeeld lokale hockeyvelden, 
atletiekbanen en zwembaden. 

― Gemeenten nemen meestal het voortouw bij de ontwikkeling en exploitatie van 
dergelijke lokale trainingsaccommodaties. Gemeenten investeren in (nieuwe) 
accommodaties en in het merendeel van de Nederlandse gemeente ligt de exploitatie 
van de sportaccommodaties bij de gemeente zelf.1), 2)

― De totale nettobijdrage van gemeenten in Nederland aan sportaccommodaties bedroeg 
in 2020 ruim 850 mln EUR, 73% van de totale nettobijdragen van gemeenten aan 
sport.a), 3)

― Ruim de helft (53%) van de jaarlijkse bijdragen van gemeenten aan 
sportaccommodaties gaat naar (subsidie voor) de exploitatie van sportaccommodaties. 
De rest van de jaarlijkse bijdragen van gemeenten gaat naar investeringen in / 
afschrijvingen van sportaccommodaties (48%).

― Publieke financiering van sportaccommodaties is nodig omdat lokale 
sportaccommodaties veelal niet commercieel rendabel zijn. Dit komt doordat de 
huuropbrengsten die lokale sportverenigingen (kunnen) betalen vaak niet genoeg zijn 
om zowel de variabele exploitatiekosten als de onderhoudskosten te dekken.

Ook overige trainingsaccommodaties worden grotendeels door gemeenten ontwikkeld en 
geëxploiteerd

Nettobijdrage gemeenten aan sportaccommodaties (mln EUR, 2010-2020)
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Notitie: In 2017 is een aanpassing gemaakt in het IV3-registratiesysteem, waardoor de vergelijking met voorgaande jaren lastig is. Voor 
de jaren 2010-2017 is daarom gebruikgemaakt van de indicatieve analyse uit het Brancherapport Sport (KPMG, 2019).

Bron: (1) Brancherapport Sport, KPMG, 2019. (2) Monitor Sportuitgaven gemeenten 2020, Mulier Instituut, 2021. (3) KPMG-analyse.

Bron: (1) Monitor Sportuitgaven gemeenten 2019, Mulier Instituut, 2020. (2) KPMG-analyse.

Indicatief

Notitie: (a) De taakvelden Sportbeleid en activering (5.1) en Sportaccommodaties (5.2) vormen samen het totaal voor sport.
Bron: (1) Bouwen aan topsport, Spoza, 2021. (2) Monitor Sportuitgaven gemeenten 2018, Mulier Instituut, 2019 (3) Monitor 

Sportuitgaven gemeenten 2020, Mulier Instituut, 2021.
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Onderzoek laat zien dat voor Nederlanders de positieve waarden van topsport 
overheersen boven negatieve waarden1)

― Topsport levert volgens Nederlanders met name een positieve bijdrage aan een aantal 
maatschappelijke waarden rond geluk, collectieve identiteit en internationaal prestige.1)

- 67% van de Nederlanders vindt dat topsport op een positieve wijze bijdraagt aan geluk 
en passie. 11% vindt dat topsport hier een negatieve invloed op heeft.

- Daarnaast vindt 67% van de Nederlanders dat topsport een positieve bijdrage levert 
aan collectieve identiteit en trots. 11% vindt dat deze bijdrage negatief is.

- 58% van de Nederlanders vindt dat topsport een positieve impact heeft op 
internationaal prestige en imago. 8% vindt dat topsport hier een negatieve impact op 
heeft.

― Meer dan de helft van de Nederlanders vindt daarnaast dat topsport een positieve impact 
heeft op aantrekkingskracht, media en fan(beleving) en op commercieel gebied.1)

― Verder worden onder meer sociale gelijkheid en inclusie, levenskwaliteit en 
levensvaardigheden van topsporters en sportparticipatie en gezondheid positief 
gewaardeerd door de Nederlandse bevolking.1)

Een aantal aspecten van topsport wordt negatiever gewaardeerd en uit onderzoek en 
mediaberichten komen onder andere integriteit, veiligheidskosten en ESG naar voren 
als aandachtspunten voor de topsport
― In diverse onderzoeken wordt aangegeven dat grensoverschrijdend gedrag naar 

verwachting mogelijk meer voorkomt in topsport dan in breedtesport en dat topsporters 
daarbij een risicogroep vormen.2), 3), 4). Daarnaast lijken dopinggebruik en mogelijke 
gevallen van matchfixing voorbeelden van integriteitskwesties die mogelijk afbreuk doen 
aan de maatschappelijke waarde van topsport (zie thema integriteit).

― In de maatschappelijke discussie en in de media worden daarnaast met name het geweld 
rondom voetbalwedstrijden en de hoge maatschappelijke kosten van politie-inzet bij 
sportevenementen genoemd als negatieve maatschappelijke effecten van topsport.5) Ook 
leidt de Nederlandse deelname aan topsportevenementen in landen waar mensenrechten 
onder druk staan tot kritiek in maatschappij en media.6)

Topsport draagt volgens de Nederlandse bevolking met name bij aan geluk, collectieve identiteit en  
internationaal prestige, maar kent uitdagingen op integriteit, veiligheidskosten en ESGa)

Waardering positieve en negatieve waarde van topsport door de Nederlandse 
bevolking (2021)

Notitie: Alleen de clusters waarbij de positieve waarde groter is dan 40% zijn opgenomen in bovenstaande figuur.
Bron: (1) Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport, Van der Roest, Dopheide, Balk, Elling, De Rycke & De Bosscher, 

2022.

Notitie: (a) ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance). 
Bron: (1) Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport, Van der Roest, Dopheide, Balk, Elling, De Rycke & De Bosscher, 

Universiteit Utrecht, 2022. (2) Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, de Vries, 
Ross-van Dorp, Myjer, Arko Sports Media, 2017. (3) Het moet in de genen gaat zitten, Rugers, 2017. 
(4) Prevalentieonderzoek grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport, I&O research en CentERdata, 2020).
(5) Jaarverslag voetbal en veiligheid 2018/2019, Politie, 2020. (6) Twee derde Nederlanders is voor boycot van WK 2022 in 
Qatar, Vandaag Inside, 21 maart 2021.
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Onderzoek lijkt erop te wijzen dat Nederlandse topsportprestaties leiden tot 
gevoelens van trots op die prestaties onder de Nederlandse bevolking
― Aansprekende internationale topsportprestaties, geleverd tijdens grote 

sportevenementen zijn volgens Nederlanders de belangrijkste reden om trots te zijn op 
Nederland. Nationale sportprestaties leveren een grotere bijdrage aan trots dan 
bijvoorbeeld de economie of prestaties in kunst en literatuur.1)

― De mate waarin de Nederlandse bevolking trots is op de geleverde prestaties lijkt 
daarbij samen te hangen met de mate van sportief succes.1)

Daarnaast kan topsport bijdragen aan gevoelens van geluk
― De organisatie van topsportevenementen en sportieve successen kunnen beide leiden 

tot geluksgevoelens onder inwoners. Deze effecten zijn veelal kortstondig van aard.1)

Succesvolle topsportprestaties, met name geleverd tijdens grote sportevenementen, lijken bij te 
dragen aan gevoelens van trots en (kortstondig) van geluk 

Mate van trots ten aanzien van diverse aspecten (% (zeer) trots)
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61%
52%
50%
50%

39%

Prestaties in de sport

Systeem van sociale zekerheid
Wetenschappelijke en technologische prestaties

Manier waarop democratie werkt

Prestaties in kunst en literatuur
Nederlandse economische prestaties

Eerlijke behandeling van alle groepen in de samenleving

‘In vergelijking met andere sectoren in Nederland, bijvoorbeeld de economie, de democratie 
en de prestaties in kunst en literatuur, leveren de nationale prestaties in de sport de
grootste bijdrage aan het gevoel van nationale trots – een relatief stabiele indicator van
nationale identificatie’
– Sociaal Cultureel Planbureau, 2006, 2018

Bron: Topsport als motor voor nationale trots? Elling & van den Dool, 2010.
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Mate waarin mensen trots zijn als gevolg van de start van de Tour de France in Utrecht 
in 2015

Bron: (1) Grand Départ Utrecht 2015. Economische impact en beleving, Mulier Instituut, 2015.

‘Topsportprestaties maken trots en dragen bij aan onze nationale identiteit. Het zorgt voor 
verbinding en gemeenschappelijke verhalen. Dat doet niet alleen de mens goed, maar ook 
de samenleving.’ 
– NOC*NSF, 2016

‘De maatschappelijke waarde van topsport wordt vooral gevonden in factoren als geluk, 
plezier en verbondenheid.’ 
– Mulier Instituut, 2020

Bron: (1) Sportevenementen in Nederland, Mulier Instituut, 2014.

‘70% van de Vlamingen zegt dat topsport enthousiasme teweegbrengt en meer dan de helft 
geeft aan dat topsport het algemeen welzijn en geluk verhoogt (53%).’
– VUB, 2021
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Met name populaire topsport (waar topsportbeleving groot is) draagt bij aan de 
maatschappelijke waardering van topsport

― De mate waarin Nederlanders trots zijn op sportprestaties en collectieve identiteit ervaren 
hangt af van de mate waarin zij sport volgen via de media en topsportevenementen 
bezoeken.1), 2) Hoe groter de topsportbeleving, hoe hoger de maatschappelijke waardering. 

― Daarnaast heeft sport ook een op zichzelf staande entertainmentwaarde voor fans, die 
daarmee ook maatschappelijke waarde heeft.

Meer dan de helft van de Nederlanders volgt wekelijks sport via de media en de 
verwachting is dat dit naar 2030 gaat groeien

― In 2020 volgde 55% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder minimaal wekelijks sport via 
media zoals (online) kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale media, 
(online) televisie, en via (sport)websites en/of apps.3)

― Experts verwachten dat de belangstelling van het volgen van sport via de media zal 
toenemen tot 2030 (zie ook het thema Media).5)

- Door commercialisering van de sportwereld wordt naar verwachting meer 
sportcontent/informatie aangeboden via de media.

- Meer mensen kunnen vaker sport volgen door technologische ontwikkelingen (grotere 
toegankelijkheid door mobiele media, on demand kijken, Spotify-achtige 
abonnementen en personificatie van aanbod zullen de individuele interesses beter 
bedienen).

45% van de Nederlanders bezoekt één of meerdere professionele sportevenementen 
per jaar en ook dit percentage zal naar verwachting stijgen

― In 2019 heeft 45% van de Nederlandse bevolking in de afgelopen 12 maanden een 
professioneel sportevenement bezocht.4)

― Ruim 20% van de Nederlanders gaat zelfs maandelijks of vaker naar professionele 
sportevenementen.4)

― De Sport Toekomstverkenning concludeert dat het bezoek aan commerciële 
sportevenementen zal toenemen tot 2030. Naar verwachting zullen het aantal 
topsportevenementen dat wordt georganiseerd en het gemiddelde aantal bezoekers van 
topsportevenementen stijgen.5)

De maatschappelijk waardering van topsport hangt in grote mate af van de populariteit van sport. 
Deze is groot en neemt de komende jaren naar verwachting toe

Deel van de Nederlandse bevolking1) dat wekelijks sport volgt via media 
(%, 2012-2020) 

Notitie: Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder.
Bron: (1) Kernindicatoren sport en bewegen, Sport en Bewegen in Cijfers, 2020.

Bron: (1) Sportbeleving bevolkingsonderzoek, Nielsen Sports 2019. KPMG-analyse.

Bron: (1) Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport, Van der Roest, Dopheide, Balk, Elling, De Rycke & De Bosscher, 
Universiteit Utrecht, 2022. (2) Beleving van Sportevenementen in Nederland, Mulier Instituut, 2020;. (3) Kernindicatoren sport 
en bewegen, Sport en Bewegen in Cijfers, 2020. (4) Brancherapport Sport, KPMG, 2019. (5) Sport Toekomstverkenning, 
Sport en Bewegen in Cijfers, 2020.
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Er is een breed gevoel dat topsport bijdraagt aan meer beoefenaars (trickle-down 
effect); toch blijkt uit onderzoek dat topsportsucces doorgaans niet tot meer 
sportdeelname leidt
― Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat zij vinden dat topsport een positieve 

bijdrage levert aan sportparticipatie en gezondheid.1) In de meeste interviews met 
experts wordt dit standpunt onderschreven.2)

― In diverse studies is gekeken naar de relatie tussen het succes van topsporters en de 
groei van hun sport in de breedte. Uit deze studies blijkt dat in verreweg de meeste 
gevallen er geen relatie blijkt de bestaan en/of bewijs wordt gevonden voor het trickle-
down effect.3)

― Daarnaast lijkt het organiseren van een groot sportevenement (zoals de Olympische 
Spelen) ook geen effect te hebben op sportdeelname in een land.4)

Grote topsportprestaties leiden alleen (onder bepaalde omstandigheden) kortstondig 
tot meer sportdeelname 
― Voor een beperkt aantal topsportprestaties en topsportevenementen is sprake van een 

trickle-down effect waarbij topsport leidt tot meer sportbeoefening in brede zin. Het 
effect treed vooral op bij moderne, voorheen onbekende sporten met een goede 
infrastructuur. Effecten zijn daarbij wel grotendeels kortstondig van aard.

― Een voorbeeld zijn de successen van Raymond van Barneveld in darts in 1998/1999 (in 
1999 deed zich de grootste ledenstijging voor bij de Nederlandse Darts Bond).5)

Er is een breed gevoel dat topsport bijdraagt aan meer beoefenaars, maar dit lijkt maar in enkele 
gevallen ook daadwerkelijk gerealiseerd te worden

Ontwikkeling aantal leden Nederlandse sportbonden in de jaren voor en na het 
evenement met Nederlands topsportsucces (%)

‘Barney kijkt over de schouders mee’
‘Na ieder succesvol optreden van Van Barneveld melden zich duizenden nieuwe leden aan 
(..) Een van de grootste ledenstijgingen van de afgelopen dertig jaar – 6.785 – deed zich in 
1999 voor, toen de Hagenaar voor het tweede achtereenvolgende jaar de finale van het 
World Professional Darts Championship won.’
– NRC Handelsblad, 6 januari 2007

Notitie: t in jaren waarbij t = 0 het jaar betreft waarin topsportsucces heeft plaatsgevonden.
Bron: (1) Sportevenementen in Nederland, Mulier Instituut, 2014.

Bron: (1) Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport, Van der Roet, Dopheide, Balk, Elling, De Rycke & De Bosscher, 
Universiteit Utrecht, 2022. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022 (3) Sportevenementen in Nederland, Mulier Instituut, 2014. 
(4) Sport England’s Active People Survey. (5) 4 keer trickle-down effect, Alles over sport, 2020.
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― Mogelijk komen bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag in de topsport vaker 
voor dan in breedtesport. 
- De geschatte prevalentie van bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag in 

nationale en internationale topsport is ~14% tot ~21% tegenover ~11% tot ~12% in 
de breedtesport (resultaten op basis van vragenlijsten onder 48 respondenten).1)

- In onderzoek en door diverse experts wordt daarbij aangegeven dat topsport een 
risicofactor is voor het meemaken van grensoverschrijdend gedrag.1), 2), 3). Uit 
onderzoek valt niet op te maken of grensoverschrijdend gedrag in topsport vaker 
voorkomt dan op andere plekken in de maatschappij.

― Daarnaast komt in topsport dopinggebruik voor onder sporters. De best beschikbare 
schatting van de prevalentie van dopinggebruik onder Nederlandse topsporters met een 
status ligt tussen de 3% en 25% (uitkomsten van dergelijke prevalentieonderzoeken zijn 
in sterke mate afhankelijk van de gekozen onderzoeksmethoden).4)

‒ Het aantal afwijkende bevindingen bij dopingcontroles door de Dopingautoriteit ligt 
al enkele jaren rond de 1%. Deze cijfers komen grotendeels overeen met 
internationale cijfers van WADA waar het percentage AAF’s (adverse analytical
findings) de afgelopen jaren ook rond de 1% bedraagt.5), 6)

― Mogelijk komen daarnaast gevallen van matchfixing voor in de Nederlandse topsport. Dit 
is op basis van enquêtes onder topsporters, daar harde cijfers ontbreken. Het aantal 
verdachte wedstrijden neemt wereldwijd sterk toe.7)

‒ In 2019 gaf 19% van de topsporters aan zelf te maken te hebben gehad met 
matchfixing.8), a)

― Integriteitsissues in topsport leiden tot hoge publieke kosten voor onder meer controles 
en handhaving. Uitgaven van het ministerie van VWS en NOC*NSF aan 
dopingbestrijding zijn bijvoorbeeld met gemiddeld 6% per jaar gestegen vanaf 2013 tot 
2021 naar ruim 4,3 mln EUR.9)

― Zie hoofdstuk 8, Integriteit, voor een nadere uitwerking van (de effecten van) 
integriteitskwesties.

Grensoverschrijdend gedrag, dopinggebruik en matchfixing zijn voorbeelden van 
integriteitskwesties die mogelijk afbreuk doen aan de maatschappelijke waarde van topsport

Geschatte prevalentie van seksueel grensoverschrijdend gedrag per sportniveau (%)

Bron: (1) Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, de Vries, Ross-van Dorp, Myjer, Arko 
Sports Media, 2017.
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‘Kijkcijfers wielrennen dalen flink na dopingschandalen’
‘Minder Nederlanders hebben dit voorjaar de televisie aangezet om de vier belangrijkste 
wielerklassiekers te volgen. Een interessant gegeven na een winter vol bekentenissen en 
dopingnieuws. Vooral de heuvelklassiekers konden op minder belangstelling rekenen.’ 
– Algemeen Dagblad, 24 april 2013

‘Nieuwe aantijgingen in turnschandaal: 'Ik ben lang in therapie geweest’
‘Getuigenissen over intimidatie en vernedering houden de Nederlandse turnwereld in hun 
greep. (..) Eensgezind stellen ze dat Wevers met zijn aanpak ver over de grens van het 
toelaatbare ging en daarmee een structureel onveilig klimaat in de turnhal schiep.’ 
– NOS, 29 juli 2020

Notitie: (a) Op basis van onderzoek onder 91 topsporters.
Bron: (1) Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, de Vries, Ross-van Dorp, Myjer, Arko 

Sports Media, 2017. (2) Het moet in de genen gaan zitten, Rugers, 2017. (3) Prevalentieonderzoek grensoverschrijdend 
gedrag in de Nederlandse sport, I&O research en CentERdata, 2020). (4) Dopinggebruik in de Nederlandse topsport, Mulier
Instituut, 2021. (5) Jaarverslagen dopingautoriteit, 2010-2020. (6) 2020 anti-doping testing figures, 2020, WADA. (7) Sports 
Betting Market – Global industry analysis, market size, opportunities and forecast 2021-2028, Acumen Research and
Consulting. (8) Topsporters over integriteit in de Nederlandse topsport, Mulier Instituut, 2020. (9) Jaarrekeningen VWS, 
Rijksfinanciën.nl, 2022.
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Topsport(evenementen) kunnen in sommige gevallen hoge publieke kosten met zich 
meebrengen voor het organiseren en borgen van veiligheid 
― Bepaalde vormen van topsport / topsportevenementen kunnen leiden tot incidenten 

en/of maatschappelijk geweld.
― Met name rondom voetbalwedstrijden wordt veel politie ingezet met hoge kosten tot 

gevolg. In het seizoen 2018/2019 vonden er 748 incidenten plaats binnen en buiten de 
stadions.1) De kosten voor politie-inzet tijdens voetbalwedstrijden zijn naar schatting 
~28 mln EUR in 2018/2019.2), 3)

― Agressie en geweld zijn aspecten van topsport die in het onderzoek naar de 
maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport onder de Nederlandse bevolking 
minder positief worden gewaardeerd.4)

Nederlanders lijken zich daarnaast zorgen te maken over onder andere de 
duurzaamheid van topsport en andere ESG-aspecten
― Een kwart van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de duurzaamheid van 

de topsport.2) Onlangs zijn onder meer de vergunningen voor de organisatie van de 
Dutch Grand Prix in Zandvoort door milieugroeperingen aangevochten.

― Een deel van de Nederlandse bevolking is daarnaast kritisch op deelname van 
Nederlandse topsporters aan topsportevenementen georganiseerd op plekken waar 
onder meer mensenrechten onder druk staan. 

- Een deel van de Nederlandse bevolking is bijvoorbeeld voor een boycot van het WK 
voetbal in Qatar waar arbeiders onder slechte arbeidsomstandigheden werken aan 
de stadions en andere faciliteiten voor het WK. Een petitie tegen het WK is door 
20.000 mensen ondertekend. Ook diverse mensenrechtenorganisaties en grote 
sponsoren zijn kritisch op de organisatie van het WK voetbal in Qatar.

― Ook corruptie, omkoping en andere governance gerelateerde kwesties kunnen een 
negatieve impact hebben op de maatschappelijke waardering van topsport (bijvoorbeeld 
mediaberichten rondom corruptie en opkoping bij de FIFA). Het is niet bekend in welke 
mate deze kwesties zich voordoen in de Nederlandse topsport en in welke mate dit 
invloed heeft op het maatschappelijke draagvlak van topsport in Nederland. 

Daarnaast zijn veiligheidskosten en ESG in toenemende mate aspecten die breed in de media 
uitvergroot worden en impact kunnen hebben op de maatschappelijke waardering van topsport

Bron: (1) Jaarverslag voetbal en veiligheid 2018/2019, Politie, 2020. (2) Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal, van 
den Berg, de Nooij, Koopmans, Vrije Universiteit Amsterdam, 2010. (3) KPMG-analyse.

Voetbalgerelateerde politie-inzet in aantal uren per seizoen (aantal uren x 1.000, 
2011-2019) 1)
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‘Er is al decennia corruptie bij Fifa, concludeert de FBI’
‘Amerikaanse aanklagers komen met nieuwe aanklachten en bewijzen dat de WK's voetbal 
2018 en 2022 via omkoping naar Rusland en Qatar gingen.’
– Trouw, 8 april 2020
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Bron: (1) De maatschappelijke impact van betaald voetbal in Nederland, PWC, 2021). (2) Kengetallen kosten-batenanalyse van het 
WK voetbal, van den Berg, de Nooij, Koopmans, Vrije Universiteit Amsterdam, 2010. (3) KPMG-analyse. (4) Maatschappelijke 
waarde van de Nederlandse topsport, Universiteit Utrecht, 2022.

‘Milieugroepering: "Vernietig vergunning circuit Zandvoort”’

‘Het stikstofprobleem blijft de Dutch Grand Prix achtervolgen (..) Milieu-groep Mobilisation of 
Environment maakt zich alle lange tijd al zorgen over de gevolgen van de Grand Prix voor de 
natuur.’
– Gptoday, 16 januari 2022
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Niveau Omvang Case

Topsport

~158
Topsportdisciplinesa)

Betaald voetbal

Topsportevenementen

~600
(Top)sportevenementen 

(jaarlijks)b)

Analyse van de economische 
impact van een brede selectie 
topsportevenementen met 
daarnaast een 
detailuitwerking van:
• Dutch Grand Prix
• Le Grand Départ Utrecht
• WK Wielrennen
• Olympische Spelen

Topsport-
accommodaties

~156
A1-kijksportaccommodaties 

en topsport-
trainingsaccommodatiesc)

Johan Cruijff ArenA

Topsport kan op verschillende manieren/niveaus een economische impact hebben
― Topsport leidt onder meer tot (additionele) bestedingen of omzet voor bedrijven en 

organisaties en zorgt voor (tijdelijke en/of structurele) werkgelegenheid waarmee het 
regionaal en/of landelijk een economische impact heeft.

― De economische impact van topsport kan op verschillende niveaus worden bekeken, op 
het niveau van een individuele topsport, over de as van topsportevenementen of over de 
as van topsportaccommodaties.

- Nederland kent ~158 topsportdisciplines die vallen onder de definities van de in dit 
onderzoek gehanteerde clusters, welke veelal een structurele economische impact 
hebben.1) De omvang van de economische impact is daarbij grotendeels afhankelijk 
van het type sport en de omvang/populariteit van de sport.1)

- Er vinden jaarlijks naar schatting ~600 (top)sportevenementen plaats in Nederland.2)

Topsportevenementen hebben veelal een eenmalig, regionaal economisch effect.
- Daarnaast leveren topsportaccommodaties (met name de ~156 grotere, breed 

inzetbare A1-kijksportaccommodaties) een economische bijdrage, door structurele 
werkgelegenheid en economische activiteit in de regio.3)

― De economische impact van topsport op bovenstaande niveaus kan overlappen (zo bevat 
de economische impact van een individuele sport ook de impact van evenementen en 
accommodaties voor die sport). De totale economische impact van topsport in Nederland 
is daarmee geen optelsom van bovenstaande niveaus.

In Nederland ontbreekt een integraal inzicht in de economische impact van topsport
― Een integrale studie naar de totale economische impact van topsport in Nederland is niet 

(openbaar) beschikbaar. Op de verschillende niveaus zijn economische effecten wel in 
kaart gebracht, vaak slechts voor een individuele topsport of individueel evenement.

― Om bovenstaande reden worden economische effecten in dit themahoofdstuk op case-
niveau uitgewerkt. Door te focussen op de grootste en best bekeken sporten wordt een zo 
groot mogelijk deel van de totale economische impact van topsport in kaart gebracht.

- Voetbal is met afstand de grootste en meest gevolgde sport in Nederland4); de 
economische impact van betaald voetbal wordt integraal toegelicht.

- Voor topsportevenementen wordt zowel de economische impact van een brede 
selectie van topsportevenementen toegelicht als een detailuitwerking gegeven van de 
drie evenementen met de grootste economische bijdrage.4) Daarnaast wordt gekeken 
naar de verwachte economische impact van de Olympische Spelen in Nederland.

- Over de as van accommodaties is gekeken naar de economische bijdrage van de 
Johan Cruijff ArenA.

In Nederland ontbreekt een integraal inzicht in de totale economische impact van topsport, maar 
op verschillende niveaus is er op case-basis inzicht in de economische impact

Verschillende niveaus waarop topsport een economische impact kan hebben

Notitie: (a) Topsportdisciplines in scope voor dit onderzoek. (b) Betreft 600 ‘niet-reguliere’ (top)sportevenementen. De meerderheid 
daarvan heeft een (inter)nationale uitstraling (Tour-starts, WK’s etc.). (c) Naast A1-sportaccommodaties en 
tosporttrainingsaccommodaties kent Nederland nog overige topsportaccommodaties. Hoeveel dit er zijn is onbekend.

Bron: (1) De ongekend lange lijst van sporten in Nederland: 323 stuks, de Volkskrant, 22 juni 2020. (2) Sportevenementen in 
Nederland, Mulier Instituut, 2014. (3) Sportaccommodaties in Nederland, Mulier Instituut, 2016. Bron: (1) De ongekend lange lijst van sporten in Nederland: 323 stuks, de Volkskrant, 22 juni 2020. (2) Sportevenementen in 

Nederland, Mulier Instituut, 2014. (3) Sportaccommodaties in Nederland, Mulier Instituut, 2016. (4) Sportbeleving 
bevolkingsonderzoek, Nielsen Sports 2019.
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― Betaald voetbal levert een directe bijdrage van ~2 mrd EUR aan het BBP van Nederland 
(2021). Ten opzichte van 2015 is deze bijdrage met 60% gegroeid.1) Deze groei is met 
name het gevolg van een toename in consumentenbestedingen aan televisie en 
gedrukte media.a), b), 1)

― De economische bijdrage van betaald voetbal in Nederland bestaat voor 1,6 mrd EUR 
(80%) uit consumentenbestedingen binnen en buiten het stadion:1) 

- De consumentenbestedingen aan betaald voetbal bestaan voor ~47% uit 
bestedingen aan televisie. Dit heeft met name betrekking op kosten voor 
betaalzenders (ESPN, Ziggo Sport). 

- Daarnaast komt een groot deel (34%) van de consumentenbestedingen voort uit 
gedrukte media (o.a. voetbaltijdschriften en nieuwsbladen).

- Overige consumentenbestedingen hebben betrekking op (kans)spelen rondom 
betaald voetbal (7%), tickets voor voetbalwedstrijden (6%) en overige uitgaven (6%) 
(merchandise, eten en drinken in het stadion en horeca buiten het stadion).

- Met ingang van de Wet kansspelen op afstand (Koa) is op 1 oktober 2021 online 
gokken (op o.a. sportwedstrijden) gelegaliseerd. Naar verwachting nemen daarmee 
de consumentenbestedingen aan kansspelen rond betaald voetbal in de komende 
jaren toe.2), 3)

De directe economische bijdrage van betaald voetbal in Nederland was in 2021 ~2 mrd EUR en kwam 
voor 80% voort uit consumentenbesteding, die grotendeels bestond uit mediaconsumptie

Economische impact van betaald voetbal (EUR mrd, 2015-2021)

Bron: (1) De maatschappelijke impact van betaald voetbal in Nederland, PwC, 2021. 
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2,0

+60%

Bestedingen BVO’s en KNVB aan media

Bestedingen BVO’s aan KNVB
Bestedingen overheid aan politie-inzet

Bestedingen partners aan BVO’s en KNVB

Nettotransferwaarde

Consumentenbesteding

47%

34%

7%
6%

6%

Televisie Gedrukte media Overig(Kans)spelen Tickets

Verdeling van consumentenbestedingen in betaald voetbal (%, 2021)

Bron: (1) De maatschappelijke impact van betaald voetbal in Nederland, PwC, 2021.

Notitie: (a) Deze cijfers hebben betrekking op de directe bijdrage van betaald voetbal. De indirecte BBP-bijdrage (bijvoorbeeld
bestedingen die profvoetballers doen met hun salaris) is vanwege gebrek aan beschikbare data niet meegenomen. 
De ~2 mrd EUR is daarmee een ondergrens voor de totale economische bijdrage van het betaald voetbal. 
(b) De overheidsbestedingen als gevolg van politie-inzet rondom voetbalwedstrijden worden in deze analyse meegenomen als 
onderdeel van het BBP. De negatieve maatschappelijke effecten van voetbalgeweld en bijbehorende kosten worden toegelicht in 
het hoofdstuk Maatschappelijke impact.

Bron: (1) De maatschappelijke impact van betaald voetbal in Nederland, PwC, 2021. (2) Wet Koa: veranderingen per 1 oktober 2021,
Kansspelautoriteit, 28 september 2021. (3) KPMG-interviewprogramma.

Indicatief

1,6 mrd 
EUR
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― Betaald voetbal levert in Nederland een directe werkgelegenheid op van 3.254 fte’s 
(2021). a), 1)

- ~78% van deze werkgelegenheid zit bij de eredivisieclubs (en de Eredivisie CV). De 
clubs uit de Keuken Kampioen divisie (en de Coöperatie Eerste Divisie) zijn goed 
voor ~20% van de werkgelegenheid, en de KNVB voor ~3% van de 
werkgelegenheid in betaald voetbal.1)

― Eredivisieclubs hebben gemiddeld 140 fte’s vast in dienst, de spreiding is daarbij groot. 
De traditionele top 3 (Ajax, PSV en Feyenoord) heeft 232 tot 374 fte’s vast in dienst. 
Kleinere clubs als FC Emmen hebben slechts 56 fte’s vast in dienst.2)

― Clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hebben gemiddeld 40 fte’s vast in dienst.1)

Betaald voetbal creëert daarbij 3.254 fte’s directe werkgelegenheid, waarvan het grootste deel 
voortkomt uit de Eredivisie, en waarbij de succesvolle clubs de meeste werkgelegenheid leveren

Directe werkgelegenheid betaald voetbal (% van fte’s, 2021)

77,6%

19,7%

2,7%

KNVB - betaald voetbal

BVO’s eredivisie en ECV
BVO’s Keuken Kampioen 
divisies & CED

Bron: De maatschappelijke impact van betaald voetbal in Nederland, PwC, 2021.

Aantal fte’s per club van de Eredivisiea) en de Keuken Kampioen Divisie (fte’s, 2018-2019)

Notitie: (a) Voor Excelsior, Heracles Almelo, en VVV-Venlo wordt het aantal fte’s niet genoemd in het jaarverslag van 2018-2019. (b) Is 
een gemiddelde voor de clubs in de Keuken Kampioen Divisie.

Bron: (1) Jaarverslagen seizoen 2018-2019 van de eredivisieclubs. (2) De maatschappelijke impact van betaald voetbal in Nederland, 
PwC, 2021.
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sc Heerenveen

AZ
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FC Groningen

De Graafschap

FC Utrecht
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PEC Zwolle
NAC Breda

Willem II
FC Emmen

Gemiddelde BVO
Keuken Kampioen Divisie b)

Overig
Traditionele top drie

Notitie: (a) Deze cijfers hebben betrekking op de directe werkgelegenheid door betaald voetbal. De indirecte werkgelegenheid (bijv. 
personeel van de cameraploegen) is, wegens gebrek aan gegevens, niet meegenomen. De 3.254 fte’s is daarmee een
ondergrens voor de totale bijdrage aan werkgelegenheid van betaald voetbal. 

Bron: (1) De maatschappelijke impact van betaald voetbal in Nederland, PwC, 2021. (2) Jaarverslagen seizoen 2018-2019 van de 
eredivisieclubs.

Ø 140

3.254 
fte's
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Topsportevenementen in Nederland dragen direct bij aan de economie door 
‘additionele bestedingen’ van bezoekers, deelnemers en de organisatie
― De netto directe regionale economische bijdrage van een selectie van 

topsportevenementen in Nederland (op basis van beschikbare data) is gemiddeld 
10 mln EUR, en varieert van 58k EUR tot 44,5 mln EUR.

- De netto directe regionale economische bijdrage van evenementen komt 
grotendeels voort uit zogenoemde ‘additionele bestedingen’, dat wil zeggen 
bestedingen in de desbetreffende regio die niet waren gedaan als het evenement 
niet had plaatsgevonden. 

- De additionele bestedingen werden voor ~55% gedaan door bezoekers, ~28% 
kwam voort uit bestedingen van de organisatie en ~13% uit bestedingen van de 
deelnemers (en begeleiders).

― De additionele bestedingen leiden daarbij tot extra (tijdelijke) werkgelegenheid. De data 
over de (tijdelijke) extra werkgelegenheid is niet voor alle evenementen beschikbaar.

― De omvang van de netto directe regionale economische bijdrage van 
topsportevenementen is met name afhankelijk van het aantal en het type bezoekers. 
Meer bezoekers leiden tot meer uitgaven en daarmee een grotere economische 
bijdrage, een effect dat wordt versterkt bij meerdaagse evenementen waarbij 
(buitenlandse) bezoekers overnachten in de regio.1), 2)

De Dutch Grand Prix, Le Grand Départ Utrecht en het WK Wielrennen zijn (op basis 
van een selectie) de drie evenementen met de grootste netto directe regionale 
economische bijdrage en worden nader toegelicht
― De Dutch Grand Prix (2021) had een netto directe regionale economische bijdrage van 

44,5 mln EUR in de metropoolregio Amsterdam, inclusief de gemeente Zandvoort.3)

― Le Grand Départ Utrecht (2015) leidde tot 25,3 mln EUR additionele bestedingen in de 
gemeente Utrecht 4) en het WK Wielrennen (2012) leidde tot 28,8 mln EUR additionele 
bestedingen in Zuid-Limburg.5)

― Op de volgende pagina’s wordt de netto directe regionale economische bijdrage van 
achtereenvolgens de Dutch Grand Prix, Le Grand Départ Utrecht en het WK Wielrennen 
nader toegelicht.

Over de as van topsportevenementen varieert de netto directe regionale economische bijdrage 
per evenement, waarbij deze (afhankelijk van het type evenement) kan oplopen tot ~45 mln EUR 

Netto directe regionale economische bijdrage van een selectie van 
topsportevenementena) (mln EUR)

3515 450 40105 20 25 30

4,8

7,8

0,7

Dutch Grand Prix (2021)
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0,3
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3,7WK BMX (2014)

Volvo Ocean Race pitstop (2015)

ABNWTT (2013)
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WK Paracycling (2015)
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Amstel Gold Race (2017)

2,3

WK Beachvolleybal (2015)

44,5

25,3

22,3

6,5

0,9

0,1

Notitie: (a) Selectie op basis van beschikbare data. De economische impact van sportevenementen wordt gemeten volgens de WESP-
methode en bestaat uit de additionele bestedingen van de aanwezige doelgroepen en vanuit de organisatie van het evenement. 
Het betreft de netto directe economische bijdrage in de regio, waarbij is gecorrigeerd voor de publieke investering. De indirecte 
economische bijdrage van topsportevenementen wordt niet meegenomen in de WESP-methode. (b) Heeft betrekking 15 van de 
17 genoemde sportevenementen (gegevens niet beschikbaar voor Amstel Gold Race (2017) en Indoor Brabant (2013)).

Bron: (1) Evenementen Factsheets, NLsportraad, 2022. (2) WESP Onderzoeken, Werkgroep Evaluatie Sportevenementen. 
(3) Evaluatie Le Grand Départ Utrecht 2015, Universiteit Utrecht, 2015. (4) Onderzoekrapportage impact Dutch Grand Prix 
Zandvoort 2021, Breda University, 2022.

Deelnemers

55,1%

Bezoekers

27,5%

4,4%

Organisatie

Overig

13,0%

Bron: (1) Evenementen Factsheets, NLsportraad. (2) WESP Onderzoeken, Werkgroep Evaluatie Sportevenementen. (3) 
Onderzoekrapportage impact Dutch Grand Prix Zandvoort 2021, Breda University, 2022. (4) Evaluatie Le Grand Départ 
Utrecht 2015, Universiteit Utrecht, 2015. (5) Evaluatie WK Wielrennen, 2012, Zuid Hogeschool, NHTV, Mulier Instituut, 2012.

Aandeel in de economische bijdrage 
van topsportevenementen (%) b)
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De Dutch Grand Prix leidde tot 44,5 mln EUR additionele uitgaven in de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA-regio)
― ~55% van de netto directe regionale economische bijdrage van de Dutch Grand Prix 

komt voort uit de additionele bestedingen van de projectorganisatie. De bijdrage van de 
organisatie van de Dutch Grand Prix is relatief hoog, omdat door de organisatie onder 
meer veel geïnvesteerd is in de infrastructuur van het circuit.1) 

― ~42% van de netto directe regionale economische bijdrage van de Dutch Grand Prix is 
toe te wijzen aan de additionele bestedingen van bezoekers van het evenement. In 
totaal hebben 126.650 unieke bezoekers het evenement bezocht.a), 1)

- Deze additionele uitgaven bestaan uit bijvoorbeeld extra overnachtingen door 
bezoekers en uitgaven van aan lokale horeca etc., maar betreffen niet de uitgaven 
die bezoekers deden aan tickets.

― 3,4% van de netto directe regionale economische bijdrage is toe te wijzen aan 
additionele uitgaven die in de MRA-regio gedaan werden door de 2.000 coureurs, 
begeleiders en officials.1)

― De bestedingen van de 1.500 vrijwilligers zijn niet meegerekend in de economische 
impact studie.

De additionele uitgaven hebben een toegevoegde waarde van 23,2 mln EUR en 
leidden tot extra werkgelegenheid van 498 banen in de MRA-regio
― De additionele bestedingen als gevolg van de Dutch Grand Prix hebben een 

toegevoegde waarde voor de regio van 23,2 mln EUR (daarbij zijn de additionele 
uitgaven gecorrigeerd voor de inkoop van goederen en diensten van buiten de MRA-
regio).1)

― De werkgelegenheid die met de additionele bestedingen samenhangt is 498 banen in 
de MRA-regio, voorafgaand aan en gedurende het evenement.1)

De Dutch Grand Prix genereerde daarnaast een mediawaarde van 194 mln EUR voor 
Nederland
― In totaal volgden 18,3 mln mensen de kwalificaties en de race op het circuit in Zandvoort 

via de televisie. Daarnaast keken 7,1 mln via het web of via een app. Hiermee werd een 
mediawaarde van 194 mln EUR gegenereerd.2)

― Naast de mediawaarde creëert de exposure extra economische waarde voor Zandvoort 
en voor de rest van Nederland die niet gekwantificeerd is.2)

De Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort in 2021 leidde tot 44,5 mln EUR additionele bestedingen in 
de MRA-regio en had een toegevoegde waarde van 23,3 mln EUR 

Regionale economische bijdrage van de Dutch Grand Prix, per stakeholder (%, 2021)

41,8%

54,8%

3,4%

Bezoekers DGP
Projectorganisatie DGP
Coureurs, begeleiders en officials
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2.000
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Bezoekers

Coureurs, begeleiders en 
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Fte’s

Notitie: (a) Bezoekers betreft het aantal unieke bezoekers. (b) Fte’s betreft de additionele werkgelegenheid als gevolg van de 
additionele bestedingen door de Dutch Grand Prix en beperkt zich niet tot de werkgelegenheid binnen de organisatie van de 
Dutch Grand Prix.

Bron: (1) Onderzoeksrapportage impact Dutch Grand Prix Zandvoort 2021, Breda University, 2022..

1.500 Vrijwilligers

Notitie: (a) Conform de WESP-methode worden de bestedingen die bezoekers doen aan tickets niet meegenomen in de analyse. 
Bron: (1) Onderzoeksrapportage impact Dutch Grand Prix Zandvoort 2021, Breda University, 2022. (2) Notitie meerwaarde Formule 

1, Gemeenteraad Bloemendaal, 2022.

‘Economische impact Dutch GP ondanks coronabeperkingen fors hoger dan 
verwacht’
‘De impact van de Dutch Grand Prix bleek afgelopen jaar zelfs met tweederde van de 
capaciteit nog groter dan vooraf verwacht, zo blijkt uit een extern onderzoek van de Breda 
University. “Formule 1 is de laatste jaren zoveel groter geworden in Nederland.” De 
terugkeer van de Nederlandse Formule 1-race in Zandvoort leidde vorig jaar tot 22,3 miljoen 
euro aan extra bestedingen in Zandvoort en tot 44,5 miljoen euro aan extra bestedingen in 
de Metropool Regio Amsterdam (inclusief Zandvoort).’
– Algemeen Dagblad, 26 januari 2022

MANAGEMENTSAMENVATTING | INTRODUCTIE | TOEKOMSTBESTENDIGHEID VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT | FOTO VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT
FINANCIERING | MEDIA | TOPSPORTEVENEMENTEN | TOPSPORTACCOMMODATIES | MAATSCHAPPELIJKE IMPACT | ECONOMISCHE IMPACT | INTEGRITEIT | ARBEIDSMARKT | ORGANISATIE



89© 2023 KPMG Advisory N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De 
naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de zelfstandige ondernemingen die lid zijn van de wereldwijde KPMG-organisatie.

De netto directe regionale economische bijdrage van Le Grand Départ Utrecht was 
25,3 mln EUR en kwam voornamelijk voort uit bezoekersbestedingen
― ~82% van de netto directe regionale economische impact van Le Grand Départ Utrecht 

kwam voort uit bezoekersbestedingen. Het aantal unieke bezoekers van Le Grand 
Départ wordt geraamd op 748.000.1)

― ~12% van netto directe regionale economische impact van Le Grand Départ is toe te 
wijzen aan de additionele uitgaven die de projectorganisatie heeft gedaan in de regio. 
De projectorganisatie had (op het hoogtepunt) 40 fte's in dienst.1)

― De overige additionele uitgaven van de tourstart komen voort uit bestedingen door de 
1.301 vrijwilligers, de ASO en de pers (3,9%) de 498 renners en begeleiders (2,6%).1)

― Anders dan in de analyse van de Dutch Grand Prix is de toegevoegde waarde van de 
additionele bestedingen en de additionele werkgelegenheid niet berekend.

Het WK Wielrennen in 2012 leidde tot een netto directe regionale economische 
bijdrage van 28,8 mln EUR in de regio Zuid-Limburg
― De netto directe regionale economische bijdrage van het WK Wielrennen in Zuid-

Limburg komt voor ~63% voort uit additionele bestedingen van bezoekers. In totaal 
bezochten 144.774 unieke personen het evenement.2)

― 33% van de netto directe regionale economische impact kwam voort uit de additionele 
bestedingen van de 4.624 renners, begeleiders en officials.2)

- Dit aandeel ligt een stuk hoger dan bij Le Grand Départ Utrecht, omdat er bijna tien 
keer zo veel renners, begeleiders en officials waren betrokken bij het evenement, 
die gemiddeld ~9 dagen verbleven, 4 dagen langer dan bij Le Grand Départ.1), 2)

― De technici en pers waren goed voor ~4% van de netto directe regionale economische 
impact van het evenement. Er waren 860 technici en 1.250 mediaprofessionals 
betrokken. Daarnaast waren er zo’n duizend vrijwilligers aanwezig, waarvan de 
additionele uitgaven niet meegenomen zijn in de analyse. 2)

― De organisatie (Stichting WK wielrennen Limburg 2012) had een negatieve bijdrage aan 
de regionale economische impact van ruim 0,5 mln EUR. Dit komt doordat de 
organisatie veel uitgaven deed buiten de regio Zuid-Limburg, terwijl een groot deel van 
de inkomsten wel uit de regio afkomstig was (het is mogelijk dat de nettobijdrage voor 
Nederland daarmee wel positief was). Het aantal medewerkers van de organisatie is 
onbekend.2)

Le Grand Départ van de Tour de France in 2015 en het WK Wielrennen hadden een economische 
bijdrage van 25,3 mln EUR respectievelijk 28,8 mln EUR 

81,7%

11,8%
2,6%

3,9%

Projectorganisatie Grand Départ
Bezoekers Grand Départ Renners en begeleiders

ASO, Tourmakers en pers

Regionale economische bijdrage van Le Grand Départ Utrecht, per stakeholder 
(%, 2015)

Regionale economische bijdrage van het WK Wielrennen, per stakeholder (%, 2012)
Bron: (1) Evaluatie Le Grand Départ Utrecht 2015, Universiteit Utrecht, 2015.

Bron: (1) Evaluatie WK Wielrennen 2012, Zuyd Hogeschool, NHTV, Mulier Instituut, 2012.
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Bron: (1) Evaluatie Le Grand Départ Utrecht 2015, Universiteit Utrecht, 2015. (2) Evaluatie WK Wielrennen 2012, Zuyd Hogeschool,
NHTV, Mulier Instituut, 2012. 
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De gemiddelde kosten voor het organiseren van de Olympische Spelen bedragen 
6,2 mrd EUR en vallen vaak (veel) hoger uit dan verwacht
― De gemiddelde kosten voor het organiseren van de Olympische Spelen tussen 1992 en 

2016 waren 6,2 mrd EUR. Deze kosten variëren echter sterk en kunnen tot 
~21 mrd EUR bedragen (Sotsji 2014).

― In veel gevallen worden de begrote kosten daarbij (ruim) overschreden, gemiddeld met 
~110%.1)

Het is onduidelijk en/of onzeker of de Olympische Spelen voor Nederland een 
positieve economische bijdrage zouden leveren
― De meeste studies die (achteraf) kijken naar werkelijke (economische) effecten van de 

Olympische Spelen concluderen dat Olympische Spelen geen aantoonbaar positief 
effect hebben op de economie.2)

― In Nederland is een inschatting gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten voor 
het organiseren van de Olympische Spelen in 2028, waaruit blijkt dat alleen in het 
meest optimistische scenario winst gemaakt wordt en in de andere scenario’s een 
verlies van ~1 tot ~4 mrd EUR verwacht wordt.3)

― Bovenstaande punten lijken te worden bevestigd door het feit dat het aantal landen dat 
zich kandidaat stelt voor de organisatie van de Olympische Spelen de afgelopen jaren 
sterk afneemt. 

- Voor de organisatie van de Zomerspelen tussen 1992 en 2020 stelden zich 
gemiddeld 8 landen kandidaat. Voor de spelen van 2024 stelden 2 landen zich 
kandidaat waarbij de verliezend kandidaat de spelen van 2028 toegewezen heeft 
gekregen. Voor de spelen van 2032 stelde slechts 1 land zich kandidaat.4)

De organisatie van de Olympische Spelen kost doorgaans veel geld, waarbij het voor Nederland 
onzeker is of het evenement een positieve bijdrage zal leveren

‘Steeds minder landen willen Spelen organiseren: 'Wordt gezien als geldsmijterij'’
‘Brisbane mag de Olympische Zomerspelen van 2032 organiseren. Maar de Australische 
stad móet het ook wel doen: het was namelijk de enige kandidaat. [...] Ook de Zomerspelen 
van 2024 in Parijs en 2028 in Los Angeles werden gekozen zonder tegenkandidaten. 
Steeds minder landen willen de Spelen organiseren. Dat komt vooral door de kosten, zegt 
Ruud Koning, bijzonder hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen.’ 
‒ NOS, 22 juli 2021

Verwachte maatschappelijke kosten en baten van de Olympische Spelen in 
Nederland in 2028, volgens drie scenario's (mrd EUR)
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Notitie: De maatschappelijke uitkomst van de Olympische Spelen hangt af van de locatie waar deze gehouden worden. Daarom wordt 
voor de drie scenario’s een boven- en ondergrens aangegeven.

Bron: (1) Verkenning maatschappelijke kosten en baten van de Olympische en Paralympische spelen 2028 in Nederland, Rebel en 
Arup, 2011.

Kosten voor het hosten van de Olympische Spelen (mrd EUR, 1992-2016)
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Gemiddeld
Notitie: Voor deze figuur is de wisselkoers van US dollar naar euro van 17 mei 2020 (1:0,95) gebruikt.
Bron: (1) The massive cost of hosting the Olympic Games, Forbes, 4 augustus 2016.

Kostenoverschrijding

Winterspelen
Zomerspelen

Bron: (1) The massive cost of hosting the Olympic Games, Forbes, 2017. (2) Estimating the cost and benefit of hosting olympic 
games: What can Beijing expect form its 2008 games?, Owen, 2005, The industrial Geographer, 3(1). (3) Verkenning 
maatschappelijke kosten en baten van de Olympische en Paralympische spelen 2028 in Nederland, Rebel en Arup, 2011. (4) 
Past bid results, Gamesbids.com.
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― Nederland heeft ruim 150 A1-topsportaccommodaties en topsporttrainings-
accommodaties. Afhankelijk van het type accommodatie en de omvang van de 
accommodatie variëren de omzet en het aantal fte’s dat hier werkzaam is, en daarmee 
de economische bijdrage.

- De omzet van een relatief grote A1-topsportaccommodatie zoals de Johan Cruijff 
ArenA bedraagt gemiddeld (periode 2013/2014 tot 2018/2019) ~35 mln EUR per 
jaar met een gemiddeld positief bedrijfsresultaat van ~2,3 mln EUR, en het stadion 
heeft gemiddeld ~65 fte’s in dienst (vast en tijdelijk). Daarnaast is er nog een 
flexibele schil van oproepkrachten.1)

- Kleinere, monofunctionele A1-topsportaccommodaties en topsporttrainingslocaties 
kosten vaak meer geld dan ze opbrengen en zijn grotendeels afhankelijk van 
publieke financiering. Deze topsportaccommodaties en trainingslocatie hebben dan 
ook geen, of zelfs een negatieve economische impact. Zie ook het thema 
Topsportaccommodaties voor een nadere toelichting. 

Grote, breed inzetbare A1-kijksportaccommodaties leveren een netto positieve economische bijdrage, 
kleinere accommodaties zijn daarentegen veelal verlieslatend en afhankelijk van publieke financiering
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Omzet en fte’s van de Johan Cruijff ArenA (2013-2021)

Bron: (1) Jaarverslag 2016/2017, Amsterdam ArenA. (2) Jaarverslag 2020/2021, Johan Cruijff ArenA.

Bron: (1) Jaarverslag 2016/2017, Amsterdam ArenA.

‘CTO Amsterdam: ‘Gebied rondom Johan Cruijff Arena is één groot innovatieproject”
‘Een echte hotspot op het gebied van Smart City-experimenten is Amsterdam-Zuidoost; het 
gebied rond de Johan Cruijff ArenA. Joshua Serrão: “Niet iedereen realiseert zich hoe 
belangrijk dat gebied is. De economische waarde ervan is hoger dan die van de Zuidas. 
Maar liefst 20 miljoen bezoekers per jaar komen naar die plek.’
‒ T-Mobile, 7 juni 2019
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Het Nederlandse Dopingreglement is gebaseerd op internationaal vastgesteld (en 
gestandaardiseerd) antidopingbeleid; verschillende partijen zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering
― Het World Anti-Doping Agency (WADA) stelt de World Anti-Doping Code (Code) op. De 

Code vormt wereldwijd de basis voor (nationaal) antidopingbeleid. De Dopingautoriteit 
heeft de Code vertaald in een Nationaal Dopingreglement dat door alle topsportbonden 
moet worden vastgestelda). Hierdoor zijn alle sporters die lid zijn van een bij NOC*NSF 
aangesloten sportbond direct verbonden aan het Dopingreglement en het daarbij 
bijbehorende tuchtreglement.1), 2)

― In Nederland hebben de Rijksoverheid (ministerie van VWS), de Dopingautoriteit, 
NOC*NSF en de sportbonden een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
antidopingbeleid.1), 2)

- Op 1 januari 2019 is de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) van kracht 
geworden. De wet regelde onder meer de oprichting van het zelfstandige 
bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit (voorheen een stichting) en geeft de 
organisatie een wettelijke grondslag voor het uitvoeren van haar taken: het 
bestrijden van doping in de sport door (onder meer) het uitvoeren van 
dopingcontroles en het geven van voorlichting over doping.1)

- In Nederland valt de dopingregelgeving onder het tuchtrecht. Bij een overtreding 
van het Dopingreglement wordt de zaak voorgelegd aan een tuchtcommissie 
(binnen de eigen bond of bij het ISR). Dit is anders dan in bijvoorbeeld Frankrijk, 
waar doping een strafbaarstelling onder het strafrecht kent.2)

Er worden vanuit de politiek en vanuit topsport zelf (NOC*NSF) meer middelen 
beschikbaar gesteld voor de bestrijding van dopinggebruik in de topsport
― De uitgaven van het ministerie van VWS aan dopingbestrijding zijn de afgelopen jaren 

toegenomen tot ~4,3 mln EUR in 2021.3)

- Uitgaven aan dopingbestrijding/Nederlandse Dopingautoriteit zijn in de periode 
2013 tot 2021 met gemiddeld ~6% per jaar gestegen tot ruim 2,6 mln EUR in 2021.3)

- Ook de uitgaven van het ministerie van VWS aan de internationale dopingautoriteit 
WADA zijn in de periode 2014 tot 2021 met ruim 8% per jaar gestegen tot 
325k EUR in 2021.3)

― De budgetten die sportbonden en -organisaties vrijmaken voor antidopingbeleid zijn ook 
toegenomen. Uitgaven van NOC*NSF zijn met ruim 4% per jaar gestegen tot 
~1,4 mln EUR in 2021.4)

VWS, de Dopingautoriteit, NOC*NSF en sportbonden hebben een gezamenlijk verantwoordelijkheid 
voor het Nederlandse antidopingbeleid; beschikbare budgetten voor dopingbestrijding nemen toe

Notitie: (a) De CAGR voor de VWS-bijdrage aan WADA betreft de gemiddelde jaarlijkse groei tussen 2014-2021.
Bron: (1) Jaarrekeningen VWS, Rijksfinanciën.nl, 2022. (2) Jaarrekeningen NOC*NSF. KPMG-analyse

Uitgaven van VWS en NOC*NSF aan dopingbestrijding (x 1.000 EUR, 2013-2021)
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Bron: (1) Anti-doping, NOC*NSF, 2022. (2) Dopingautoriteit, Dopingautoriteit, 2022. (3) Jaarrekeningen VWS, Rijksfinanciën.nl, 

2022. (4) Jaarrekeningen NOC*NSF.
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Het aantal dopingcontroles dat de Dopingautoriteit jaarlijks uitvoert is in 2010-2019 
met gemiddeld 1,2% per jaar gestegen (niet gecorrigeerd voor groei topsporters)
― Het totaalaantal dopingcontroles dat in Nederland wordt uitgevoerd is gestegen tot ruim 

3.100 in 2019. Met name vanaf 2015 (ingang van de herziene World Anti-Doping Code) 
is het aantal uitgevoerde controles sterk gestegen.1) De uitgaven van de Nederlandse 
Dopingautoriteit aan dopingcontroles bedroegen ~1,5 mln EUR in 2019. Vanaf 2010 zijn 
deze kosten gemiddeld met ruim 5% per jaar gestegen.1) De stijgende kosten voor 
dopingcontroles komen onder meer doordat meer ontwikkelingen in dopinggebruik 
(nieuwe middelen en manieren om dopinggebruik te maskeren) vragen om 
geavanceerdere en (veelal daarom) duurdere testmethodes.2)

De Dopingautoriteit (en andere internationale antidopingorganisaties) maken daarbij 
gebruik van steeds geavanceerdere en meer nauwkeurige opsporingsmethoden
― Dopingcontroles zijn de afgelopen jaren steeds nauwkeuriger geworden. Onder meer 

ontwikkelde CIR-testen zijn beter (dan de standaard T/E-ratio-testen) in staat om 
lichaamsvreemde (verboden) stoffen te detecteren. Met DNA-testen kan daarbij 
tegenwoordig eenvoudiger en met zekerheid worden vastgesteld of ingeleverde 
monsters daadwerkelijk van de geteste atleet zijn.3)

― Met de invoering van het biologisch paspoort kunnen daarnaast de resultaten van bloed-
en urinecontroles voor een langere periode worden bijgehouden. Dit geeft een 
betrouwbaarder beeld van de ‘normale’ bloedwaarden en hormoonhuishouding van 
topsporters en draagt daarmee bij aan effectiever antidopingbeleid.4),5)

― In het Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS) wordt informatie uit 
het biologisch paspoort gecentraliseerd en wereldwijd beschikbaar gemaakt voor 
dopingautoriteiten. Daarnaast worden in het systeem ‘whereabouts’ van sporters 
geregistreerd, zodat eenvoudig ‘out-of-competition’ controles kunnen worden uitgevoerd, 
die volgens experts steeds belangrijker worden in de strijd tegen doping.4), 6)

Naast het uitvoeren van (meer) controles zet de Dopingautoriteit in op voorlichting en 
educatie om dopinggebruik tegen te gaan
― De Dopingautoriteit richt zich naast het uitvoeren van controles op preventie van 

dopinggebruik. Door topsporters, opkomende talenten en sportbonden voor te lichten 
over de gevaren van doping probeert de dopingautoriteit dopinggebruik te voorkomen.

― De educatie van topsporters middels educatiesessies en e-learningmodules is jaarlijks 
gestegen met bijna 70% sinds 2017. Topsporters geven aan dat voorlichting en educatie 
een belangrijke en effectieve pijler is in het antidopingbeleid.7)

Door hogere budgetten kan de Dopingautoriteit meer dopingcontroles uitvoeren en meer inzetten 
op voorlichting en educatie van topsporters
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Aantal dopingcontroles door de Dopingautoriteit per jaar en de directe kosten van 
dopingcontroles (2010-2019)1), 2)

Notitie: (1) I.v.m. afgelaste evenementen is 2020 niet representatief en daarom niet meegenomen in de analyse. (2) Het totaal aantal 
dopingcontroles bestaat uit controles uit het Nationaal Controle Programma en overige controles. 

Bron: (1) Jaarverslagen Dopingautoriteit, 2010 – 2019.
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Bron: (1) Jaarverslagen Dopingautoriteit, 2011 – 2020.
Bron: (1) Jaarverslagen Dopingautoriteit, 2010-2019. (2) Doping in Sports, a Never-Ending Story?, Vlad et al., 2018. (3) Speed bumps: 

Why anti-doping tests are so ineffective in catching cheating athletes, Scroll.in, 21 augustus 2015. (4) Biologisch paspoort, 
Dopingautoriteit. (5) Doping in two elite athletics competitions assessed by randomized-response surveys, Ulrich et al., (2018) (6) 
(6) ADAMS, World Anti-Doping Authority. (7) Perception of the current anti-doping regime, Westmattelmann et al., 2018.
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Het aantal afwijkende bevindingen bij dopingcontroles door de Dopingautoriteit is 
gedaald en sinds 2018 ~1%, dit komt overeen met internationale WADA-cijfers
― Het aantal afwijkende bevindingen bij dopingcontroles door de Dopingautoriteit is door 

de invoering van ADAMS en de invoering van het steroïdenpaspoort sterk gedaald en 
sinds 2018 stabiel op ~1%.1)

― Deze cijfers komen grotendeels overeen met internationale cijfers van WADA waar het 
percentage AAF’s (adverse analytical findings) de afgelopen jaren ook rond de 1% 
bedraagt. 2)

Experts en onderzoek suggereren echter dat dopingprevalentie mogelijk hoger ligt, 
omdat huidige antidopingtesten onvoldoende in staat zijn om dopinggebruik vast te 
stellen en/of te bewijzen3), 4), 5), 6)

― Dopinggebruik kan bij lage doseringen al effectief zijn. Mogelijk gebruiken topsporters 
daarom (al dan niet in samenwerking met artsen) kleine hoeveelheden doping die lastig 
te detecteren zijn.

― Daarnaast wordt aangegeven dat bepaalde vormen van dopinggebruik niet op te sporen 
zijn met de huidige dopingtesten. 

― Topsporters kunnen dopingtesten en sancties omzeilen door nieuwe prestatie-
bevorderende middelen te gebruiken die (nog) niet op de dopinglijst staan, en daarom 
niet naar voren komen in dopingtesten.

― Daarnaast bestaat de indruk dat er door topsporters meer gebruik wordt gemaakt van 
medische dispensatie om onder dopingcontroles uit te komen. Experts geven aan dat zij 
een toename zien in het aantal medische attesten.

Op basis van onderzoek naar dopinggebruik onder Nederlandse topsporters wordt 
dopingprevalentie geschat op 3% tot 25%
― In een prevalentieonderzoek uitgevoerd door het Mulier instituut wordt het 

dopinggebruik onder Nederlandse topsporters in 2020 geschat op 12,5% (best 
beschikbare schatting, met een betrouwbaarheidsinterval van 3% tot 25%).7), a)

― Experts geven aan dat onderzoek naar dopingprevalentie veelal methodologische 
uitdagingen kent en dat onderzoeksresultaten uiteenlopen.3),

Het aantal afwijkende bevindingen bij dopingcontroles door de Dopingautoriteit is sinds 2018 ~1%, 
mogelijk ligt dopingprevalentie hoger, onderzoekers schatten deze op 3% tot 25%
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Afwijkende (analytische en niet-analytische) bevindingen bij dopingcontroles (% van 
dopingcontroles, 2010-2020)

Notitie: (a) In het onderzoek van Mulier is gebruikgemaakt van een vragenlijst onder (voormalig) topsporters. Daarbij is 
gebruikgemaakt van de randomized respons-methode. Bij deze methode wordt gebruikgemaakt van een kansmechanisme
dat de volgorde van de antwoordopties bepaalt. Hierdoor zijn antwoorden op individueel niveau niet te achterhalen en is het, 
met behulp van een statistische data-analyse, alleen mogelijk om de antwoorden op groepsniveau te bekijken.

Bron: (1) Jaarverslagen dopingautoriteit, 2010-2020. (2) 2020 anti-doping testing figures, 2020, WADA. (3) KPMG-
interviewprogramma, 2022. (4) Doping in Two Elite Athletics Competitions Assessed by Randomized-Response Surveys, 
Ulrich et al, 2018. (5) Speed bumps: Why anti-doping tests are so ineffective in catching cheating athletes, Scroll In, 
21 augustus 2015. (6) Doping, van Yperen, 2017. (7) Dopinggebruik in de Nederlandse topsport, Mulier Intituut, 2021.
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Notitie: De daling in het percentage afwijkende bevindingen na 2015 is een gevolg van de ingebruikname van ADAMS door de 
Dopingautoriteit en de daarbij mondiaal beschikbaar gekomen longitudinale informatie van sporters, alsmede een uitvloeisel 
van de invoering van het steroïden paspoort.

Bron: (1) Jaarverslagen dopingautoriteit, 2010-2020. 

Geschatte dopingprevalentie in Nederland (% van topsporters, 2020)

Notitie: In 2015 is het betrouwbaarheidsinterval (95%) tussen 0% en 25,5%. In 2020 is het betrouwbaarheidsinterval (95%) tussen 
3,0% en 24,7%).

Bron: (1) Dopinggebruik in de Nederlandse topsport, Mulier Intituut, 2021.
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De Dopingautoriteit zet in op meer dopingcontroles en betere educatie om het 
dopinggebruik in de Nederlandse topsport tegen te gaan
― In Nederland worden jaarlijks circa 3.100 controles uitgevoerd (op een poule van circa 

1.000 topsporters die circa drie keer per jaar worden gecontroleerd). In bepaalde sporter 
wordt daarbij meer gecontroleerd dan in andere sporten, onder meer omdat het risico op 
dopinggebruik daar groter wordt geacht.

― Om dopingprevalentie te verminderen wil de Nederlandse Dopingautoriteit het aantal 
dopingcontroles in het nationaal controleprogramma op korte termijn verhogen van 
~3.100 naar ~3.900 controles per jaar in 2024. Daarnaast wordt het aantal dopingofficials 
verhoogd naar ~7 fte's in 2024.1) De Dopingautoriteit wil daarbij de controles informatie-
gestuurd en gerichter gaan uitvoeren. Door informatie te gebruiken over trends in (type) 
dopinggebruik (in bepaalde sporten en op bepaalde momenten) en door het type 
dopingcontroles en testen hier op af te stemmen, moeten controles effectiever worden.2)

― Naar aanleiding van de nieuwe WADA 2021 code heeft de Dopingautoriteit daarnaast 
een nieuw Nationaal Educatieprogramma topsport opgezet. Door nog meer in te zetten op 
het voorlichten van topsporters en sportprofessionals over antidoping en de gevaren van 
doping beoogt de dopingautoriteit het gebruik van doping te voorkomen.3)

― Onderzoek ondersteunt dat meer (vervolg)dopingcontroles (o.a. met betere 
diagnosestelling) effectieve maatregelen zijn om doping tegen te gaan. Ook voorlichting 
en educatie wordt gezien als een belangrijke en effectieve pijler in het antidopingbeleid.2)

Er is discussie in de literatuur en onder experts of het strenger bestraffen van 
dopinggebruik een effectieve aanvullende antidopingmaatregel is
― Atleten geven aan dat wet- en regelgeving en hogere sancties effectief kunnen zijn in het 

tegengaan van dopinggebruik.4) Hogere schorsingen en boetes kunnen volgens hen 
topsporters afschrikken om doping te gebruiken.

― Sommige experts en organisaties geven ook aan dat een hogere pakkans en strengere 
sancties bijdragen aan het preventieve effect van het antidopingbeleid.1), 5)

― Andere experts betwijfelen de effectiviteit van (strengere) wet- en regelgeving en hogere 
sancties en geven aan dat aanvullend onderzoek nodig is.1), a)

De Dopingautoriteit zet in op meer en gerichtere dopingcontroles en meer voorlichting om 
dopingprevalentie te verminderen

NeutraalNiet effectief Zeer effectief

Betere diagnosestelling

Indirecte detectiemethoden

Hogere schorsing

Antidopingwet

Meer vervolgcontroles

Hogere frequentie van controles

Voorlichting

Bepaling van antidopingregels

Hogere boetes

Evaluatie effectiviteit van antidopingmaatregelen door Duitse topatleten

Bron: (1) Perception of the current anti-doping regime – A quantitative study among German top-level cyclists and track and field 
athletes, Westmattelmann et al., 2018.

Notitie: (a) Er vindt momenteel een evaluatieonderzoek plaats naar antidopingwetgeving in Nederland. De resultaten van dit onderzoek 
waren ten tijde van het schrijven van deze rapportage niet beschikbaar.

Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022. (2) Perception of the current anti-doping regime – A quantitative study among German 
top-level cyclists and track and field athletes, Westmattelmann et al., 2018. (3) Nationaal Educatieprogramma 2021, 
Dopingautoriteit. (4) Perception of the current anti-doping regime – A quantitative study among German top-level cyclists and 
track and field athletes, Westmattelmann et al., 2018. (5) KNVB pleit in Tweede Kamer voor strafbaarstelling matchfixing, 2021.
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Bron: (1) Dopingautoriteit, 2022. (2) KPMG-analyse.
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De bestrijding van matchfixing is complex en vergt daarom veel 
opsporingscapaciteit, samenwerking tussen instanties en informatie-uitwisseling
― Experts geven aan dat de bestrijding van matchfixing complex is en dat matchfixing 

lastig te ontdekken en te bewijzen is.1)

- Het aantonen en bewijzen van matchfixing is lastig, omdat het spelverloop van 
sportwedstrijden onvoorspelbaar is en verrassingen bij sport horen. Spelers kunnen 
fouten maken en niet bij iedere opzichtige blunder is sprake van matchfixing.1), 3)

- Experts geven daarnaast aan dat de Wet kansspelen op afstand (Koa) de 
informatiepositie van sportbonden verzwakt en daarmee matchfixing in de hand 
werkt. Gokaanbieders mogen onder de nieuwe wet verdachte gokbewegingen niet 
meer met sportbonden delen, omdat die informatie onder de wet tegen witwassen en 
terrorisme valt (Wwft). Dit maakt Nederland extra kwetsbaar voor matchfixing, omdat 
het volgens experts de pakkans verkleint.2), 3)

- Tot slot geven experts aan dat het vaak om internationaal georganiseerde illegale 
netwerken gaat, wat de bestrijding bemoeilijkt onder andere omdat 
opsporingsdiensten lastig zicht krijgen op deze netwerken.1)

― Om bovenstaande redenen vergt de bestrijding van matchfixing veel 
opsporingscapaciteit, samenwerking tussen instanties en informatie-uitwisseling.

Experts en onderzoek geven aan dat een effectieve bestrijding meer aandacht vergt 
van OM, politie, FIOD, meer samenwerking tussen partijen en mogelijk gebaat is bij 
duidelijk strafbaarstellinga)

― Vanuit de sport (o.a. door NOC*NSF en de KNVB) wordt aangegeven dat het Openbaar 
Ministerie (OM) en opsporingsdiensten meer prioriteit moeten geven aan matchfixing en 
dat het belangrijk is dat er voldoende (opsporings)capaciteit is.3), 4)

― Experts geven aan dat er met name meer en betere samenwerking nodig is tussen 
betrokken partijen en instanties (o.a. beleidsdepartementen, het OM, de FIOD, 
sportbonden, politie en Lotto) over het delen van data en informatie.1), 3)

― Sommige experts wijzen er daarnaast op dat matchfixing als zodanig in Nederland tot op 
heden niet wettelijke strafbaar is gesteld. Dit maakt het volgens sommigen lastig om 
frauderende sporters en matchfixers te vervolgen. Andere experts geven aan dat het 
onzeker is of een specifieke strafbepaling voor matchfixing effectief is; zij wijzen onder 
meer op praktische uitdagingen en geven aan dat veel elementen van matchfixing reeds 
vallen onder generieke bepalingen en daarmee strafbaar zijn.1), 5)

Matchfixing is lastig te ontdekken en te bewijzen. Een effectieve aanpak lijkt meer aandacht te 
vergen van de overheid

‘Waarom juist Nederland zo kwetsbaar is voor matchfixing’
‘“Matchfixing is haalcriminaliteit” a), zegt Emiel Krijt, integrity officer van NOC-NSF. “Dat 
betekent dat er een flinke inspanning nodig is om het te ontdekken en bewijzen. De politie 
moet er meer prioriteit aan geven.”’
– Trouw, 27 september 2021

Notitie: (a) Politie en OM maken onderscheidt tussen breng- en haalcriminaliteit. De brengdelicten komen binnen via meldingen en
aangiften. De haalcriminaliteit komt tot de politie door eigen inspanning. In het geval van matchfixing is de inspanning om 
delicten te ontdekken en te bewijzen groot.

‘Fout in nieuwe gokwet zorgt voor 'meer risico op matchfixing', sportbonden boos’
‘Anders dan was beloofd mogen signalen van matchfixing niet met sportbonden worden 
gedeeld. Vanaf oktober moeten online gokbedrijven die verdachte zaken zien, dat geheim 
houden en uitsluitend melden aan de Financial Intelligence Unit van de overheid. Of die 
signalen worden uitgezocht en of ze ooit bij de sport belanden, is daardoor maar zeer de 
vraag.’
– NOS, 8 april 2021

Geïnterviewde experts bevestigen het belang van goede samenwerking tussen 
betrokken partijen, waaronder opsporingsdiensten en het duidelijk beleggen van 

verantwoordelijkheden en mandaten.

Notitie: (a) Op dit moment zijn de betrokken partijen in het Nationaal Platform matchfixing (NPM) en het Strategisch Beraad 
matchfixing (SBM) bezig met de herijking van de structuur om tot een betere aanpak van matchfixing te komen. Er vindt 
daarnaast momenteel een onderzoek plaats naar de aanpak van matchfixing. De resultaten van de herijking en het onderzoek 
waren ten tijde van het schrijven van deze rapportage niet beschikbaar.

Bron: (1) KPMG-interviewprogramma 2022. (2) ‘Fout in nieuwe gokwet zorgt voor ‘meer risico op matchfixing', sportbonden boos’, 
NOS, 8 april 2021. (3) ‘Waarom Nederland juist zo kwetsbaar is voor matchfixing’, Trouw, 27 september 2021 (4) Mogelijke 
beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing), Tweede Kamer, 2021. (5) Sportmanipulatie, Openbaar Ministerie, 2020.
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Cijfers over de mate waarin matchfixing voorkomt in Nederland zijn beperkt. 
Topsporters geven aan dat zij vermoedens hebben dat matchfixing zich voordoet
― Cijfers over de mate waarin matchfixing daadwerkelijk plaatsvind in Nederland zijn 

beperkt. Er is in Nederland alleen bewijs gevonden voor 1 geval van matchfixing in het 
betaald voetbal in 2009 en in Nederland is slechts 1 sporter geschorst voor matchfixing 
in darten.3)

― Onderzoek onder Nederlandse topsporters suggereert dat matchfixing in Nederland 
voorkomt.

- In 2013 gaf 27% van de topsporters aan een vermoeden te hebben dat matchfixing 
zich in zijn of haar omgeving had voorgedaan. 8% van de sporters kent mensen die 
zijn benaderd voor matchfixing, en 4% van de sporters is zelf benaderd voor 
matchfixing.1)

- In 2019 gaf 19% van de topsporters aan zelf te maken te hebben gehad met 
matchfixing.2)

Het aantal verdachte sportwedstrijden neemt wereldwijd toe
― Het aantal verdachte sportwedstrijden neemt wereldwijd sterk toe, gemiddeld met 9% 

per jaar in de periode 2010-2021.4), 5) In onderzoek van Sportradar wordt aangegeven 
dat de sterk groeiende (online) gokmarkt leidt tot meer (online) weddenschappen op 
sportwedstrijden en daarmee tot meer mogelijkheden om aan matchfixing te doen.6)

― De huidige wereldwijde sportgokmarkt bedraagt circa 6,5 mrd EUR en groeit naar 
verwachting met gemiddeld 10% per jaar tot 13,9 mrd EUR in 2028.4)

― Mogelijk heeft ook corona bijgedragen aan de toename van verdachte wedstrijden. De 
financiële tegenslagen van de afgelopen seizoenen maken sporters en teams 
kwetsbaarder voor matchfixing.

Cijfers over de mate waarin matchfixing in Nederland voorkomt zijn beperkt. Wereldwijd neemt het 
aantal verdachte sportwedstrijden toe

Bron: (1) Matchfixing in Nederland, Olfers en Spapens, 2013. (2) Topsporters over integriteit in de Nederlandse topsport, Mulier
Instituut, 2020. (3) Darttalent Nijman voor 5 jaar geschorst na matchfixing: ‘Ik ben stom geweest’, AD, 29 oktober 2022. 
(4) Sports Betting Market – Global industry analysis, market size, opportunities and forecast 2021-2028, Acumen Research 
and Consulting. (5) Sports Betting Market by Platform and Geography - Forecast and Analysis 2021-2025, Technavio, 2021. 
(6) Match fixing on the rise as global sports betting turnover surpasses EUR 1.45 trillion for the first time, Sportradar, 2022.
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‘Toename van verdachte uitslagen: ‘Corona heeft matchfixing in het voetbal in de 
hand gewerkt’’
‘De coronacrisis heeft voetbalclubs kwetsbaarder gemaakt voor criminelen die uitslagen van 
wedstrijden willen beïnvloeden. Dat heeft een hoge functionaris van de Europese 
politieorganisatie Europol gezegd tijdens een conferentie over matchfixing in Den Haag.’ 
– Algemeen Dagblad, 26 april 2022

Aantal verdachte sportwedstrijden per jaar, wereldwijd (2010-2021)

Bron: (1) Sports Betting Market – Global industry analysis, market size, opportunities and forecast 2021-2028, Acumen Research 
and Consulting.
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Experts geven aan dat er te weinig kennis van de omvang van matchfixing is. Het 
is bekend dat het voorkomt en dat het een probleem is, maar het is erg moeilijk 

om aan te tonen.



99© 2023 KPMG Advisory N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De 
naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de zelfstandige ondernemingen die lid zijn van de wereldwijde KPMG-organisatie.

Vanuit de topsport worden diverse maatregelen getroffen om matchfixing te 
bestrijden

― Wereldwijd worden sportwedstrijden op verzoek van toezichthouders en sportbonden in 
toenemende mate gemonitord door partijen als Sportradar, waarbij met 
fraudedetectiesystemen wordt geprobeerd mogelijke matchfixing te detecteren.1)

― Ook in Nederland worden sportwedstrijden in diverse competities gemonitord door 
Sportradar. In 2021 zijn NOC*NSF en Sportradar een pilot gestart om onder andere 
basketbal- en dartswedstrijden te monitoren. De KNVB heeft een meerjarige 
overeenkomst met Sportradar om wedstrijden uit diverse voetbalcompetities te 
monitoren.2), 3)

― Door NOC*NSF is daarnaast een instrumentarium ontwikkeld ter bestrijding van 
matchfixing en betting. Zo heeft NOC*NSF voorlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld 
voor het geven van presentaties aan topsporters en talenten over matchfixing en betting 
en heeft het een blauwdruk tuchtregels ontwikkeld voor topsportbonden.4)

Om de sport te beschermen tegen matchfixing worden door bonden en NOC*NSF diverse 
maatregelen getroffen

Bron: (1) Sportradar, 2022. (2) KNVB en Sportradar breiden samenwerking uit in strijd tegen matchfixing, KNVB, 20210. 
(3) NOC*NSF partners with Sportradar for competition monitoring, Insidersport, 2021. (4) Matchfixing, NOC*NSF, 2022.

Aantal sportwedstrijden dat wereldwijd wordt gemonitord door Sportradar (aantal 
wedstrijden x 1.000, 2016-2021)
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Notitie: Betreft de wereldwijde monitoring van sportwedstrijden door Sportradar (veelal in opdracht van sportbonden) met het 
Universal Fraud Detection System (UFDS) gericht op het detecteren van mogelijke matchfixing. Over de jaren 2017 en 2018 is 
geen data beschikbaar.

Bron: (1) Sportradar, 2022. KPMG-analyse.

‘KNVB en Sportradar breiden samenwerking uit in strijd tegen matchfixing’
‘De KNVB en Sportradar Intelligence and Investigation Services hebben een nieuwe 
meerjarige overeenkomst gesloten. De uitbreiding van de samenwerking tussen de KNVB 
en Sportradar is een van de maatregelen om de integriteit van de Nederlandse 
voetbalcompetities te blijven beschermen. Dit komt boven op de diensten die Sportradar 
aan de KNVB levert door middel van haar samenwerking met de UEFA en FIFA.’
– KNVB, 15 december 2021
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Bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag komen in topsport mogelijk vaker 
voor dan in breedtesport, het trekken van generaliserende conclusies is echter moeilijk
― In onderzoek naar de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport 

wordt aangegeven dat de geschatte prevalentie van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
in nationale en internationale topsport ~14% tot ~21% is tegenover ~11% tot ~12% in de 
breedtesport (resultaten op basis van vragenlijsten onder 48 respondenten).1) Experts 
benadrukken daarbij dat de onderzoeksresultaten niks zeggen over de mogelijke 
prevalentie van andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. 

― Dit beeld wordt bevestigd door onderzoeken bij individuele sporten.
- In onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport wordt bijvoorbeeld 

aangegeven dat naarmate gymsporters op een hoger niveau sporten, er meer 
grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.2)

- Daarnaast kwam bij onderzoek bij wielrennen naar voren dat topsporters in veel grotere 
mate vervelende ervaringen meemaken dan amateurrenners.2) 

― Diverse experts geven echter aan dat onderzoek naar de prevalentie van 
grensoverschrijdend gedrag uitdagingen en beperkingen kent (onder meer omdat het veelal 
over beleving van respondenten gaat en omdat grensoverschrijdend gedrag vele vormen 
kent), waardoor onderzoeksresultaten met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd 
en waarbij slechts beperkt/geen generaliserende conclusies kunnen worden getrokken.

Topsport is mogelijk een risicogroep door onder andere de intensieve afhankelijkheids-
relaties tussen sporters en trainers en de competitieve cultuur binnen topsporta)

― Onderzoek en experts geven aan dat bovenstaande onderzoeksresultaten erop kunnen 
duiden dat topsport een risicofactor is voor het meemaken van grensoverschrijdend gedrag.
- Topsport wordt gekenmerkt door intensieve afhankelijkheidsrelaties tussen 

trainers/coaches en topsporters. Doordat sporters het idee hebben dat hun succes 
afhankelijk is van hun coaches/trainers en er vaak een leeftijdsverschil is, ontstaat een 
machtsverhouding. Mogelijk geven sporters hierdoor minder snel hun grenzen aan en 
wordt grensoverschrijdend gedrag vaker geaccepteerd.2)

- De competitieve cultuur binnen topsport kan er daarnaast toe leiden dat sporters, maar 
ook trainers en coaches tot het uiterste gaan om goede sportprestaties te leveren. Dit 
kan leiden tot grensoverschrijdend gedrag op zowel fysiek als mentaal vlak. Dit effect 
wordt versterkt doordat financiering van topsporters afhankelijk is van hun prestaties.2)

Bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag komen in de topsport mogelijk vaker voor dan 
in de breedtesport, topsporters worden daarbij gezien als een risicogroep
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Notitie: Betreft het percentage respondenten dat heeft aangegeven in het afgelopen jaar bepaalde vormen van grensoverschrijdend
gedrag te hebben ervaren.

Bron: (1) Ongelijke Leggers, Olfers en Van Wijk, Verinorm, 2021.

Notitie: (a) Er wordt momenteel aanvullend onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de prevalentie van grensoverschrijdend 
gedrag in (top)sport en wat risicofactoren zijn. De resultaten van dit onderzoek waren ten tijde van het schrijven van deze 
rapportage niet beschikbaar.

Bron: (1) Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, de Vries, Ross-van Dorp, Myjer, Arko 
Sports Media, 2017. (2) Ongelijke Leggers, Olfers en Van Wijk, Verinorm, 2021.
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Illustratief

Geschatte prevalentie van seksueel grensoverschrijdend gedrag per sportniveau (%)

Bron: (1) Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, de Vries, Ross-van Dorp, Myjer, Arko 
Sports Media, 2017.
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De aandacht voor het realiseren van een veilig sportklimaat en voor de preventie van 
grensoverschrijdend gedrag lijkt de afgelopen jaren toegenomen
― De preventie van (seksueel)grensoverschrijdend gedrag is vormgegeven in het 

programma ‘Samen naar een veiliger Sportklimaat’ (VSK). Dit programma liep van 2011 
tot 2018 en is vervolgens voortgezet in de uitwerking van het Sportakkoord. 

― De budgetten van onder meer NOC*NSF, ISR en CVSN voor het realiseren van een 
veilig sportklimaat en voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag zijn de 
afgelopen jaren toegenomen. 1), 2)

― Daarnaast geven experts aan dat de rijksoverheid samen met sportkoepels en -bonden 
diverse instrumenten en faciliteiten heeft ontwikkeld om grensoverschrijdend gedrag in 
(top)sport aan te pakken (o.a. opstellen gedragsregels, voorlichting, oprichting Centrum 
Veilige Sport Nederland).1)

― Verdere professionalisering van ketenpartijen lijkt nodig om de preventie en aanpak van 
grensoverschrijdend gedrag in de topsport te versterken.3), 4)

De (aandacht voor de) preventie van grensoverschrijdend gedrag lijkt de afgelopen jaren meer 
prioriteit te hebben gekregen in het beleid vanuit de overheid, NOC*NSF en de sportbonden 

Budget Integriteit & Kwaliteit NOC*NSF (mln EUR, 2019-2022)

Notitie: Betreft het budget voor Integriteit & Kwaliteit zoals opgenomen in het Bestedingsplan 2022 van NOC*NSF. Onder Integriteit & 
Kwaliteit vallen onder meer budgetten voor Centrum Veilige Sport Nederland en Tuchtrechtspraak.

Bron: (1) Bestedingsplan en richtlijnen 2022-2023, NOC*NSF.

Bron: (1) Bestedingsplan en richtlijnen 2022-2023, NOC*NSF. (2) Jaarrekeningen Instituut Sportrechtspraak, ISR. 
(3) KPMG-interviewprogramma, 2022. (4) Sportminister: Instituut Sportrechtspraak snel professionaliseren, RTL, 2022.

‘Aandacht voor een veilig sportklimaat blijft groeien’
‘VSK ligt beklonken in beleidsplannen van sportbonden en steeds meer verenigingen 
hebben clubregels, vertrouwenspersonen en protocollen voor omgang met excessen. Het 
belang van Veilig Sportklimaat is diep in de Nederlandse sport doorgedrongen.’
– Mulier Instituut, 2018
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Notitie: 2019 is exclusief de baten voor de Juridische voorziening topsporters.
Bron: (1) Jaarrekeningen Instituut Sportrechtspraak, ISR.

‘Sportminister: Instituut Sportrechtspraak snel professionaliseren’ 
‘Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) dient op korte termijn "een professionaliseringsslag" te 
maken. Dat zei minister van Sport Conny Helder maandag nadat ze de algemene 
ledenvergadering van sportkoepel NOC*NSF had toegesproken. Aanleiding vormt de kritiek 
die is gekomen op de rechtspraak rond grensoverschrijdend gedrag door turncoaches.’
– RTL Nieuws, 16 mei 2022



102© 2023 KPMG Advisory N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De 
naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de zelfstandige ondernemingen die lid zijn van de wereldwijde KPMG-organisatie.

Integriteitsincidenten in topsport kunnen in sommige gevallen leiden tot een 
kortstondige dip in kijkcijfers of evenementbezoek
― Onderzoek suggereert dat effecten van integriteitsincidenten op de populariteit van 

topsport veelal kortstondig van aard zijn.1), 2)

- Bezoekersaantallen van Amerikaanse honkbalwedstrijden namen bijvoorbeeld 
kortstondig af na dopingschandalen, maar na circa tien dagen was dit effect 
verdwenen.

- Ook kijkcijfers van onder meer wielrennen en Indiase cricketwedstrijden zijn in het 
verleden na respectievelijk doping- en matchfixingschandalen slechts kortstondig 
gedaald.1), 3)

Incidenten leiden daarnaast alleen in zeer uitzonderlijke gevallen tot het terugtrekken 
van sponsordeals
― Integriteitsincidenten lijken beperkt van invloed te zijn op sponsordeals. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen worden sponsordeals teruggetrokken. Sponsoren geven wel aan 
dat het belangrijk is dat incidenten worden aangepakt en dat waar nodig maatregelen 
worden getroffen.4)

― Incidenten kunnen wel leiden het terugtrekken van persoonlijke sponsordeals met 
sporters; hiertoe zijn veelal clausules ingebouwd in sponsorcontracten.4)

― Omdat integriteitsincidenten nauwelijks tot geen structurele effecten lijken te hebben op 
populariteit, leiden incidenten niet tot een structurele daling van media-, ticketing- en 
sponsorinkomsten voor topsport.

Het structureel voorkomen van integriteitsschandalen kan volgens sommige experts 
in echter wel impact hebben op inkomsten van de topsport
― Sommige experts geven aan dat wanneer integriteitsschandalen structureel voorkomen 

binnen een sport/competitie er wel degelijk financiële gevolgen kunnen zijn voor de 
inkomsten van topsport. Zij wijzen erop dat bij structurele matchfixing en corruptie de 
geloofwaardigheid van de sport kan worden aangetast waarbij bezoekers- en 
kijkersaantallen (en daarmee inkomsten) kunnen teruglopen.4)

- In Kroatië bijvoorbeeld zijn bezoekersaantallen van voetbalwedstrijden voor sommige 
clubs met ~75% teruggelopen de afgelopen jaren in navolging van signalen over 
structurele corruptie in de sport.5)

Integriteitsincidenten in topsport lijken nauwelijks tot geen structurele financiële gevolgen te 
hebben voor inkomsten topsport

‘Impact van Sport-fixing: kijkcijfers van de Indian Premier League dalen met 14%’ 
‘Nu het crickettoernooi-schandaal van de Indian Premier League (IPL) met de dag 
duisterder wordt en het spel bezoedelt, is de impact zichtbaar op de kijkcijfers. Terwijl 
kijkers nog steeds naar de wedstrijden in stadions kijken, is er een scherpe daling van 
14 procent in de kijkcijfers (TVR) in de avondwedstrijden voor en nadat het schandaal 
uitbrak. ’ […] Hoewel de daling steil lijkt, zei Neeraj Vyas, van de officiële omroep van IPL: 
“Als je de algemene kijkcijfers van het toernooi tot nu toe neemt, is er geen drastische 
stijging of daling waar te nemen.”’
– Business Standard, 2013
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De afwijking van het verwachte aantal bezoekers tien dagen voor en na de 
aankondiging van een dopingschorsing bij Amerikaanse honkbalwedstrijden

Bron: (1) Do Fans Care about Compliance to Doping Regulations in Sports? The Impact of PED Suspension in Baseball, Cisyk en 
Courty, 2014. 

Bron: (1) Do consumers care about doping scandals in sports? – Evidence from TV broadcasts of the Tour de France in Denmark, 
Feddersen, 2020. (2) Do Fans Care about Compliance to Doping Regulations in Sports? The Impact of PED Suspension in 
Baseball, Cisyk en Courty, 2014. (3) Impact van Sport-fixing: IPL viewership drops 14%, Business Standard, 2013. 
(4) KPMG-interviewprogramma 2022. (5) Sport matters: hooliganism and corruption in football, Budim, 2018.

Experts bevestigen dat schandalen in veruit de meeste gevallen geen blijvend effect 
hebben voor de sport. Daarvoor is topsport te belangrijk voor sponsoren. Wel moeten 

er maatregelen genomen worden.
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Circa de helft van de Nederlandse topsporters geeft aan voldoende maandelijks 
inkomen te ontvangen om als voltijdse topsporter te voorzien in levensonderhoud en 
training
― In 2015 gaf 57% van de topsporters aan dat het maandelijks inkomen voldoende was 

om te voorzien in levensonderhoud en training als voltijdse topsporter. In 2019 gaf 
slechts 54% van de sporters aan voldoende te verdienen.1)

Nederlandse topsporters verdienen gemiddeld genomen minder dan het landelijk 
gemiddelde in een vergelijkbare leeftijdscategorie, met name sporters met een 
selectiestatus zijn slechter af
― 66% van de sporters met een selectiestatusa) en 12% van de sporters met een 

A-statusa) verdient het minimumloon (~15k EUR), tegenover 35% van Nederlandse 
bevolking (in de leeftijdscategorie 15-45 jaar).

― 16% van de sporters met een selectiestatus en 50% van de sporters met een A-status 
verdient beneden modaal, tegenover 23% van de Nederlandse bevolking (in de 
leeftijdscategorie 15-45 jaar). 

― Slechts 3% van de sporters met een selectiestatus en 11% van de sporters met een 
A-status verdient boven modaal, tegenover 27% van de Nederlandse bevolking.2), 3)

― Topsporters met een A-status kunnen gebruikmaken van het stipendium en verdienen 
daarom doorgaans meer dan topsporters met een selectiestatus, die geen gebruik 
kunnen maken van het stipendium.

54% van de Nederlandse topsporters verdient voldoende om te leven als voltijds topsporter. 82% van 
sporters met een selectiestatus verdient beneden modaal t.o.v. 58% van de Nederlandse bevolking

Bron: Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht.

Deel van topsporters dat voldoende verdient om van te leven als deeltijdse 
topsporter of als voltijdse topsporter (%, 2015-2019)

Verdeling van brutojaarinkomen van sporters met A-status en sporters met 
selectiestatus tot 40 jaar1) en de Nederlandse bevolking tussen 15 en 45 jaar2) (%, 2019)
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Notitie: De resultaten onder topsporters zijn ingevuld op basis van eigen inschatting van respondenten. De resultaten voor de 
Nederlandse bevolking tussen 15 en 45 jaar zijn gebaseerd op de volgende categorisering: Minimum bij inkomen <10k voor 15-
25 jaar en <20k voor 25-45 jaar; beneden modaal bij inkomen van 10k tot 30k voor 15-25 jaar en van 20k tot 30k voor 25-45 
jaar; ongeveer modaal bij inkomen van 30k tot 40k; en meer dan modaal bij inkomen >40k (inkomen is persoonlijk jaarlijks 
inkomen in EUR). Op basis van de beschikbare data was het niet mogelijk om een vergelijking te maken tussen de 
inkomensverdeling van topsporters en niet-topsporters in exact dezelfde leeftijdscategorie.

Bron: (1) Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. (2) Inkomen van personen 2019, CBS. KPMG-analyse. 

Bevolking tussen 15 en 45 jaarSelectiestatus A-status
Notitie: (a) Met een topsportstatus komen sporters in aanmerking voor een pakket aan voorzieningen. Alleen NOC*NSF kan aan 

topsporters een status verlenen. A-status: Het uitgangspunt om in aanmerking te komen voor een A-status is een mondiale top 8-
prestatie tijdens een WK, Olympische Spelen, Paralympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat 
betreft deelnemersveld en geleverde competitie gelijk is aan een WK. Selectie-status: De selectiestatus is niet gekoppeld aan 
een prestatie-eis. De sportbond bepaalt op basis van zijn eigen selectiebeleid welke sporters voor deze status in aanmerking 
komen. 

Bron: (1) Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. (2) Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, 
Universiteit Utrecht. (3) Inkomens van personen 2019, CBS. KPMG-analyse. 

Indicatief

‘42 procent van profwielrenners komt niet rond van salaris’
‘Bij de Continentale ploegen krijgt liefst 63 procent van de coureurs maximaal 2000 euro 
gestort. Slechts 37% van de Continentale renners is dan ook tevreden met zijn salaris. In de 
WorldTour is dit 79%. Ook kan zo’n 60 procent van de Continentale én Procontinentale 
renners niet leven van zijn salaris. In de WorldTour is dit een kwart van de renners. In totaal 
komt 42 procent van de wielrenners niet rond van hun salaris..’ – Indeleiderstrui.nl, 2019
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Een deel van de topsporters combineert zijn/haar topsportcarrière met betaald werk, 
uit financiële overwegingen of vanwege arbeidsperspectief
― In 2008 combineerde 44% van de topsporters zijn/haar topsportcarrière met betaald 

werk. In 2019 combineerde 11% van de topsporters sport met werk. Van de groep 
topsporters die naast de topsportcarrière ook werkt geeft ruim 70% aan naast de 
topsportcarrière te werken om financieel rond te komen of om de toekomstige 
arbeidsmarktpositie positief te beïnvloeden.1)

- Het feit dat 11% van de topsporters topsport combineert met werk terwijl 54% van 
de topsporters aangeeft onvoldoende te verdienen als voltijds topsporter, suggereert 
dat een deel van de topsporters geld toelegt op de topsport. Experts bevestigen dit 
beeld.4)

― Dat tussen 2008 en 2019 minder topsporters zijn gaan werken naast de topsportcarrière 
komt met name door het invoeren van de stipendiumregeling in 2001.2)

De combinatie van werk en topsport heeft voor 35% van de topsporters een negatief 
effect op sportprestaties, dit lijkt met name het geval bij grotere topsporten 
― Het combineren van een (succesvolle) topsportcarrière met werk is steeds minder goed 

mogelijk. Topsporters en sportbonden uit verschillende sporten geven aan dat een 
fulltime topsportcarrière tegenwoordig nodig is om internationaal te kunnen concurreren, 
met name bij grotere internationale (vaak commerciële) topsporten.3), 4)

― 35% van topsporters die topsport en werk combineren geeft aan dat de combinatie van 
werk en topsport een negatief effect heeft op sportprestaties. 25% van de topsporters 
geeft aan juist beter te presteren door werk.1)

Een deel van de topsporters werkt daarom naast topsport, waardoor zij zich niet altijd volledig 
kunnen toeleggen op topsport om prestaties te optimaliseren

Antwoord op de vraag ‘welke invloed heeft je werk op je sportprestaties?’
(%, 2008-2019)
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Bron: (1) Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. 

Deel van topsporters dat sport combineert met werk (%, 2008-2019) 
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Notitie: Bovenstaande cijfers hebben enkel betrekking op topsporters die topsport combineren met werk in loondienst.
Bron: (1) Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. 

‘De Nederlandse topsport – Een selectie uit de monitor Sport en corona’
‘Dat niet meer topsporters kiezen voor een voltijdse topsportcarrière heeft vooral te maken 
met hun financiële positie en/of het toekomstperspectief. Sommige topsporters komen door 
de huidige (financiële) situatie voor de keuze te staan om hun topsportloopbaan te 
combineren met een maatschappelijke carrière.’ – Mulier Instituut, 2021 

Bron: (1) Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. (2) Beleidsdoorlichting Sport, Andersson Elffers Felix, 
2017. (3) Evaluatie Stipendiumregeling A-sporters, Mulier Instituut, 2014. (4) KPMG-interviewprogramma, 2022.

Experts geven aan dat met name in de grotere (vaak commerciële) topsport de 
internationale concurrentie te groot is om te kunnen werken naast de sport wil je de 

absolute top bereiken.
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Binnen de, met name commerciële, topsport bestaat grote inkomensongelijkheid 
waarbij een zeer smalle top relatief veel geld verdient met topsport
― In topsport is het inkomen van een sporter in de meeste gevallen direct gelinkt aan zijn 

of haar sportprestaties. Succesvolle topsporters verdienen meer prijzengeld en zijn (bij 
teamsporten) in staat om lucratievere contracten te onderhandelen met commerciële 
teams waar zij voor spelen. Daarnaast leiden succesvolle sportprestaties tot meer 
populariteit van een sporter, waardoor hij of zij meer sponsorgelden ontvangt. 

― Een smalle top van succesvolle atleten verdient, met name in commerciële topsport, 
disproportioneel veel geld vergeleken met de rest. In tennis verdiende de top 10 van de 
ATP Ranking in 2021 bijvoorbeeld gemiddeld 5,7 mln EUR aan prijzengeld, terwijl de 
nummer 1000 in de ranking in 2021 4.059 EUR aan prijzengeld verdiende.1)

… maar waarbij de rest van de topsporters slechts met moeite rond kan komen 
zonder financiële steun
― Veel topsporters kunnen de kosten voor het beoefenen van topsport niet dekken met de 

inkomsten die zij vanuit topsport genereren. 
- De gemiddelde tourkosten voor bijvoorbeeld tennisspelers zijn dermate hoog dat 

slechts een klein deel van de tennissers zijn jaarlijkse kosten kan dekken uit 
prijzengeld. Vanaf ongeveer rank 200 kunnen ATP-tennissers de gemiddelde 
tourkosten van 166k EUR dekken uit hun prijzengeld.1), 2) 

- Ook in veel andere sporten, zoals in het wielrennen, het turnen en de Formule 1, 
geldt dat enkel een smalle top genoeg geld verdient om rond te komen als 
topsporter. 

- Specifiek olympische topsporters leggen naar schatting gemiddeld 15k EUR per jaar 
toe op hun sport (zie ook vorige pagina).3)

Een deel van de topsporters kan zonder steun niet rondkomen van topsport omdat sprake is van een 
zeer smalle top en grote inkomensongelijkheid in topsport, terwijl de kosten voor topsport hoog zijn

MANAGEMENTSAMENVATTING | INTRODUCTIE | TOEKOMSTBESTENDIGHEID VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT | FOTO VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT
FINANCIERING | MEDIA | TOPSPORTEVENEMENTEN | TOPSPORTACCOMMODATIES | MAATSCHAPPELIJKE IMPACT | ECONOMISCHE IMPACT | INTEGRITEIT | ARBEIDSMARKT | ORGANISATIE

Gemiddelde inkomsten uit prijzengeld van ATP-tennissers, per rankingcategorie
(x 1.000 EUR, 2021) 1)

Notitie: Voor deze figuur is de wisselkoers van US dollar naar euro van 17 mei 2020 (1:0,95) gebruikt.
Bron: (1) How much do tennis players make?, Perfect Tennis, 22 november 2021.

De gemiddelde jaarlijkse tourkosten voor een internationale tennisprofessional
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Notitie: Voor deze figuur is de wisselkoers van US dollar naar euro van 17 mei 2022 (1:0,95) gebruikt.
Bron: (1) Business of tennis: the expensive journey to Grand Slam parenthood, Live Mint, 12 september 2018.

Bron: (1) How much do tennis players make?, Perfect Tennis, 22 november 2021. (2) Business of tennis: the expensive journey to 
Grand Slam parenthood, Live Mint, 12 september 2018. (3) Het is heel scheef dat sporters niets betaald krijgen en IOC-leden op 
de tribune wel, de Volkskrant, 2020.
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Experts geven aan dat slechts een handjevol sporters genoeg verdient om zonder 
ondersteuning topsport te kunnen beoefenen. Kosten voor een coach, reiskosten voor 

internationale toernooien, medische kosten en materiaalkosten worden daarbij als 
voorbeelden genoemd van grote kostenposten.

Illustratief
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― Voor de meeste beroepssporters geldt dat arbeidsverhoudingen niet collectief zijn 
vastgelegd in arbeidsvoorwaardelijke regelingen, waardoor relatief veel topsporters 
geen pensioen opbouwen. 62% van de Nederlandse topsporters geeft aan geen 
pensioenvoorziening te hebben, tegenover 41% van de Nederlandse bevolking.1)

― Omdat een groot deel van de topsporters geen pensioen opbouwen tijdens hun 
topsportcarrière (en de duur van een fulltime topsportcarrière doorgaans tien tot vijftien 
jaar is) kunnen topsporters een aanzienlijk pensioengat opbouwen. Met name voor 
sporters die hun maatschappelijke carrière relatief laat beginnen, kan het vervolgens 
moeilijk zijn om dit gat te dichten.2)

― Het pensioenprobleem voor topsporters kan naar de toekomst toe groter worden, omdat 
topsporters gemiddeld genomen tot op steeds latere leeftijd doorgaan met hun 
topsportcarriere.3)

Relatief veel topsporters bouwen geen pensioen op tijdens hun topsportcarrière. Dit kan leiden tot 
een pensioengat, wat lastig op te vullen is tijdens hun maatschappelijke carrière
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Notitie: Op basis van de beschikbare data was het niet mogelijk om een vergelijking te maken tussen pensioenvoorzieningen van 
topsporters en niet-topsporters in dezelfde leef tijdscategorie.

Bron: (1) Bevolking; Kerngetallen, CBS, 2022. (2) Wat topsporters vinden van aangeboden voorzieningen en faciliterende partijen, 
NOC*NSF, 2018. KPMG-analyse.

Deel van Nederlandse bevolking en deel van topsporters met pensioenvoorziening 
(%, 2018)

14%

62%

24%

59%

41%

TopsportersNederlandse bevolking

NeeJa Weet ik niet

‘Pensioenprobleem voor sporters’
‘Veel Nederlandse topsporters zijn tijdens hun loopbaan niet in staat een pensioen op te 
bouwen. Ook slagen veel sporters er niet in geld opzij te zetten voor de periode tussen het 
stoppen met topsport en het begin van een maatschappelijke carrière. Dat blijkt uit een 
onderzoek van sportkoepel NOC*NSF. […] "Het gros van de olympiërs verdient nauwelijks 
aan de sport", meent Sjoerd Hamburger van belangenorganisatie NLSporter. "Ze trainen 
vaak meer dan tien jaar fulltime en zetten er alles voor opzij. Als ze stoppen is er geen goed 
perspectief, met alleen al een pensioengat van tien jaar of meer."’ – NOS, 4 juni 2014

‘Pensioen opbouwen als topsporter. Hoe doe je dat?’
‘Pensioen voor topsporters is al best lang een punt van discussie. In 2014 kwam de 
regering nog met ambitieuze plannen voor een pensioenfonds voor topsporters, maar daar 
bleef het ook bij: een plan. En dus bouwen veel Nederlandse topsporters nog altijd geen 
pensioen op.’ – Brand New Day, 3 februari 2022

Bron: (1) Wat topsporters vinden van aangeboden voorzieningen en faciliterende partijen, NOC*NSF, 2018. (2) Een wereld te winnen, 
Arko Sports Media, 2009. (3) Grijze haren op de Olympische Spelen: 'Topsporters gaan langer door’, RTLNieuws, 2022.

Experts bevestigen dat topsporters steeds later doorgaan met hun sport, waardoor 
deze groep een achterstand opbouwt op de arbeidsmarkt. Dit maakt het lastig om een 

eventueel pensioengat te vullen.
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Ongeveer een derde van de topsporters combineert sport en studie, met name om 
het arbeidsperspectief (na topsport) te verbeteren
― In 2019 combineert 28% van de topsporters zijn of haar topsportcarrière met studie. Met 

uitzondering van de meting in 2011 is dit percentage vanaf 2008 relatief stabiel. 
Topsportgevers combineren topsport met studie met name om het carrièreperspectief 
na hun topsportcarrière te verbeteren.1), 2)

Topsport en onderwijs/studie lijkt in veel gevallen moeilijk te kunnen worden 
gecombineerd
― Topsportbeoefening lijkt veelal een negatieve invloed te hebben op de (duur) van de 

onderwijsloopbaan van sporters. 57% van topsporters en 43% van de talenten geeft aan 
dat topsport de onderwijsloopbaan vooral negatief heeft beïnvloed.

― Andersom lijkt voor een deel van de topsporters die topsport en studie combineren dit 
een negatief effect te hebben op sportprestaties. 56% van de Nederlandse topsporters 
geeft daarbij aan dat topsport en onderwijs goed kunnen worden gecombineerd.2)

Verder lijkt topsport in veel gevallen moeilijk te kunnen worden gecombineerd met 
onderwijs/studie wat het arbeids- en carrièreperspectief van topsporters mogelijk beperkt

Deel van topsporters dat sport combineert met studie (%, 2008-2019) 
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Bron: Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. 

Bron: (1) Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. (2) Onderwijs, Topsportklimaatmeting 
2019, Universiteit Utrecht. (3) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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Deel van topsporters en sporttalenten dat aangeeft dat topsportbeoefening een 
negatieve invloed heeft gehad op zijn/haar onderwijsloopbaan (%, 2019)

Bron: (1) Onderwijs, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. 

Experts geven aan dat topsporters zich in de grotere (vaak commerciële) topsporten, 
veelal vanaf een jonge leeftijd, al volledig moeten toeleggen op hun topsportcarrière 

om de top te kunnen halen. Onderwijs gaat onder meer ten koste van tijd om te 
trainen en heeft daarmee veelal een negatief effect op sportprestaties.
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Het arbeids- en carrièreperspectief van topsporters lijkt een belangrijke factor te zijn 
bij het besluit om te stoppen met de topsportcarrière
― Meer prioriteit kunnen geven aan werk/studie is de meest genoemde reden door 

topsporters om de stoppen met topsport (29%).1) Meestal spelen daarbij andere 
onderliggende redenen ook een rol in het besluit om te stoppen met topsport, zoals 
blessures, het niet bereiken van sportdoelen, nieuwe uitdagingen en meer tijd maken 
voor het privéleven.

Financiële overwegingen lijken veel minder een factor van belang bij het besluit om 
(voortijdig) te stoppen met de topsportcarrière
― Dat topsport niet meer financieel is op te brengen wordt slechts in 6% van de gevallen 

genoemd en is veel minder een factor van belang bij het besluit om te stoppen met de 
topsport.1)

― Specifiek voor talentena) spelen financiële overwegingen mogelijk een grotere rol van 
betekenis. 15% van talenten geeft aan dat de benodigde financiële bijdrage door ouders 
een groot probleem is. 2% van de talenten verwacht binnen een jaar zelfs te moeten 
stoppen in verband met de financiële bijdrage die hun ouders moeten leveren.2)

Via TeamNL@Work worden topsporters ondersteund en begeleid bij (de 
voorbereiding op) de stap na topsport 
― Sporters met een A-, HP- of Selectiestatus kunnen tijdens de topsportcarrière via 

TeamNL@Work ondersteuning en begeleiding krijgen bij de (voorbereiding op de) stap 
na topsport. Sporters kunnen maatwerktrajecten en groepsprogramma’s volgen gericht 
op ‘topsport en onderwijs’, ‘topsport en werkervaring’ en ‘de volgende carrière’.3)

Het arbeids- en carrièreperspectief van topsporters lijkt een belangrijkere factor dan het gebrek aan 
financiën bij het besluit om (voortijdig) te stoppen met de topsportcarrière 

Arbeids- en carrièreperspectieffactoren om te stoppen met topsport (%, 2019)

Notitie: De factoren die een rol speelden bij het besluit om te stoppen met topsportcarrière, waarbij voormalig topsporters vaak 
meerdere antwoorden selecteren. De redenen die bovenaan de lijst staan zijn dus niet altijd de redenen die het vaakst 
doorslaggevend zijn geweest om de carrière te beëindigen.

Bron: (1) Ondersteuning topsporters bij transitie naar een volgende carrière, Mulier Instituut, 2020. 
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‘Topsportklimaatmeting 2019’
‘Vooral de financiële kant is een groot probleem voor veel talenten; zij stoppen daarom 
vroegtijdig’
– Universiteit Utrecht, 2019

Notitie: (a) Talenten zijn sporters met een Belofte-, Nationaal Talent (NT)- of Internationaal Talent (IT)-status van NOC*NSF.
Bron: (1) Ondersteuning topsporters bij transitie naar een volgende carrière, Mulier Instituut, 2020. (2) Ondersteuning talentfase, 

Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. (3) Een soepele transitie naar jouw volgende carrière, NOC*NSF 
(https://teamnlatwork.nocnsf.nl/, geraadpleegd op 20 januari 2023).
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Een deel van de topsportcoaches in Nederland verdient onvoldoende voor zijn/haar 
levensonderhoud en kan daarom niet voltijd als topsportcoach werken
― 32% van de topsportcoaches geeft aan onvoldoende te verdienen om het vak van 

topsportcoach voltijds te kunnen uitoefenen. 11% van de coaches combineert het 
coachen daarom met werk of studie.1)

― Veel coaches zijn van mening dat het arbeidsperspectief voor coaches in Nederland 
achterblijft in vergelijking met andere westerse landen. Zij geven daarbij aan dat 
topcoaches in het buitenland meer verdienen.1)

― ~30% van de coaches ambieert een loopbaan als coach in het buitenland, mogelijk 
vanwege bovenstaande punten.1)

Hierdoor zijn er volgens sommigen onvoldoende coaches beschikbaar voor 
topsport- en talentprogramma’s
― 31% van de technisch directeuren geeft aan dat er onvoldoende coaches beschikbaar 

zijn binnen topsportprogramma’s. 40% oordeelt dat daarnaast onvoldoende 
talentcoaches beschikbaar zijn binnen hun opleidingsprogramma(‘s).2)

Ook een deel van de topsportcoaches kan zich niet volledig toeleggen op topsport, waardoor er 
mogelijk onvoldoende coaches beschikbaar (zullen) zijn in Nederland
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Deel van de coaches dat onvoldoende verdient om te functioneren als voltijds 
sportcoach (%, 2015-2019)
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Bron: (1) Coaching – Carrièreperspectief, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. 

Bron: (1) Coaching – Beschikbaarheid en Kwaliteit, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. 

‘Topsportklimaatmeting 2019’
‘Er moet een klimaat ontstaan, dat de beste trainers ook professioneel kunnen werken en 
niet 'gedwongen' worden sport als hobby te beoefenen omdat een beroeps- en 
carrièreperspectief niet aanwezig is.’ – Universiteit Utrecht, 2019

Topsportcoaches Talentcoaches Bron: (1) Coaching – Carrièreperspectief, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. (2) Coaching – Beschikbaarheid en 
Kwaliteit, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. 
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Topsporters vanaf 18 jaar met een A- of HP-status ontvangen een maandelijkse 
financiële ondersteuning in de vorm van het stipendium en kostenvergoeding
― Topsporters met een A- of HP-status die 18 jaar of ouder zijn kunnen gebruikmaken van 

het stipendium (maandelijkse financiële ondersteuning aan topsporters die geen of 
onvoldoende inkomen hebben voor hun levensonderhoud van maximaal 2.608 EUR 
bruto per maand) en kostenvergoeding. Het aantal sporters dat hiervoor in aanmerking 
komt is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven (topsporters uit sporten die 
topsportfinanciering krijgen vanuit NOC*NSF kunnen een A- of HP-status ontvangen en 
in aanmerking komen voor het stipendium en kostenvergoeding). De uitgaven van het 
ministerie aan het stipendium en kostenvergoedingen zijn tussen 2011 en 2021 
gemiddeld met 8,1% per jaar gestegen (met name in 2012 is een stijging waar te nemen, 
onder andere als gevolg van Nederlandse successen waardoor het aantal sporters dat 
aanspraak kon maken op een stipendium groeide).1), 2), 3), 4)

― Naast het stipendium en kostenvergoeding kunnen topsporters gebruikmaken van 
voorzieningen zoals een ziektekostenverzekering op maat gemaakt voor topsporters, en 
juridisch, financieel en fiscaal advies.

― Het stipendium maakt het mogelijk dat een aanzienlijk deel van de topsporters hun sport 
fulltime kunnen uitoefenen. Omdat het stipendium variabel is (je ontvangt een grotere 
bijdrage naarmate je ouder bent), kunnen topsporters ook op latere leeftijd fulltime 
topsport beoefenen.

Nederland kent een goede topsport-en-onderwijsinfrastructuur waarmee topsporters 
ondersteund worden in het combineren van topsport en onderwijs
― Nederland kent 5 TeamNL centra die faciliteiten en diensten bieden voor TeamNL

topsportprogramma’s, zoals trainingsaccommodatie, huisvesting, voeding en onderwijs 
en specialistische begeleiding. Naast de TeamNL centra zijn er in Nederland nog een 
aantal nationale en regionale trainingscentra, die beogen een kwaliteitsimpuls te geven 
in een bepaalde tak van sport op nationaal of regionaal niveau.5)

― Daarnaast zijn er in Nederland 30 Topsport Talentscholen waar leerlingen school en 
topsport combineren. Deze scholen hebben van het ministerie van OCW een licentie om 
ontheffingen van bepaalde vakken en andere speciale faciliteiten te bieden voor 
sporttalenten, wat de combinatie van voortgezet onderwijs en topsport eenvoudiger 
maakt.6) 

― Bovenstaande draagt ertoe bij dat talentvolle sporters (met een status) school/studie en 
topsport zo veel als mogelijk kunnen combineren waarbij ze zich maximaal toeleggen op 
topsport.

Nederland probeert met publieke middelen (o.a. stipendium) talenten en topsporters zo veel als 
mogelijk te ondersteunen, zodat zij zich maximaal kunnen toeleggen op topsport

Aantal sporters met een NOC*NSF-status (2011-2021) 

Notitie: Een HP (high potential)-status is een topsportstatus die in uitzonderlijke gevallen toegekend wordt door NOC*NSF, wanneer een 
sporter een buitengewoon perspectief heeft op een snelle aansluiting bij de mondiale top 8. Net als sporters met een A-status 
hebben sporters met een HP-status recht op een stipendium. 

Bron: (1) NOC*NSF, 2022. KPMG-analyse. 

Topsport en onderwijs infrastructuur (2020) 

TeamNL centrum

Topsport Talentschool

Nationaal trainingscentrum

Bron: (1) Infrastructuur topsport en onderwijs, Sport en Bewegen in Cijfers, 2020. 
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Bron: (1) Evaluatie Stipendiumregeling, Mulier Instituut, 2004. (2) Rijksbegroting 2011-2019, ministerie van VWS. (3) NOC*NSF, 
2022. (4) Rapportage Sport 2018, Sociaal Cultureel Planbureau. (5) Infrastructuur topsport en onderwijs, Sport en Bewegen in 
Cijfers, 2020. (6) Topsport Talentschool, Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport.
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In vergelijking met andere landen wordt in Nederland relatief veel financiële 
ondersteuning geboden aan topsporters
― Nederlandse topsporters ontvangen relatief (afgezet tegen diverse andere landen) veel 

financiële ondersteuning vanuit de overheid, waardoor zij zich meer dan in andere 
landen volledig op topsport kunnen concentreren.1), 2), 3)

In vergelijking met andere landen wordt in Nederland relatief veel financiële ondersteuning geboden 
aan topsporters

Internationale vergelijking score pillar 5 SPLISS model (athlete career and post career
support)
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Notitie: The SPLISS model consists of 9 PILLARS and approximately 100 Critical Success Factors (CSF) that have been identified as 
key drivers of successful elite sport policies at the overall national policy level. It has been widely used by nations worldwide to
evaluate elite sport policies

Bron: (1) Successful elite sport policies, De Bosscher et al, 2015.
Bron: (1) Successful elite sport policies, De Bosscher et al, 2015. (2) Tokyo 2020: Evaluation of the elite sport expenditures and 

success in 14 nations, De Bosscher et al, 2021. (3) SPLISS model, Vrije Universiteit Brussel, 2022.
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Experts geven grotendeels aan dat de ondersteuning van topsporters in 
Nederland ten opzichte van het buitenland goed is geregeld. In veel landen is 
geen sprake van een gecoördineerd en efficiënt ondersteuningsprogramma. 
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Dankzij het stipendium en niet-financiële ondersteuning (financiële coaching, lokale 
trainingscentra) neemt het deel van de topsporters dat in staat in voltijds te sporten 
toe
― Tussen 2008 en 2019 is het aandeel van topsporters dat voltijds topsport beoefent 

gestegen met 85% (van 26% naar 49%).1)

― Experts geven aan dat de stipendiumregeling (die in 2001 is ingevoerd) hier 
aantoonbaar toe heeft bijgedragen.2)

― Onder meer door verdergaande professionalisering van topsport (en omdat het 
combineren van een (succesvolle) topsportcarrière met werk steeds minder goed 
mogelijk is), neemt het aandeel voltijds topsporters naar verwachting richting de 
toekomst verder toe.

Brede consensus is dat ondersteuning van topsporters positieve effecten heeft en 
leidt tot betere prestaties en talentmaximalisatie
― Volgens sommigen leidt het hoge financiële risicoprofiel (waarbij talenten/topsporters 

relatief veel investeringen doen en het onzeker is of topsporters voldoende inkomsten 
kunnen halen uit topsport) van topsport (en het ontbreken van een vangnet daarbij) tot 
betere topsportprestaties, omdat sporters een grotere stok achter de deur hebben om te 
presteren. Sporters hebben daardoor een extra drijfveer om de absolute top te behalen. 
Zij zien financiële topsportondersteuning daarom als iets dat averechts werkt.

― Brede consensus is echter dat ondersteuning van topsport leidt tot betere prestaties en 
talentmaximalisatie, omdat de topsporters zich meer kunnen focussen op hun prestaties 
en training wanneer zij niet hoeven te werken naast topsport om rond te komen (zie ook 
pagina 105).3)

Omdat in Nederland topsporters financieel worden ondersteund neemt het percentage 
topsporters dat zich volledig kan toeleggen op topsport toe

Aandeel voltijds topsporters (% van totaal aantal topsporters, 2008-2019) 
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Notitie: Resultaten van de Topsportklimaatmeting met betrekking tot arbeid en studie (waar wordt aangegeven dat 11% 
topsport combineert met werk en 28% topsport combineert met studie, zie ook eerdere pagina’s) suggereren dat 
61% van topsporters voltijds kan topsporten. Op basis van de Topsportklimaatmeting (en andere bronnen) kan het 
verschil van 12% (en de mogelijke andere invulling van tijd door deze groep topsporters) niet worden verklaard.

Bron: Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. 

‘Beleidsdoorlichting Sport’
‘De stipendiumregeling heeft er aantoonbaar toe bijgedragen dat meer 
topsporters voltijds hun sport kunnen beoefenen. (..) Deze constatering wordt bevestigd in 
de topsportklimaatmeting.’ 
– Andersson Elffers Felix, 2017

‘Rapportage sport 2018’
‘Het lijkt alsof steeds meer topsporters van hun sport kunnen leven, maar er blijft een 
categorie voor wie de inkomsten uit de sport onvoldoende zijn om te kunnen rondkomen.’
– Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018

Bron: (1) Werk en inkomen, Topsportklimaatmeting 2019, Universiteit Utrecht. (2) Beleidsdoorlichting Sport, Andersson Elffers Felix, 
2017. (3) Rapportage sport 2018, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018.
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― Voor de analyse van de organisatie van topsport wordt in dit themahoofdstuk gekeken 
naar:

- Vertegenwoordiging: In hoeverre worden sporters vertegenwoordigd en in hoeverre 
worden Nederlandse belangen internationaal vertegenwoordigd binnen een 
sportcluster?

- Integriteit: Hoe wordt integriteit georganiseerd en geborgd binnen de topsport?
- Organiseren van evenementen: Wat is de mate van professionaliteit in het 

organiseren van evenementen?
- Talentontwikkeling: In hoeverre wordt talentontwikkeling expliciet georganiseerd en 

de benodigde infrastructuur onderhouden?
― De organisatie van topsport in de drie gedefinieerde clusters kent overlap, maar ook 

significante verschillen. Evenals in het thema financiën (en op sommige plekken in 
andere themahoofdstukken) worden waar mogelijk en relevant significante verschillen 
tussen clusters geduid.

Voor de analyse van de organisatie van topsport is gekeken naar vertegenwoordiging, borgen van 
integriteit, organiseren van evenementen en talentontwikkeling
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Overzicht governanceonderwerpen themahoofdstuk

Pagina 116 - 117
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De (internationale) vertegenwoordiging is bij ondersteunde sporten georganiseerd 
via NOC*NSF en bonden
― NOC*NSF is een ledenorganisatie waarin de aangesloten sportbonden worden 

vertegenwoordigd middels stemrecht in de algemene vergadering.
― De belangen van de atleten worden behartigd door de Atletencommissie van NOC*NSF 

ten aanzien van topsportbeleid en door NLSporter voor juridische ondersteuning.
― Nederland wordt op internationaal niveau vertegenwoordigd, zowel via NOC*NSF bij het 

IOC als via de bonden. 
- NOC*NSF wordt internationaal erkend door (en is daarmee aangesloten bij) het 

International Olympic Committee (IOC). Daarnaast kan NOC*NSF het internationale 
beleid van het IOC beïnvloeden door bestuurders voor te dragen als bestuurslid of 
commissielid op verzoek van het IOC. NOC*NSF is daarnaast onder meer 
aangesloten bij het International Paralympic Committee (IPC).

- Sportbonden van ondersteunde sporten worden daarnaast internationaal 
vertegenwoordigd in commissies van internationale federaties.

Ook bij commerciële topsporten is vertegenwoordiging georganiseerd via NOC*NSF 
en bonden, daarnaast spelen commerciële belangenorganisaties een rol
― Sportbonden van commerciële sporten zijn aangesloten bij NOC*NSF. 
― Vertegenwoordiging en belangenbehartiging is voor commerciële topsport 

georganiseerd via de Atletencommissie en NLSporter (zie eerdere punt).
― Daarnaast zijn veelal sportspecifieke belangenorganisaties opgericht (specifiek voor 

sporters, teams en organisatoren) die, naast bonden, invloed hebben op de organisatie 
van de sport. 

― De internationale vertegenwoordiging vanuit Nederland verschilt per commerciële sport, 
en is afhankelijk van in hoeverre de bond de sport internationaal vertegenwoordigt. 

- Bij schaatsen en voetbal kent Nederland een goede internationale 
vertegenwoordiging. Dit komt onder andere door eerder behaalde internationale 
successen in deze sporten en de rol van de bonden in deze sporten.

- Bij wielrennen en tennis is de invloed minder. Hier hebben bonden relatief minder 
invloed dan de sporters en/of professionele teams.

- In het geval van darts en Formule 1 kent Nederland een minder goede 
internationale vertegenwoordiging. Bonden hebben amper invloed in de 
commerciële tak en Nederland heeft weinig invloed in het beleid dat door de 
commerciële afsplitsingen in deze sporten wordt gevormd. 

Vertegenwoordiging van ondersteunde en commerciële sporten is veelal georganiseerd via 
NOC*NSF, sportbonden en diverse belangenorganisaties
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Verdeling van bonden aangesloten bij NOC*NSF

Notitie: (a) Cijfers betreffen het percentage bonden per cluster (die vallen onder de in dit onderzoek gehanteerde definities) dat is 
aangesloten bij NOC*NSF.

Bron: (1) Ledenlijst NOC*NSF, NOC*NSF, 2022. (2) Topsportfinanciering, NOC*NSF, 2022.

100%a) 100%a) 79%a) n.a.
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― De vertegenwoordiging van sporters en bonden van niet-ondersteunde sporten is 
afhankelijk van of deze wel of niet aangesloten is bij NOC*NSF. 

- De meeste sportbonden zijn aangesloten bij NOC*NSF, zoals de Nederlandse Jeu 
de Boules Bond, de Nederlandse Bowlings Federatie of de Nederlandse 
Onderwatersport Bond. Bij deze sporten hebben sporters toegang tot dezelfde 
vertegenwoordiging als bij ondersteunde sporten (o.a. toegang tot het Centrum 
Veilige Sport Nederland voor preventie, advies en begeleiding bij incidenten en 
vertegenwoordiging binnen NOC*NSF via hun bonden).

- Voor sporten die niet aangesloten zijn bij NOC*NSF geldt dat vertegenwoordiging 
zich beperkt tot de eigen sportbond. 

- Voor alle niet-ondersteunde sporten geldt dat sporters tegen betaling lid kunnen 
worden van NLSporter, die de belangen van Nederlandse topsporters behartigt.

― De internationale vertegenwoordiging van niet-ondersteunde sporten hangt ook 
grotendeels af van of de sport is aangesloten bij NOC*NSF. Niet-ondersteunde 
topsporten die zijn aangesloten bij NOC*NSF kennen een vergelijkbare internationale 
vertegenwoordiging als ondersteunde topsporten. Voor sporten die niet aangesloten zijn 
bij NOC*NSF hangt het heel erg af van hoe groot Nederland is binnen de sport en hoe 
internationaal de sport georganiseerd is.

De vertegenwoordiging van sporters en bonden bij niet-ondersteunde sporten is afhankelijk van of 
de sport wel of niet is aangesloten bij NOC*NSF en hoe groot de sport is
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100%a) 100%a) 79%a) n.a.

Notitie: (a) Cijfers betreffen het percentage bonden per cluster (die vallen onder de in dit onderzoek gehanteerde definities) dat is 
aangesloten bij NOC*NSF.

Bron: (1) Ledenlijst NOC*NSF, NOC*NSF, 2022. (2) Topsportfinanciering, NOC*NSF, 2022.
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Ondersteunde topsport kent een uitgebreid systeem van integriteit, zowel op 
nationaal als op internationaal niveau
― Op het gebied van integriteit werken NOC*NSF en de sportbonden samen met onder 

meer de Dopingautoriteit, het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en het Centrum Veilige 
Sport Nederland dat onderdeel is van NOC*NSF (zie ook het thema Integriteit).

― Daarnaast werken NOC*NSF en sportbonden op internationaal niveau samen met het 
Court of Arbitration for Sport (CAS) en het World Anti-Doping Agency (WADA). 

― De andere clusters maken veelal gebruik van de infrastructuur die bij de ondersteunde 
sporten aanwezig is. 

Voor het borgen van integriteit bij commerciële topsport wordt veelal samengewerkt 
met bestaande publieke infrastructuur
― Voor schaatsen, wielrennen, tennis en voetbal geldt dat de commerciële organisaties 

samenwerken met nationale en internationale bestaande publieke structuren, zoals de 
Dopingautoriteit, WADA, CVSN en ISR, maar in het geval van doping bijvoorbeeld ook 
eigen controles uitvoeren. 

― Sommige sporten, zoals darts, wijken deels af van internationale regelgeving.
- De PDC heeft een eigen toezichthouder, namelijk de Darts Regulation Authority. Zij 

volgen grotendeels de regels van WADA, maar maken bijvoorbeeld een expliciete 
uitzondering voor de consumptie van alcohol door topsporters. Voor de handhaving 
werken ze samen met bestaande publieke partijen.3)

Voor het borgen van integriteit bij niet-ondersteunde topsport geldt dat de 
professionaliteit van het systeem afhankelijk is van of de sport is aangesloten bij 
NOC*NSF en van de grootte van de sport
― Wanneer een sportbond van een niet-ondersteunde sport aangesloten is bij NOC*NSF 

kan deze gebruikmaken van de publieke infrastructuur voor integriteit, waaronder het 
Centrum Veilige Sport Nederland en de Dopingautoriteit. 

― Voor bonden die niet aangesloten zijn bij NOC*NSF geldt echter dat zij beperkter 
gebruik kunnen maken van de publieke infrastructuur rondom integriteit. Deze is dan 
veelal beperkt tot die infrastructuur die vanuit de overheid is georganiseerd en de 
infrastructuur die de sport zelf organiseert. Deze zal in veel gevallen minder middelen 
hebben en minder professioneel zijn.

Voor het borgen van integriteit bestaat een publieke infrastructuur, waar naast de ondersteunde 
topsporten, commerciële en niet-ondersteunde topsporten gebruik van maken

Verdeling van bonden aangesloten bij het ISR
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Sportbonden
‘Negentig landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 13 geassocieerden) zijn 
aangesloten bij NOC*NSF en vertegenwoordigen samen bijna 24.000 sportverenigingen 
met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters. Al deze aangesloten leden kunnen 
kosteloos gebruikmaken van het Centrum Veilige Sport voor preventie, advies en 
begeleiding bij incidenten.’
– Centrum Veilige Sport Nederland

Notitie: (a) Cijfers betreffen het percentage bonden per cluster (die vallen onder de in dit onderzoek gehanteerde definities) dat is 
aangesloten bij het ISR

Bron: (1) Aangesloten organisaties, ISR (https://www.isr.nl/over-isr/aangesloten-organisaties, geraadpleegd op 25 oktober 2022),

96%a) 89%a) 79%a) n.a.
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De professionaliteit van de organisatie van topsportevenementen van ondersteunde 
sporten is afhankelijk van de organiserende bond en of deze samenwerkt met een 
sportmarketingbureau
― Sportbonden zijn veelal verantwoordelijk voor het organiseren van topsport-

evenementen voor ondersteunde topsport. Hierdoor is de professionaliteit van de 
organisatie van deze evenementen afhankelijk van de professionaliteit van de bond.

- Experts geven aan dat veel (kleinere) sportbonden niet de interne 
organisatiecapaciteit hebben voor het (succesvol) organiseren van grote 
topsportevenementen. Experts geven daarnaast aan dat met name kleinere bonden 
ook weinig ervaring hebben met het organiseren van topsportevenementen.1)

― Sportbonden compenseren echter voor dit tekort in capaciteit en ervaring door steeds 
vaker samen te werken met sportmarketingbureaus, die gespecialiseerd zijn in het 
organiseren van topsportevenementen en het aantrekken van sponsoring.

― De opkomst van sportmarketingbureaus heeft geleid tot professionalisering van de 
organisatie van Nederlandse topsportevenementen. Daarnaast geven experts aan dat 
Nederland goed bekend staat om het organiseren van innovatieve evenementen, 
waardoor Nederland toch veel internationale topsportevenementen binnen kan halen.1)

Commerciële topsportevenementen worden doorgaans professioneel georganiseerd 
en in verregaande mate commercieel geëxploiteerd
― Evenementen en competities onder commerciële sporten zijn zeer professioneel 

georganiseerd en worden maximaal commercieel geëxploiteerd, veelal door 
professionele organisatoren. 

- De organisatie van internationale wielrenraces door professionele organisatoren is 
bijvoorbeeld groot en complex en commercieel zeer succesvol.

- Steeds meer commerciële sporten, zoals tennis en Formule 1, hebben een eigen 
mediatak en streamingplatform voor het maken en uitzenden van media-uitingen.

― In een aantal commerciële sporten (bijvoorbeeld voetbal en tennis) zijn de bonden 
echter zelf geprofessionaliseerd en in staat om commercieel zeer succesvolle 
toernooien en competities neer te zetten.

- In tennis worden de Grand Slams en de ATP 1000-toernooien voor een groot deel 
georganiseerd door nationale bonden, al dan niet in samenwerking met 
sportmarketingbureaus.

― De budgetten van commerciële evenementen zijn vaak een veelvoud van vergelijkbare 
evenementen in de ondersteunde sporten (met uitzondering van de Olympische Spelen) 
en niet-ondersteunde sporten. Dit is deels toe te schrijven aan de populariteit van de 
sporten, maar is ook een gevolg van de professionele organisatie van de evenementen.

De professionaliteit van de organisatie van topsportevenementen is grotendeels afhankelijk van 
de mate waarin professionele organisatoren zijn betrokken

32%

27%

37%

2%
3%

38%

19%

32%

7%

0,5%
4%

N = 221 

Organisatievorm van een selectie van topsportevenementen (%, 2015-2022)

Indicatief

N = 209

Commerciële topsportOndersteunde topsport

Financiering van een selectie van topsportevenementen (%, 2019)

Indicatief

Commerciële topsportOndersteunde topsport

36%

23%

15%

26%

Sponsoring

Ticketing
Bezoekersbestedingen
Subsidies

40%

24%

8%

28%
~1,3 
mln  
EUR

~626k 
EUR

Notitie: Betreft een selectie van 44 commerciële en 41 ondersteunde topsportevenementen in 2019, op basis van beschikbare data.
Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.

Notitie: Betreft een selectie van topsportevenementen tussen 2015 en 2022. Wegens gebrek aan data zijn evenementen uit 2020 en 
2021 niet meegenomen in deze analyse.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.

Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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― De organisatie van topsportevenementen van niet-ondersteunde sporten ligt in de 
meeste gevallen bij de betreffende sportbond. 

― Over het algemeen wordt de organisatie van topsportevenementen voor niet-
ondersteunde sporten daarbij gedaan door kleinere bonden die minder capaciteit 
hebben en meer afhankelijk zijn van vrijwilligers.

― De gemiddelde omvang van topsportevenementen van niet-ondersteunde sporten is 
beperkt (het gemiddelde budget is ~169k EUR). Bij grotere evenementen kan mogelijk 
incidenteel subsidie verkregen worden vanuit het ministerie van VWS, maar dit is eerder 
uitzondering dan regel.

De (succesvolle) organisatie van topsportevenementen van niet-ondersteunde topsport is 
grotendeels afhankelijk van de omvang van de sportbond

Experts geven aan dat de organisatie van niet-ondersteunde 
topsportevenementen grotendeels leunt op de inzet van vrijwilligers en daarmee 

kwetsbaar is. 
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Notitie: Betreft een selectie 9 niet-ondersteunde  sportevenementen in 2019, op basis van beschikbare data.
Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.

Notitie: Betreft een selectie van topsportevenementen tussen 2015 en 2022. Wegens gebrek aan data zijn evenementen uit 2020 en 
2021 niet meegenomen in deze analyse.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse.
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Voor talentontwikkeling bij ondersteunde sporten is in Nederland een publieke 
infrastructuur aanwezig met diverse faciliteiten waar sporters (afhankelijk van 
focusbeleid en status) in meer of mindere mate gebruik van kunnen maken 
― Op nationaal niveau is de infrastructuur en menskracht van talentontwikkeling 

professioneel georganiseerd in TeamNL centra, Topsport Talentscholen, nationale 
topsportcentra en regionale trainingscentra, en middels de topsportprogramma’s, 
waarbij veel aandacht is voor professionele talentontwikkeling.

― De mate waarin sporters toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze 
faciliteiten is afhankelijk van of de sport waarin zij actief zijn onder het focusbeleid vallen 
en of zij een topsportstatus hebben.

Commerciële sporten leunen op het gebied van talentontwikkeling vaak voor een 
deel op de publieke infrastructuur en pakken talenten veelal op latere leeftijd over
― Voor een deel van de commerciële sporten geldt dat talentontwikkeling goed 

georganiseerd is, maar met name voor de vroege talentontwikkeling leunen op publieke 
sporten.

- Bij voetbal en wielrennen nemen de commerciële teams een groot deel van de 
talentontwikkeling op zich. Deels leunen ze daarbij op de publieke infrastructuur.

- Bij schaatsen en Formule 1 ligt de talentontwikkeling grotendeels bij de bond (en bij 
autoracen tevens bij het individu) en pakken commerciële teams de atleten pas in 
een later stadium over. Bij schaatsen vanuit de KNSB talententeams en bij 
Formule 1 vanaf de Formule 4 voor grote teams en later voor de kleinere teams.

- In het geval van darts en tennis ligt de talentontwikkeling bijna volledig bij de 
nationale bond. De bond ondersteunt talentvolle darters en tennissers in hun 
ontwikkeling naar topsport. Op het moment dat een darter het topsportniveau bereikt 
stapt deze over naar de PDC. Een tennisser organiseert eigen coaching en training 
vanaf het moment dat hij/zij professioneel gaat tennissen.

― Ondanks dat er veel gebruikgemaakt wordt van publieke infrastructuur, vloeit er over het 
algemeen relatief weinig geld terug van de commerciële topsport naar de publieke 
infrastructuur. 

- Waar bonden betrokken zijn bij talentontwikkeling in de commerciële topsport, zoals 
voetbal, schaatsen en tennis, kunnen er significante bedragen terugvloeien naar 
talentontwikkeling binnen de sport.

- Waar dit niet het geval is, bijvoorbeeld bij wielrennen, vloeit er bijna niets terug 
vanuit de commerciële topsport. 

- Een aantal commerciële sporten kent algemene bijdragen vanuit de commerciële 
topsport voor ondersteuning van talenten, maar dit is vaak insignificant ten opzichte 
van de kosten van de publieke infrastructuur.

Voor talentontwikkeling is een publieke infrastructuur aanwezig, waar ook commerciële sporten 
(met name voor de vroege talentontwikkeling) op leunen
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Infrastructuur voor talentontwikkeling in Nederland
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― Door het gebrek aan middelen en organisatiecapaciteit is talentontwikkeling bij niet-
ondersteunde sporten het minst professioneel georganiseerd vergeleken met de andere 
clusters en grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en de eigen bijdragen 
van sporters.

- Atleten kunnen daarbij geen aanspraak maken op het stipendium en 
kostenvergoeding uit het Fonds voor de Topsporter en mogen niet gebruikmaken 
van TeamNL centra en andere publieke topsportvoorzieningen voorbehouden voor 
topsporters met een status.

Talentontwikkeling bij niet-ondersteunde topsport is tevens grotendeels afhankelijk van vrijwilligers 
en daarom niet (duurzaam) professioneel

Experts geven aan dat sporters in niet-ondersteunde topsport zelf 
verantwoordelijk zijn voor talentontwikkeling en deze grotendeels financieren met 
eigen bijdragen; kosten voor locaties, materiaal en trainers worden daarbij door 

sporters zelf betaald.
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De publiek ondersteunde topsport (‘ondersteunde topsport’) kent qua governance 
vrijwel dezelfde structuur als de georganiseerde breedtesport 1)

― Talentvolle atleten die een ondersteunde topsport beoefenen starten doorgaans bij de 
ongeveer 28.000 sportverenigingen in Nederland.1), 2)

― Deze sportverenigingen zijn lid bij 1 van de 77 sportbonden die lid zijn van NOC*NSF.3)

VWS, NOC*NSF en sportbonden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
het overkoepelende beleid ten aanzien van de ondersteunde topsport in Nederland, 
NOC*NSF is verantwoordelijk voor het verdelen van financiële middelen
― NOC*NSF, sportbonden, atleten en de Rijksoverheid hebben topsportbeleid 

gezamenlijk opgesteld en vastgelegd in het Nationaal Sportakkoord.4)

― Aan de basis van het topsportbeleid staat sinds 2010 de top 10-ambitie die bepalend is 
voor het toekennen van financiering aan de bonden voor de uitvoering van de 
topsportprogramma’s.5)

- De top 10-ambitie houdt in dat Nederland structureel bij de top 10 van de best 
presterende sportlanden ter wereld wil horen.5)

― In 2013 heeft NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden een nieuwe strategie 
ingevoerd om deze ambitie waar te maken: het focusbeleid.5)

― Een van de kerntaken van NOC*NSF is het verdelen van de collectieve middelen die 
aan de georganiseerde sport ter beschikking worden gesteld vanuit de Nederlandse 
Loterij en het ministerie van VWS. In richtlijnen die NOC*NSF heeft opgesteld met 
bonden en het ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop 
NOC*NSF dit doet.

De sportbonden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de topsport-
programma’s die worden gefinancierd vanuit NOC*NSF en vanuit de bonden zelf
― De sportbonden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de topsportprogramma’s. 

Qua financiering leveren zij een eigen bijdrage van minimaal 30% per programma.
- De uitvoering van de topsportprogramma’s richt zich over het algemeen op 

talentontwikkeling, de begeleiding bij en deelname aan competities en evenementen 
en het opleiden en het beschikbaar stellen van trainers, coaches en overige 
begeleiding.

- De sportbonden financieren hun eigen bijdrage uit bijvoorbeeld afdrachten vanuit de 
verenigingen en sponsoring. Zie pagina 133.

De ondersteunde topsport in Nederland is grotendeels georganiseerd rondom sportbonden die 
zijn aangesloten bij NOC*NSF
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Governance van de ondersteunde sporten in Nederland

Bron: (1) Brancherapport Sport KPMG (2019). (2) Sportverenigingen in Nederland: ontwikkeling van 2000 tot nu, Mulier instituut, 2019. 
(3) Zo sport Nederland, NOC*NSF, 2021. (4) Nationaal Sportakkoord, geraadpleegd op 18 augustus 2022. (5) Naar een winnend 
topsportklimaat, NOC*NSF, 2010.
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NOC*NSF en de sportbonden organiseren en ondersteunen ook het beschikbaar 
stellen van de centra voor talentontwikkeling1)

― NOC*NSF is betrokken bij de organisatie en de financiering van de TeamNL centra. Dit 
zijn over het algemeen zelfstandige organisaties die naast financiering vanuit NOC*NSF 
ook voor een groot deel financiering vanuit de gemeenten ontvangen. Zie pagina 74.

― De Topsport Talentscholen zijn onderwijsinstellingen die in samenwerking met het 
Expertise Centrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT) passend onderwijs 
aanbieden voor talentontwikkeling. Zie pagina 111.

― De Nationale Topsportcentra (NTC) en de Regionale Trainingscentra (RTC) worden 
georganiseerd en (deels) gefinancierd vanuit de sportbonden. Zie pagina 74.

NOC*NSF en de sportbonden organiseren zichzelf rondom integriteit en zijn 
aangesloten bij organisaties op dit gebied2)

― Op het gebied van integriteit werken NOC*NSF en de sportbonden samen met de 
Dopingautoriteit, het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en het Centrum Veilige Sport 
Nederland dat onderdeel is van NOC*NSF. Zie ook het thema Integriteit.

― De belangen van de atleten worden behartigd door de Atletencommissie van NOC*NSF 
en door de organisatie NLSporter.

- De Atletencommissie van NOC*NSF bestaat uit actieve- en ex-topsporters.3)

- NLSporter is een zelfstandige organisatie die de belangen van atleten behartigt en 
hen adviseert op juridisch gebied. De ondersteuning is kosteloos voor sporters met 
een topsportstatus.4)

NOC*NSF en de sportbonden zijn aangesloten bij internationale federaties, 
sportkoepels en ondersteunende organisaties
― Internationaal is NOC*NSF aangesloten bij het International Olympic Committee (IOC) 

en het International Paralympic Committee (IPC).
― De sportbonden zijn aangesloten bij de continentale en internationale federaties die 

veelal betrokken zijn bij de organisatie van internationale evenementen, zoals Europese 
en wereldkampioenschappen.

― Op het gebied van integriteit werken NOC*NSF en de sportbonden samen met onder 
meer het World Anti-Doping Agency (WADA).

- Nederlandse organisaties, zoals de Dopingautoriteit, zijn gelieerd aan deze 
internationale organisaties.

NOC*NSF en de sportbonden werken samen met ondersteunende organisaties op het gebied van 
talentontwikkeling en integriteit 

Governance van de ondersteunde sporten in Nederland

Bron: (1) NOC*NSF topsport infrastructuur (https://nocnsf.nl/topsportinfrastructuur), geraadpleegd op 18 augustus 2022. 
(2) NOC*NSF Veilige sport (https://nocnsf.nl/topsportinfrastructuur), geraadpleegd op 18 augustus 2022 (3) NOC*NSF 
Atletencommissie (https://nocnsf.nl/atletencommissie), geraadpleegd op 19 augustus 2022. (4) NLSporter
(https://www.nlsporter.nl/), geraadpleegd op 19 augustus 2022. 
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NOC*NSF en de sportbonden hebben de ambitie gesteld om structureel bij de beste 
10 sportlanden van de wereld te behoren
― Nederland is gezien zijn omvang qua populatie en BNP een zeer succesvol land in het 

winnen van medailles op Olympische Spelen en andere internationale hoofdtoernooien 
(bijv. EK’s en WK’s).

― NOC*NSF heeft in 2010, in samenwerking met de sportbonden, een ambitieuze 
doelstelling geformuleerd (en in 2012 en 2016 bevestigd in de sportagenda’s) om het 
prestatieniveau te verhogen en structureel bij de beste 10 sportlanden van de wereld te 
behoren.1)

Om dit te bereiken, is besloten om de financiële bijdragen aan topsportprogramma’s 
meer te focussen op de programma’s waarin Nederland een relatief grotere kans 
maakt om een medaille te halen
― Uit analyse van NOC*NSF in 2010 bleek dat 8 sporten structureel de meeste medailles 

binnenhalen, maar desondanks ‘slechts’ 28% van de topsportgelden ontvingen.2)

― Het totaal aantal topsportprogramma’s ondersteund door het ministerie van VWS en 
NOC*NSF is door de nieuwe strategie gehalveerd en het aantal betrokken sportbonden 
die topsportondersteuning krijgen is ook substantieel verminderd. Het totaal aantal 
ondersteunde topsportprogramma’s is gedaald van 180 in 2012 naar 75 in 2013.

― Het aandeel van de financiële bijdragen vanuit NOC*NSF besteed aan de programma’s 
van de top 8-sporten, is bij de invoering van het focusbeleid in 2013 ongeveer 50% 
geworden (in plaats van 28,1% in 2010). Dit aandeel is sindsdien relatief stabiel 
gebleven.3), 4)

Op basis van het aantal medailles is de top 10-ambitie waargemaakt op de 
Winterspelen; t.a.v. de Zomerspelen is deze ambitie op de laatste Spelen gehaald
― De top 10-ambitie van NOC*NSF en zijn leden is op de Winterspelen tussen 1998 en 

2018 behaald met een positie binnen de top 10-landen op de medaillespiegel.
― Op de Zomerspelen van Tokyo in 2021 eindigde Nederland op de 7e plaats. Op de 

Zomerspelen tussen 2008 en 2016 heeft Nederland een plek net buiten de top 10 op de 
medaillespiegel behaald.

Met de invoering van het focusbeleid is het aantal topsportprogramma’s dat financiering ontvangt 
gereduceerd, met als doel dat individuele kansrijke programma’s meer geld ontvangen
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Notitie: (a) Financiële steun voor topsport vanuit zowel het ministerie van VWS als NOC*NSF. (b) De 8 succesvolste sporten zijn:, 
Hippische sport, Hockey, Judo, Roeien, Schaatsen, Wielrennen, Zeilen en Zwemmen.

Bron: (1) Brancherapport Sport KPMG (2019). (2) KPMG-analyse.

Aantal ondersteunde topsportprogramma’s en bonden en totale financiering van 
topsportprogramma’s in Nederland (2009-2022)

Notitie: (a) Financiering topsportprogramma’s betreft de toekenning van financiering van topsportprogramma’s door NOC*NSF, 
exclusief  actiebudget-, start-up- en afbouwbedragen en exclusief financiering van de TeamNL centra.

Bron: (1) Brancherapport Sport KPMG (2019). (2) NOC*NSF, 2022. (3) KPMG-analyse.
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Bron: (1) Sportagenda 2032: Nederland. Het sportiefste land ter wereld, NOC*NSF, 2022. (2) Naar een winnend topsportklimaat, 
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Binnen het focusbeleid moeten topsportprogramma’s zich eerst kwalificeren in twee 
stappen: erkennen en focussen
― Erkennen: alleen die sporten die als topsport of wedstrijdsport erkend worden door 

NOC*NSF komen in aanmerking voor financiering.
- De erkenning van sporten is afhankelijk van de mate van mondialisering van een 

sport. Sporten moeten minimaal 25 deelnemende landen hebben bij een WK en/of 
olympisch zijn. 

― Focussen: om in aanmerking te komen voor topsportfinanciering dient het 
topsportprogramma van een sportbond te voldoen aan twee focuscriteria van 
NOC*NSF3):

- Presteren. Het programma maakt een reële kans op podiumplaatsen tijdens WK’s, 
Olympische en/of Paralympische Spelen.

- Namen en rugnummers. Er is inzicht in wie de topsporters en talenten in de 
programma’s zijn en wat hun individuele prestatieperspectief is. 

Indien een programma zich kwalificeert, dan volgt een investeringsbeslissing op 
basis van drie beoordelingscriteria…
― 1) Voldoet aan de pijlers voor een topsportprogramma:

- De beste en meest kansrijke sporters zijn onderdeel van het programma.
- Succesvolle in- en doorstroom van talentvolle sporters om de beoogde 

topsportdoelstellingen te behalen.
- Competente trainers en coaches zijn aanwezig met voldoende beschikbaarheid.
- Een functionele en doelmatige dagelijkse trainingssetting is beschikbaar.
- Deskundige prestatie-ondersteunende specialistische begeleiding is beschikbaar.
- Een programma van wedstrijden en competities is onderdeel van het programma.
- Het programma beschikt over een efficiënte organisatie met sterk leiderschap. 

Beoogd wordt om het toekennen van topsportfinanciering aan de meest kansrijke programma’s 
op een zo transparant mogelijke manier te laten gebeuren (1/2)
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Schematische weergave van het focusbeleid van NOC*NSF

Bron: (1) Richtlijnenboek, NOC*NSF, 2021.

Disciplines Internationale 
wedstrijdsport

Topsport

Niet erkend
Geen financiering

Stap 3: FinancierenStap 2: FocussenStap 1: Erkennen

Olympisch/paralympisch, 
of niet olympisch met > 

55 (heren) of > 38 
(dames) deelnemende 

landen WK

Disciplines

25 tot 55 (heren) of 25 tot 
38 (dames) deelnemende 

landen WK

Minder dan 25 
deelnemende landen WK

Presteren 
+

namen en 
rugnummers

Ja Investerings-
advies

Beoordelingscriteria 
topsportprogramma:

Pijlers investeringsaanvraag 
+ 

Fulltime 
+ 

Commitment (30%)

Aanvullend:
Opleidingsprogramma MOP

+
Talentprofielen

Vier soorten 
focusprogramma’s

1. Topsportprogramma
2. Opleidingsprogramma
3. Start-upprogramma
4. Campagne

Parttime + commitment (30%) Ja Parttime presterende 
programma’s

Ja

Nee

Nee
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― 2) Voldoende omvang van programma:
- Fulltime presterende programma’s: de omvang van een programma georganiseerd 

vanuit de sportbond dient minimaal 250 dagen per jaar te zijn. Bij teamsporten is dit 
minimaal 90 dagen. De overige dagen dienen ingevuld te worden met een kwalitatief 
en kwantitatief mondiaal concurrerend programma.

- Parttime presterende programma’s: de beoordelingscriteria voor de parttime 
programma’s zijn gelijk aan de criteria voor de fulltime programma’s met uitzondering 
van het feit dat de atleten minimaal 125 dagen per jaar actief dienen te zijn.

― 3) Financieel commitment vanuit de bond: de bond cofinanciert minimaal 30% van de 
totale kosten van het programma.

― Voor de aanvraag voor een opleidingsprogramma of een start-upprogramma worden ook 
een meerjarenopleidingsprogramma (MOP) en talentprofielen opgesteld. Het MOP 
beschrijft het onderwijs dat de topsporter gaat volgen naast de topsportactiviteiten. De 
talentprofielen beschrijven de gewenste prestaties van een talent in een bepaalde sport.

…resulterend in vijf soorten trajecten die gefinancierd kunnen worden
― Topsportprogramma’s. Fulltime topsportprogramma’s van één of meerdere sporters 

die al presteren en/of succesvol verwachten te zijn in de komende vier jaar.
― Opleidingsprogramma’s. Opleidingsprogramma’s van meerdere sporters, die in de 

komende acht jaar doorstromen naar een topsportprogramma, en een reële kans 
hebben op het behalen van podiumplaatsen tijdens WK’s, Olympische en/of 
Paralympische Spelen.

― Start-upprogramma’s. Fulltime opleidingsprogramma’s van (team)sporten met een 
zeer grote mondiale prestatiedichtheid en/of impact, waarbij de weg naar het 
wereldpodium een langere opbouwperiode vraagt dan acht jaar.

― Campagne. Fulltime topsportprogramma’s van één of enkele geïdentificeerde sporters 
die succesvol verwachten te zijn in de komende vier jaar.

― Parttime presterende programma’s. Parttime presterende programma’s van 
(team)sporten die verwachten succesvol te zijn te zijn in de komende vier of acht jaar en 
die minimaal 125 dagen actief zijn. 

Beoogd wordt om het toekennen van topsportfinanciering aan de meest kansrijke programma’s 
op een zo transparant mogelijke manier te laten gebeuren (2/2)
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Schematische weergave van het focusbeleid van NOC*NSF

Bron: (1) Richtlijnenboek, NOC*NSF, 2021.
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Topsporters worden door een sportbond voorgedragen voor het ontvangen van een 
NOC*NSF-status op basis van het selectiebeleid
― Atleten die actief zijn binnen topsportprogramma’s kunnen een topsportstatus 

ontvangen. NOC*NSF stelt het aantal topsportstatussen per programma vast en stelt 
criteria op om hiervoor in aanmerking te komen. Onderdeel van deze criteria zijn een 
prestatienorm en een meetnorm die per focusprogramma worden vastgesteld voor een 
periode van vier jaar. Daarnaast dient een sporter zich voor te bereiden op deelname 
aan een internationaal topsportevenement.1), 2)

- De A-status wordt verleend aan sporters op basis van sport-specifieke 
prestatiecriteria. In veel sporten is dit een mondiale top 8-positie op de 
hoofdtoernooien in de specifieke sport.1), 2)

- De HP-status is voor veelbelovende topsporters waarvan verwacht wordt dat zij 
binnen afzienbare tijd de prestatiecriteria in hun sport kunnen halen.

- In 2017 is de B-status vervangen door de selectiestatus. De selectiestatus is een 
topsportstatus op voordracht van de sportbond, die (anders dan de B-status) niet 
direct gekoppeld is aan prestatie-eisen.2)

― Topsporters met een A- of HP-status die 18 jaar of ouder zijn kunnen gebruikmaken van 
het stipendium, een maandelijkse financiële ondersteuning aan topsporters die geen of 
onvoldoende inkomen hebben voor hun levensonderhoud. Het stipendium is maximaal 
2.608 EUR bruto per maand (zie thema Arbeidsmarkt).3)

- Selectiestatussporters worden ook ondersteund door NOC*NSF, maar hebben een 
kleiner pakket regelingen tot hun beschikking.4)

Het aantal topsporters met een A- of HP-status is nagenoeg stabiel gebleven. De 
uitgaven aan het stipendium zijn toegenomen
― Het aantal topsporters met een A- of HP-status (waarmee aanspraak gemaakt kan 

worden op o.a. de stipendiumregeling) is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk 
gebleven.5)

― Het aantal topsporters met een B-status/selectiestatus is tevens stabiel gebleven, met 
een tijdelijke krimp ten tijde van de afbouw van de B-status.6)

― Het totaal aantal uitkeringen van stipendia en kostenvergoedingen van NOC*NSF is 
tussen 2012 en 2021 met gemiddeld 3% per jaar gestegen waarbij de daadwerkelijke 
stijging is ingezet in 2019. De hoogte van de stipendia en kostenvergoeding per sporter 
is daarbij eveneens gestegen.1), 2), 3), 5)

Het aantal topsporters met een NOC*NSF-status is stabiel gebleven, maar deze ontvangen meer 
ondersteuning
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Aantal topsporters met een NOC*NSF-status (2006-2022)
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Bron: (1) Brancherapport Sport KPMG (2019). (2) NOC*NSF, 2022. (3) KPMG-analyse.
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De organisaties die betrokken zijn bij het borgen van integriteit in de ondersteunde 
topsport werken samen in een keten
― De sportverenigingen vormen het eerste aanspreekpunt voor atleten die een 

integriteitsmelding willen doen en ondernemen actie indien mogelijk. 
― De sportbonden verzamelen meldingen, adviseren de verenigingen en maken melding 

bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Atleten kunnen zich ook direct melden 
bij de sportbond.1)

― Het CVSN is een onderdeel van NOC*NSF. Het centrum is een meldpunt voor atleten 
en een kenniscentrum voor de sportsector op het gebied van veiligheid. Het CVSN 
adviseert bonden en verenigingen en voert overleg met de politie, het Openbaar 
Ministerie en het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

― Het ISR is een onafhankelijk rechtsprekend instituut. Het ISR wordt betrokken op het 
moment dat een melding betrekking heeft op het sporttuchtrecht.2)

- 72 van de ongeveer 77 nationale sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF 
zijn ook aangesloten bij het ISR.2)

- De sportbonden hebben de rol van het ISR in hun statuten vastgelegd. De meest 
voorkomende thema’s zijn doping, matchfixing, seksuele intimidatie en 
geschillenbeslechting. Het ISR volgt het Nationaal Dopingreglement van de 
Dopingautoriteit.2)

― De politie en het Openbaar Ministerie passen het strafrecht toe bij integriteitsissues 
indien daar aanleiding toe is.

Het ministerie van VWS, de Dopingautoriteit, NOC*NSF en de sportbonden hebben 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het Nederlandse antidopingbeleid
― Op 1 januari 2019 is de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) van kracht geworden. 

De wet regelt onder meer de oprichting van het zelfstandige bestuursorgaan (zbo) 
Dopingautoriteit (voorheen een stichting) en geeft de organisatie een wettelijke 
grondslag voor het uitvoeren van haar taken: het bestrijden van doping in de sport door 
(onder meer) het uitvoeren van dopingcontroles en het geven van voorlichting over 
doping.

― Het World Anti-Doping Agency (WADA) stelt de World Anti-Doping Code (Code) op. De 
Code vormt wereldwijd de basis voor (nationaal) antidopingbeleid. De Dopingautoriteit 
heeft de Code vertaald in een Nationaal Dopingreglement. De (vertaling van de) WADA-
dopinglijst, waarin alle in de topsport verboden middelen vermeld staan, is formeel 
onderdeel van het Nationaal Dopingreglement.

― In het thema Integriteit wordt een aantal van bovengenoemde organisaties nader 
toegelicht, wordt toegelicht op welke wijze integriteit binnen de Nederlandse topsport 
wordt geborgd en in welke mate integriteitsissues zich voor lijken te doen.

Diverse organisaties (en zelfstandige organisatieonderdelen) zijn betrokken bij het borgen van 
integriteit in ondersteunde topsport, welke hun beleid baseren op internationale raamwerken

De ketenorganisaties betrokken bij het borgen van integriteit in de ondersteunde topsport

Sporter / melder
• Doet melding van 

integriteitsovertreding

Vereniging
• Onderneemt direct actie indien 

mogelijk
• Maakt melding bij de bond 

Sportbond
• Verzamelt meldingen
• Adviseert vereniging
• Maakt melding bij het CVSN

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)
• Verzamelt alle meldingen
• Adviseert bonden en verenigingen
• Voert overleg met politie en OM
• Voert overleg met ISR

Instituut Sportrechtspraak (ISR)
• Beoordeelt meldingen
• Voert (voor)onderzoek uit
• Seponeert klachten, doet een schikkingsvoorstel 

of brengt tuchtzaak aan
• In geval van tuchtzaak: hoort betrokkenen en 

doet uitspraak incl. strafmaat
• Terugkoppeling

Politie / OM
• Doen strafrechtelijk onderzoek (indien relevant)
• Handelen zaak incl. terugkoppeling af

Bron: (1) Over CVSN (https://centrumveiligesport.nl/over-cvsn/over-cvsn, geraadpleegd op 10 juli 2022. (2) Aangesloten organisaties (https://www.isr.nl/over-isr/aangesloten-organisaties, geraadpleegd op 10 juli 2022). 
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Er zijn grofweg 5 typen organisaties die internationaal publiek ondersteunde 
topsporten besturen en beïnvloeden
― De internationale besturing van de sport kan worden ingedeeld in de volgende typen 

organisaties1):
- Overheidsinstanties ontwikkelen beleid dat van invloed kan zijn op de 

Nederlandse topsport.
- Instanties rondom integriteit ondersteunen sportorganisaties op het gebied van  

bijvoorbeeld antidoping, matchfixing en geschillenbeslechting.
- Sportfederaties vertegenwoordigen de nationale sportbonden internationaal.
- Sportkoepels organiseren multisportevenementen, vertegenwoordigen nationale 

sportkoepels en internationale federaties. 
- Belangenbehartigers die verschillende stakeholders vertegenwoordigen, zoals 

atleten en federaties.
― Deze organisaties kunnen worden onderverdeeld in organisaties die wereldwijd actief 

zijn en organisaties die op continentaal niveau actief zijn. 
― De invloed van deze organisaties op de Nederlandse topsport is verschillend. Een 

compleet beeld van de internationaal actieve organisaties is buiten scope van dit 
onderzoek, dat zich richt op de Nederlandse topsport.

Sportbeleid wordt ook internationaal vormgegeven door intergouvernementele 
organisaties en kan van invloed zijn op Nederlands sportbeleid
― De WHO (internationale autoriteit op het gebied van gezondheid) en UNESCO 

(onderdeel van de Verenigde Naties gericht op onderwijs, wetenschap en cultuur) zijn 
als organisatie betrokken bij de ontwikkeling van sportbeleid en richten zich 
voornamelijk op de breedtesport en bewegen.2)

― De Europese Commissie (EC) ontwikkelt beleid op het gebied van arbeid, mededinging 
en sport specifiek. Dit beleid kan van grote invloed zijn op de Nederlandse sport.3)

- Een voorbeeld van de impact die Europees beleid kan hebben, is het Bosman-
arrest. Deze juridische uitspraak houdt in dat voetballers na afloop van hun contract 
transfervrij naar een andere club kunnen vertrekken. 

- Het directoraat Education, Youth, Sport and Culture ontwikkelt beleid op het gebied 
van sport en richt zich onder andere op de onderwerpen racisme, doping, match-
fixing, sporteconomie en internationale samenwerking.

De internationale besturing van de ondersteunde sporten kan worden ingedeeld in 5 categorieën…

Internationale besturing van de ondersteunde sporten

Nationaal

Internationaal
Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Notitie: SportAccord en de ICSSPE zijn voorbeelden van organisaties die internationaal belangen behartigen.
Bron: (1) Good governance in international sport organizations: An analysis of the 35 Olympic sport governing bodies, International 

Journal of Sport Policy and Politics, 2013. (2) Olympic Charter, IOC, 2021.
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Bron: (1) Good governance in international sport organizations: An analysis of the 35 Olympic sport governing bodies, International 
Journal of Sport Policy and Politics, 2013. (2) (1) International Charter of Physical Education, Physical Activity and 
Sport,UNESCO (https://www.unesco.org/en/sport-and-anti-doping/international-charter-sport, geraadpleegd op 8 augustus 
2022). (3) Sport, Europees Parlement (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/143/sport, geraadpleegd op 8 
augustus 2022).
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Belangen-

behartiging 
(SportAccord)

Continentaal
Sportbeleid (EC: 
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De internationale toezichthoudende organen zijn richtinggevend voor de nationale 
toezichthoudende organen
― Op het gebied van dopingtoezicht zijn de meeste internationale sportbonden en het IOC 

gelieerd aan het World Anti-Doping Agency (WADA) dat wereldwijd verantwoordelijk is 
voor het harmoniseren van (inter)nationaal dopingbeleid.1)

- Het internationale beleid is vastgelegd in de World Anti-Doping Code. 
- Het IOC en de internationale sportbonden zijn verantwoordelijk voor het 

implementeren van het beleid tijdens evenementen. 
- De World Anti-Doping Code en de WADA-dopinglijst vormen de basis van het 

Nationaal Dopingreglement van de Dopingautoriteit.
― Een tweede internationaal toezichthoudend orgaan is het Court for Arbitration for Sports

(CAS) dat fungeert als een onafhankelijk internationaal instituut voor rechtspraak in de 
sport.2)

- Het CAS kent twee divisies die zich richten op geschillen, het beslechten van 
geschillen ingediend door atleten of aangesloten sportorganisaties en op het 
uitvoeren van beroepsprocedures volgend op procedures die gevoerd zijn op 
nationaal niveau. 

- De mogelijkheid op beroep bij het CAS is formeel vastgelegd in de reglementen van 
het ISR. 

De Nederlandse sportbonden volgen de richtlijnen van de internationale federaties 
die zich kunnen aansluiten bij het IOC
― De Nederlandse sportbonden aangesloten bij NOC*NSF zijn over het algemeen ook 

aangesloten bij een internationale federatie. 
― De internationale federaties bepalen over het algemeen de kaders voor de Nederlandse 

topsport bijvoorbeeld op het gebied van de spelregels en de wedstrijdreglementen. 
― In samenwerking met nationale bonden zijn de federaties betrokken bij de organisatie 

van internationale evenementen, zie ook het thema Topsportevenementen. 
― De internationale federaties kunnen op hun beurt erkend worden door het IOC.1) Om 

aan te sluiten dienen de federaties de richtlijnen van het IOC te onderschrijven zoals de 
World Anti-Doping Code en de Olympic Charter. 

- De erkende federaties hebben het recht om voorstellen te doen om deze richtlijnen 
aan te passen.1)

…die op verschillende wijze van invloed zijn op de Nederlandse ondersteunde topsport 

MANAGEMENTSAMENVATTING | INTRODUCTIE | TOEKOMSTBESTENDIGHEID VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT | FOTO VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT
ONDERSTEUNDE TOPSPORT | SCHAATSEN | WIELRENNEN | DARTS | FORMULE 1 | TENNIS | VOETBAL | NIET-ONDERSTEUNDE TOPSPORT

Bron: (1) Who we are, Wada, (https://www.wada-ama.org/en/who-we-are, geraadpleegd op 18 augustus 2022). (2) General info, 
TAS/CAS (https://www.tas-cas.org/en/general-information/index/, geraadpleegd op 18 augustus 2022). (3) Olympic Charter, IOC, 
2021. (4) Stakeholders, SportAccord (https://www.sportaccord.sport/stakeholders/, geraadpleegd op 22 januari 2023). (5) About
ICSSPE, International Council of Sport Science and Physical Education (https://www.icsspe.org/, geraadpleegd op 18 augustus
2022).

Het International Olympic Committee (IOC) is centraal gepositioneerd binnen deze 
internationale besturing en heeft directe invloed op het focusbeleid van NOC*NSF
― NOC*NSF is internationaal aangesloten bij het International Olympic Committee (IOC).
― Binnen de organisatie van het IOC heeft NOC*NSF onder andere de volgende 

rechten:3)

- De mogelijkheid om voorstellen te doen richting het IOC ten aanzien van beleid.
- De ontvangst van financiering vanuit het solidariteitsprogramma.
- Deelname aan congressen georganiseerd door het IOC. 
- Kandidaten voorstellen voor commissies op verzoek van het IOC.

― NOC*NSF heeft de mogelijkheid om het internationale beleid van het IOC te 
beïnvloeden door bestuurders voor te dragen als bestuurslid of commissielid.

- Voorbeelden van IOC-bestuurders zijn Anton Geesink van 1987 tot 2010, Hein 
Verbruggen van 1998 tot 2008 en Zijne Majesteit de Koning van 1998 tot 2013. 
Sinds 2018 heeft Nederland geen IOC-leden na het aftreden van Camiel Eurlings.

― Het IOC heeft invloed op de Nederlandse topsport vanwege zijn verantwoordelijkheid 
voor de toewijzing van de olympische status van een sport. De olympische status van 
een sport is een belangrijk criterium voor de erkenning van een sport als topsport door 
NOC*NSF. 

De belangen van internationale sportfederaties worden op internationaal niveau 
behartigd door overkoepelende multisportorganisaties
― De overkoepelende multisportorganisatie die de belangen behartigt van de 

internationale sportbonden is SportAccord.4)

- SportAccord heeft ongeveer 125 internationale federaties als leden. 
- De missie van SportAccord is om de belangen te behartigen van de internationale 

federaties en hen qua organisatie te faciliteren middels de organisatie van 
bestuurlijke evenementen en door middel van kennisdeling.

― Bij SportAccord zijn meerdere multisportorganisaties aangesloten die zich richten op 
groepen internationale sportbonden zoals de olympische wintersporten door de AIOWF 
en de olympische zomersporten door de AIOSF. 

- Deze internationale multisportorganisaties worden erkend door en financieel 
ondersteund vanuit het IOC. 

― De belangenbehartiging van topsportgerelateerde vakgebieden zoals bijvoorbeeld 
sports science en fysiotherapie is tevens internationaal georganiseerd. In dit voorbeeld 
bij de International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE).5) 
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De topsportbegroting van NOC*NSF bedraagt in 2022 ~56,5 mln EUR1)

― De bijdrage van het ministerie van VWS aan de topsportbegroting bedraagt in 2022 
~40,5 mln EUR (VWS droeg daarnaast 14,8 mln EUR bij aan het Fonds voor de 
Topsporter).

― De Nederlandse Loterij (NLO) draagt in 2022 ~14,7 mln EUR bij aan de 
topsportbegroting (buiten de topsportbegroting om wordt een aanvullende bijdrage van 
de NLO van ~2,8 mln EUR gebruikt om het ISR en de Dopingautoriteit te financieren. 
Deze stromen zijn voor deze analyse buiten beschouwing gelaten). 

― In 2022 droegen sponsoren (o.a. Toyota) ~900k EUR bij aan de topsport via NOC*NSF. 
Dit is inclusief bijdragen van sponsoren in natura.

― Het IOC ondersteunt nationale sportkoepels en internationale sportorganisaties 
financieel vanuit het solidariteitsprogramma.2) In het jaar dat de Olympische Spelen 
worden georganiseerd ontvangen nationale bonden een bijdrage, bonden met een 
beperkt budget ontvangen daarbij meer subsidie dan grote bonden. In 2022 ontving 
NOC*NSF ~300k EUR.

Sportbonden zijn voor hun topsportprogramma’s sterk afhankelijk van de bijdrage 
van NOC*NSF en van hun verenigingen
― Sportbonden ontvangen ~32,8 mln EUR van NOC*NSF voor de financiering van 

topsportprogramma's. Sportbonden ontvangen daarnaast basisfinanciering die niet 
specifiek voor topsport is bedoeld. De basisfinanciering is voor deze analyse buiten 
beschouwing gelaten.

― Sportbonden ontvangen daarnaast ~140 mln EUR vanuit de verenigingen, ~25 mln EUR 
van sponsoren, ~12 mln EUR uit overheidssubsidies en ~65 mln EUR uit overige 
inkomsten. Het is onbekend welk deel van deze inkomsten ten goede komt aan topsport 
en welk deel wordt gebruikt voor breedtesport en/of andere doeleinden.

― De bonden geven vervolgens ~55 mln EUR uit aan de verschillende 
topsportprogramma’s, (waarvan 32,8 mln EUR vanuit NOC*NSF en de rest uit eigen 
bijdragen (zo’n 40%)). De minimale eigen bijdrage onder het focusbeleid is 30%. 
Bonden investeren daarnaast in topsport door hun uitgaven aan trainingscentra en 
topsportevenementen. 

De Nederlandse ondersteunde topsport wordt voornamelijk gefinancierd vanuit VWS en de 
contributies van verenigingen en leden aan de sportbonden

Financiering van de ondersteunde topsporta) Indicatief
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Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Notitie: (a) Bedragen zijn op basis van de Topsportbegroting 2022, NOC*NSF. Er zit in de Topsportbegroting een verschil van 0,6 mln 
EUR tussen de totale inkomsten en uitgaven. (b) Het is onbekend welk deel van deze bedragen ten goede komt aan topsport. 
(c) Van de financiering van RTC's zijn geen absolute bedragen bekend. (d) Betreft de gemiddelde contributie per lid per jaar.

Bron: (1) Topsportbegroting 2022, NOC*NSF. 
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Bron: (1) Topsportbegroting 2022, NOC*NSF, 2022. (2) Annual report IOC 2021. (3) Brancherapport Sport KPMG (2019). (4) Niet 
bijten in de hand die u voedt, Universiteit Utrecht, 2021. (5) Bestedingsplan en richtlijnen bestedingsjaren 2022-2023, 
NOC*NSF. (6) KPMG-interviewprogramma, 2022. 
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De topsportuitgaven van NOC*NSF gaan naar topsportprogramma’s, ondersteunende 
activiteiten, topsportinfrastructuur en het Fonds voor de Topsporter
― De inkomsten ten bate van de ondersteunde topsport worden door NOC*NSF verdeeld 

tussen de topsportbegroting (~57 mln EUR) en Fonds voor de Topsporter (14,8 mln EUR).1)

- De uitgaven in de topsportbegroting zijn: ~32,8 mln EUR aan topsportprogramma’s, ~16,4 
mln EUR aan ondersteunende activiteiten en ~7,8 mln EUR aan topsportinfrastructuur.

― De uitgaven van NOC*NSF ten bate van de topsport gaan naar de sportbonden (45%), de 
atleten (22%), de TeamNL topsportcentra (11%) en overige (22%). 

Een groot deel van de topsportbegroting van NOC*NSF (~32,8 mln EUR; 45%) is gericht op 
de financiering van topsportprogramma’s die worden uitgevoerd door sportbonden
― De totale kosten van topsportprogramma’s in Nederland waren in 2022 ~54,5 mln EUR. 

- NOC*NSF draagt ~32,8 mln EUR bij aan de topsportprogramma’s.a) De bijdrage vanuit 
NOC*NSF gaat naar de verschillende programma’s: 84% gaat naar de olympische 
programma’s, 12% naar de paralympische programma’s en 4% naar niet-olympische 
programma’s.2), 3)

- De sportbonden vullen dit aan met een totale bijdrage van ~21,7 mln EUR. De bijdrage 
van de sportbonden aan de topsportprogramma’s is tussen 2013 en 2022 stabiel 
gebleven, met uitzondering van 2016. De gemiddelde eigen bijdrage van bonden per 
programma was in 2022 ~207k EUR.

Daarnaast besteedt NOC*NSF ~16,4 mln EUR (22%) aan ondersteunende activiteiten die 
waarde hebben voor de gehele topsport4)

― ~3,7 mln EUR wordt besteed aan collectieve projecten (23%) die gericht zijn op de 
verbetering van topsport in zijn geheel.

― ~4,9 mln EUR gaat naar expert- en prestatiemanagers (30%). Het overgrote deel gaat naar 
experts die werken op de TeamNL centra en in de topsportprogramma’s van bonden. 

― ~3,9 mln EUR gaat naar Athlete Services (24%). Via Atlete Services worden sporters en 
talenten ondersteund onder andere op het gebied van vervoersvoorziening, communicatie en 
onderwijs. Een deel van dit budget is bedoeld voor de Topsport Talentscholen. Ook de 
organisaties NLSporter, EVOT en de Atletencommissie van NOC*NSF vallen onder het 
onderdeel Athlete Services.

― ~3,9 mln EUR (24%) wordt besteed aan de uitzendingen naar de Olympische Spelen, de 
Paralympische Spelen, de Europese Spelen en de Jeugd Olympische Spelen. De kosten 
worden volledig vergoed vanuit de NLO-gelden en fluctueren per jaar, afhankelijk van de 
evenementen die worden georganiseerd.

De grootste topsportuitgaven van NOC*NSF zijn de topsportprogramma’s, gevolgd door de 
ondersteunende activiteiten…

Verdeling financiering topsportprogramma’s NOC*NSF (mln EUR, 2005-2022) 

Notitie: (a) De eigen bijdrage van sportbonden 2022 zoals opgenomen in door NOC*NSF verstrekte financiële overzichten, wijkt af van 
de Topsportbegroting 2022. In bovenstaande analyse is voor 2022 de Topsportbegroting 2022 aangehouden.

Bron: (1) Totaaloverzicht verdeling middelen wedstrijd- en trainingsprogramma’s, NOC*NSF, 2022. (2) Topsportbegroting 2022, 
NOC*NSF, 2022. (3) KPMG-analyse.
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Notitie: (a) De financiering van topsportprogramma’s 2022 zoals opgenomen in door NOC*NSF verstrekte financiële overzichten wijkt af 

van de Topsportbegroting 2022. In bovenstaande analyse is voor 2022 de Topsportbegroting 2022 aangehouden. (b) Financiering 
topsportprogramma’s betreft de toekenning van financiering van topsportprogramma’s door NOC*NSF, inclusief actiebudget-, 
start-up- en afbouwbedragen. (c) Niet-ondersteunde sporten zijn sporten die in 2019 geen topsportfinanciering van NOC*NSF 
ontvingen.

Bron: (1) Totaaloverzicht verdeling middelen wedstrijd- en trainingsprogramma’s, NOC*NSF, 2022. (2) Topsportbegroting 2022, 
NOC*NSF, 2022. (3) KPMG-analyse.
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NOC*NSF verstrekte financiële overzichten, wijkt licht af van de Topsportbegroting 2022. Mogelijk betreft dit een definitie- en/of 
afrondingsverschil. In de analyses is voor 2022 de Topsportbegroting 2022 aangehouden.

Bron: (1) Topsportklimaatmeting, Universiteit Utrecht, 2018. (2) NOC*NSF, 2022. (3) KPMG-analyse. (4) Topsportbegroting NOC*NSF 2022. 
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De centra voor talentontwikkeling in Nederland worden vanuit verschillende bronnen 
gefinancierd
― De topsportinfrastructuur in Nederland bestaat uit de TeamNL centra, de Topsport 

Talentscholen, de Nationale Topsportcentra en de Regionale Trainingscentra. Zie 
hoofdstuk Accommodaties.

- De 5 TeamNL centra ontvangen in 2022 ~7,8 mln EUR vanuit NOC*NSF en kennen 
een eigen bijdrage van ~7,7 mln EUR, welke grotendeels gefinancierd wordt door 
gemeenten.1) 2)

- De Topsport Talentscholen zijn reguliere onderwijsinstellingen die worden 
gefinancierd via het ministerie van OCW. Voor de aanpassing van het 
onderwijsprogramma ten bate van de topsport ontvangen zij aanvullende 
financiering vanuit NOC*NSF van 760k EUR in 2022.2)

- De Nationale Topsportcentra faciliteren de topsportprogramma’s van specifieke 
sporten en worden georganiseerd door de sportbond. De kosten van het NTC 
Triatlon bedroegen voor de sportbond in 2020 bijvoorbeeld ongeveer 450k EUR, 
aangevuld met een eigen bijdrage van ongeveer 50k EUR.3)

- De financiering van de RTC’s door NOC*NSF is sinds 2021 stopgezet. De 
inkomsten van RTC’s zijn afkomstig van gemeenten (~33%), provincies (30%), 
sportbonden (22%), sporters (13%) en overige (2%).b), 3)

Individuele atleten ontvangen financiële ondersteuning via het Fonds voor de 
Topsporter4)

― Atleten kunnen ondersteuning ontvangen vanuit het stipendium of als zij een 
selectiestatus hebben vanuit NOC*NSF. Zie ook het thema Arbeidsmarkt (pagina 103)

― De stipendiumregeling wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd 
door het Fonds voor de Topsporter. In totaal ontvangen de ongeveer 570 atleten met 
een topsportstatus in 2021 ~16 mln EUR.1),

- In 2022 was de bijdrage aan het Fonds voor de Topsporter 14,8 mln EUR.
- Het stipendium kan worden aangevuld met een kostenvergoeding uit het Fonds 

voor de Topsporter of worden verminderd op het moment dat een sporter 
commerciële inkomsten genereert.5)

…daarnaast worden uitgaven gedaan aan topsportinfrastructuur. Een deel van de topsportsubsidie 
vanuit VWS gaat via NOC*NSF naar het Fonds voor de Topsporter 
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Financiering van de ondersteunde topsport

Notitie: (b) Analyse gebaseerd op de financiering van RTC Triathlon in Almere. De financiering van RTC’s is over het algemeen op 
eenzelfde manier opgezet. Van de financiering van RTC's zijn geen absolute bedragen bekend. (c) Betreft de gemiddelde 
contributie per lid per jaar.

Bron: (1) Topsportbegroting NOC*NSF 2022. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022. (3) Niet bijten in de hand die u voedt, Universiteit 
Utrecht, 2021. (4) Inkomen topsporters TeamNL, NOC*NSF (https://nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-inkomen) geraadpleegd op 
19 augustus 2022. (5) Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter 2022.

Indicatief

Nationaal

Internationaal
Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Notitie: (a) Bedragen zijn op basis van de Topsportbegroting 2022, NOC*NSF. Er zit in de Topsportbegroting een verschil van 0,6 mln 
EUR tussen de totale inkomsten en uitgaven. (b) Het is onbekend welk deel van deze bedragen ten goede komt aan topsport. 
(c) Van de financiering van RTC's zijn geen absolute bedragen bekend. (d) Betreft de gemiddelde contributie per lid per jaar.

Bron: (1) Topsportbegroting 2022, NOC*NSF.
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Topsportevenementen op nationaal niveau worden grotendeels georganiseerd door 
de sportbonden
― Talentvolle atleten die als lid van een team of individueel binnen een sportvereniging 

goed presteren in de breedtesportcompetities, kwalificeren zich op basis van hun 
resultaten en ranking voor de nationale kampioenschappen. 

― Nationale kampioenschappen worden in Nederland meestal georganiseerd door de 
sportbonden. Bij grote evenementen gebeurt dit onder toezicht van de 
toezichthoudende organen zoals de Dopingautoriteit. 

- Bij kleinere evenementen werkt de sportbond samen met lokale verenigingen voor 
de organisatie. De lokale vereniging zorgt in veel gevallen voor de accommodatie 
en vrijwilligers tijdens het evenement. De bond zorgt voor toezicht, scheidsrechters 
of officials.

- Bij grotere evenementen op nationaal niveau kan een sportbond samenwerken met 
commerciële organisatoren (zoals sportmarketingbureaus) om het financiële risico 
te dragen of om gezamenlijk de professionaliteit van de organisatie te borgen. De 
commerciële organisatie ontvangt in die gevallen een deel van de inkomsten als 
fee. Zie ook het thema Topsportevenementen.

Jaarlijks terugkerende evenementen worden gefinancierd uit ticketing, sponsoring 
en regionale subsidies
― Nationale kampioenschappen en competities zijn jaarlijks terugkerende evenementen 

die georganiseerd worden door de sportbonden. 
― Op basis van een selectie van 33 evenementen bestaan de inkomsten voor nationale 

topsportevenementen (naar schatting) voor gemiddeld ~43% uit ticketinginkomsten, 
~34% komt voort uit bezoekersbestedingen, ~22% uit sponsoring en ~6% uit 
subsidies.1), 2)

― Ter illustratie: de kosten van het NK Beachvolleybal bestaan voor 70% uit kosten voor 
operationele zaken, waaronder infrastructuur, media en catering. Daarnaast gaat 12% 
van de kosten naar prijzengeld, organisatiefee en officials, 11% naar communicatie en 
7% naar commerciële zaken zoals hospitality en sponsorwerving.3)

― Organisatoren van terugkerende nationale topsportevenementen kunnen subsidie 
aanvragen bij gemeenten en provincies. Zij kunnen geen aanspraak maken op de 
subsidieregeling voor evenementen vanuit het ministerie van VWS. Het totale 
subsidiebedrag voor nationale evenementen is daarmee over het algemeen lager dan 
dat van internationale evenementen. 

Ondersteunde topsportevenementen op nationaal niveau worden grotendeels georganiseerd en 
gefinancierd door de sportbonden zonder directe steun vanuit VWS
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Topsportevenementen in Nederland op nationaal niveau
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Notitie: (a) Betreft gemiddelden op basis van een selectie van 33 nationale sportevenementen in 2019, op basis van beschikbare 
data. Betreft uitsluitend nationale kampioenschappen, nationale competities vormen geen onderdeel van de analyse. (b) 
Analyse op basis van het NK Beachvolleybal. (c) Detaillering van de toezichthoudende organen is te vinden op pagina 130.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse. (3) NeVoBo, kosten NK Beachvolleybal. Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) KPMG-analyse. (3) NeVoBo, kosten NK Beachvolleybal.
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Eenmalige internationale topsportevenementen worden veelal georganiseerd door 
bonden en commerciële organisatoren met wisselend financieel resultaat
― Internationale topsportevenementen zoals EK’s en WK’s zijn evenementen die eenmalig in 

Nederland worden georganiseerd. 
― Deze evenementen worden over het algemeen georganiseerd onder de auspiciën van de 

internationale sportbonden. De internationale sportbonden zijn ook verantwoordelijk voor 
de toekenning van de organisatie van evenementen aan nationale sportbonden.

― De sportbonden zijn verantwoordelijk voor de organisatie en werken vaak samen met 
commerciële organisatoren zoals Tig Sport en House of Sports. De organisatoren zorgen 
samen met de bonden voor een professionele organisatie. 

― Topsportevenementen hebben vaak een forse begroting ten opzichte van de financiële 
positie van sportbonden, en zijn naar schatting in de helft van de gevallen verlieslatend 
zonder subsidie/garantiestelling vanuit de overheid. Daarmee kennen deze 
topsportevenementen een hoog financieel risico.1)

― De commerciële organisatoren dragen in Nederland vaak het financiële risico voor de 
organisatie van een internationaal evenement, omdat de bond dat niet kan. Dit risico kan 
gedeeld zijn met de overheid door middel van een garantiestelling. 

- Vanwege de financiële steun vanuit de overheid wordt bij internationale evenementen 
geen winst gemaakt. Commerciële organisatoren krijgen een fee op basis van hun 
inzet bij de organisatie en het risico dat ze dragen. 

Eenmalige internationale topsportevenementen worden grotendeels gefinancierd 
vanuit de evenementensubsidies van het ministerie van VWS
― In 2021 ontvingen 16 evenementen VWS-subsidie waarvan 8 wereldkampioenschappen, 4 

Europese kampioenschappen en 4 olympische-kwalificatietoernooien.2)

― De gemiddelde subsidie per evenement was in 2021 0,5 mln EUR per evenement. De 
hoogte van de subsidie varieerde in 2021 en 2022 tussen de 47k EUR voor het Jeugd WK 
Latin Dansen en 7,1 mln EUR voor het WK vrouwenvolleybal. 

― Op basis van een selectie van 62 evenementen bestaan de inkomsten voor internationale 
topsportevenementen (naar schatting) voor gemiddeld 37% uit ticketinginkomsten, 29% 
komt voort uit sponsoring, 22% uit bezoekersbestedingen en 11% uit subsidies.3), 4)

― Op basis van een selectie van 7 (deels andere) evenementen, bestaan kosten voor 
internationale topsportevenementen grotendeels uit organisatiekosten (66%) en 
locatiekosten (25%). 9% betreft overige kosten.5)

Eenmalige internationale topsportevenementen worden veelal georganiseerd door risicodragende 
commerciële organisatoren in samenwerking met de sportbonden en ontvangen steun van VWS

Topsportevenementen in Nederland op internationaal niveau

Bron: (1) Nederland op de kaart, Nederlandse Sportraad, 2017. (2) Stand van zaken topsportevenementen, ministerie van VWS, 2021.
(3) Respons Events Insights, Respons, 2022. (4) KPMG-analyse. (5) Factsheets Nederland op de Kaart, NLsportraad, 2017.
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Notitie: (a) Betreft gemiddelden op basis van een selectie van 62 sportevenementen in 2019, op basis van beschikbare data. (b) 
Detaillering van de toezichthoudende organen is te vinden op pagina 130. (c) Betreft gemiddelden op basis van een selectie 
van 7 (deels andere) evenementen.

Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) Factsheets Nederland op de Kaart, NLsportraad, 2017. (3) KPMG-analyse.
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De organisatie van de Olympische Spelen kent een miljardenbegroting, met een 
vergelijkbaar bedrag aan infrastructuurinvesteringen vanuit overheden
― Het gemiddelde totale budget voor de Olympische Spelen verschilt tussen zomer- en 

winterspelen en per land. Tussen 1992 en 2016 was dit gemiddeld 3 mrd EUR.1)

- Het budget voor de organisatie van zomerspelen is over het algemeen hoger dan het 
budget voor de organisatie van winterspelen. Dit komt doordat het aantal sporten 
tijdens de Olympische Winterspelen kleiner is. 

- De bijdrage van het IOC aan de winterspelen is lager dan aan de zomerspelen. Deze 
bijdragen zijn respectievelijk gemiddeld 649 mln EUR en 1 mrd EUR per editie over 
de afgelopen tien Olympische Spelen.

- De uiteindelijke kosten van de organisatie zijn vaak hoger dan de begroting vooraf.
― Dit budget is exclusief de investeringen die gedaan worden door overheden in de 

infrastructuur. Het IOC stelt eisen aan de infrastructuur bijvoorbeeld ten aanzien van het 
aantal hotels en het openbaar vervoer. 

― Het budget voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2024 is 3,9 mrd EUR.2)

- Dit bedrag is exclusief de verwachte ondersteuning vanuit de overheid en bestaat uit 
de bijdrage van het IOC (1,2 mrd EUR; 31%), sponsoring (1,1 mrd EUR; 28%), 
ticketing en hospitality (1,2 mrd EUR; 31%), licenties en merchandise (127 mln EUR; 
3%), subsidies (100 mln EUR; 3%) en overige inkomsten (204 mln EUR; 5%). 

Het IOC genereert grote inkomstenstromen die voornamelijk worden gebruikt voor de 
organisatie van de Olympische Spelen
― De inkomsten van het IOC waren in 2021 ~3,9 mrd EUR, waarvan 2,9 mrd EUR (~75%) 

afkomstig van uitzendrechten, ~0,8 mrd EUR (~20%) van marketingrechten, 
~38 mln EUR (~1%) van overige rechten en ~0,2 mrd EUR (~4%) uit overige inkomsten.2)

― De totale uitgaven van het IOC waren in 2021 ~3,4 mrd EUR. Daarvan ging 
~2,1 mrd EUR (62%) naar internationale sportkoepels, internationale federaties en 
andere sportorganisaties. ~1,1 mrd EUR (32%) ging in 2021 naar de organisatie van 
Olympische Spelen en gerelateerde evenementen, ~0,2 mrd EUR (6%) ging naar 
operationele uitgaven.2)

― Het IOC ondersteunt sportbonden en federaties die deelnemen aan de Olympische 
Spelen via het solidariteitsprogramma (zie ook pagina 133).3)

- Gemiddeld sinds de Olympische Spelen van 2004 was dit jaarlijks 134,4 mln EUR 
verdeeld over ongeveer 200 nationale sportbonden en 138,2 mln EUR verdeeld over 
de internationale federaties. 

- NOC*NSF ontvangt in 2022 ongeveer 300k EUR van het IOC.

De Olympische Spelen zijn het grootste multisportevenement ter wereld met navenante financiële 
stromen waarvan de inkomsten uit de uitzendrechten de grootste zijn

Financiering van de Olympische Spelen op basis van Parijs 2024

Bron: (1) The Oxford Olympics Study 2016: Cost and Cost Overrun at the Games, Oxford University, 2016. (2) Annual Statement IOC 
2021. (3) Funding (https://olympics.com/ioc/funding, geraadpleegd op 15 juli 2022).
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Notitie: (a) Betreft het totale (meerjarige) budget vanuit het IOC voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.
Bron: (1) Annual report 2020, Paris 2024. (2) Annual report 2021, IOC. (3) Topsportbegroting 2022, NOC*NSF. 
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De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) vertegenwoordigt zijn 
leden via de traditionele Nederlandse verenigingsstructuur
― De KNSB is de overkoepelende sportbond voor de schaatssport in Nederland. De KNSB 

kent meerdere disciplines, namelijk langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden, 
inlineskaten, kortebaan, schoonrijden en toerschaatsen.1)

― Nederland kent ~214.000 schaatsers, waarvan er in 2021 ~36.100 actief lid zijn bij, en 
vertegenwoordigd worden door de KNSB.2), 3)

- De leden van de KNSB zijn lid bij 1 van de 635 schaatsverenigingen die zijn 
aangesloten de KNSB. Natuurijsclubs zijn ook aangesloten bij de KNSB. Sinds 2016 
registreren natuurijsclubs hun leden niet meer bij de KNSB, omdat deze leden alleen 
gebruikmaken van het lidmaatschap als er natuurijs is.2)

― De KNSB kent 8 gewesten die als taak hebben de individuele leden te verenigingen, de 
schaatssport in de breedte te stimuleren en te zorgen voor regionaal bestuur. 

De belangen van schaatsers en schaatsverenigingen worden behartigd door de 
Ledenraad van de KNSB
― Het Bondsbureau van de KNSB functioneert onder verantwoordelijkheid van de 

directeur-bestuurder en werkt aan uitvoering van het beleid van de organisatie. Met een 
jaarverslag en jaarrekening legt het Bondsbureau verantwoording af aan de Ledenraad 
over het beleid en de resultaten.1)

― De RvT houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en borgt het 
bestuurlijk functioneren van de organisatie. Ook de RvT legt verantwoording af aan de 
Ledenraad die de leden van de RvT benoemt.1)

― De belangen van schaatsverenigingen worden vertegenwoordigd in de Ledenraad door 
vertegenwoordigers vanuit alle gewesten. De Ledenraad geeft goedkeuring aan 
voorgesteld beleid en houdt toezicht op hoofdlijnen.1) 

― De belangen van profschaatsers worden vertegenwoordigd in de Atletenvereniging, een 
bij de KNSB aangesloten belangenvereniging bestaande uit (ex-)topsporters.1)

― De Ledenraad telt 27 stemmen, 3 voor elk van de 8 gewesten en 3 voor de 
Atletenvereniging.4)

Schaatsers kunnen aangesloten zijn bij en worden vertegenwoordigd door NLSporter
― NLSporter is een belangenorganisatie voor topsporters uit alle disciplines in Nederland 

en levert juridisch advies. Daarnaast is NLSporter betrokken bij het realiseren van 
collectieve overeenkomsten en zet zij zich in voor de belangen van topsporters bij het 
realiseren van topsportvoorzieningen en het bepalen van (topsport)beleid.5)

Schaatsen in Nederland kent een traditionele governancestructuur, waarbij de KNSB in 2021 
~36.100 schaatsers, 635 schaatsverenigingen en 5 commerciële topteams vertegenwoordigt

Bron: (1) Over KNSB, KNSB (https://knsb.nl/over-de-knsb/knsb/, geraadpleegd op 8 augustus 2022). (2) Jaarverslag 2020 - 2021, 
KNSB. (3) Schaatsen en inlineskaten in Nederland, Mulier Instituut, 2020. (4) Ledenraad KNSB neemt in Thialf aftrap voor 
meerjarenvisie 2020 - 2028, KNSB, 7 oktober 2019. (5) Juridisch advies, NOC*NSF (https://nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-
advies, geraadpleegd op 8 augustus 2022). 
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De KNSB is lid bij NOC*NSF en aangesloten bij diverse organisaties die onder meer 
toezien op veiligheid en integriteit binnen de topsport
― De KNSB is lid van NOC*NSF. Het langebaanschaatsen, shorttrack en kunstrijden zijn 

door NOC*NSF geclassificeerd als olympische topsport. Het inlineskaten voor vrouwen 
wordt erkend als niet-olympische topsport, en inlineskaten voor mannen wordt erkend 
als internationale wedstrijdsport.1)

― Naast het lidmaatschap van NOC*NSF is de KNSB aangesloten bij het Instituut 
Sportrechtspraak (ISR) (deze instantie doet namens de KNSB de rechtspraak bij 
dopinggevallen en zaken die betrekking hebben op seksuele intimidatie) en gelieerd 
aan het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).2), 3)

― De KSNB werkt daarnaast samen met de Dopingautoriteit. Tijdens alle wedstrijden en 
evenementen die onder auspiciën van de KNSB worden verreden, is het mogelijk dat er 
dopingcontroles uitgevoerd worden.4)

De KNSB is internationaal aangesloten bij de International Skating Union (ISU)
― De ISU is de internationale overkoepelende schaatsbond in de schaatssport en is 

gelieerd aan het IOC. Alle nationale schaatsbonden zijn lid van de ISU.5)

De KNSB is lid bij NOC*NSF en heeft zowel nationaal als internationaal diverse stabiele 
samenwerkingsverbanden ten bate van de topsport
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Bron: (1) Lijst Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines 2021-2024, NOC*NSF. (2) Centrum Veilige Sport Nederland, 
KNSB (https://knsb.nl/diensten-voor-verenigingen/veilig-schaats-en-skateklimaat/centrum-veilige-sport/, geraadpleegd op 8 
augustus 2022). (3) KNSB is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak, KNSB, 5 februari 2018. (4) Antidopinginformatie
voor sporters en begeleiders (https://knsb.nl/over-de-knsb/regels-en-gedrag/doping/, geraadpleegd op 8 augustus 2022). (5) 
About the ISU, ISU (https://www.isu.org/inside-isu/about/international-skating-union, geraadpleegd op 10 augustus 2022). 
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De International Skating Union (ISU) is de internationale overkoepelende 
schaatsbond in de schaatssport waar diverse nationale bonden bij zijn aangesloten
― De ISU is de internationale schaatsbond en is onder meer verantwoordelijk voor het 

reguleren, besturen en promoten van de verschillende disciplines binnen het 
(kunst)schaatsen.1)

― Het hoogste orgaan van de ISU is het ISU Congres dat bestaat uit de ISU-leden. Het 
congres komt eens in de twee jaar bijeen om nieuwe voorstellen te bespreken ten 
behoeve van de ontwikkeling en de governance van de sport. Daarnaast worden de 
leden van het ISU Council tijdens het congres verkozen.2)

― Het ISU Congres bestaat uit 101 schaatsbonden uit 80 landen (sommige landen hebben 
2 of 3 bonden voor verschillende schaatsdisciplines). Nationale schaatsbonden zijn 
vertegenwoordigd tijdens het ISU Congres door maximaal 6 afgevaardigden. Alle leden 
hebben een gelijk stemrecht.2)

― De ISU Council is het hoogste uitvoerende orgaan van de ISU, en is onder meer 
verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van de ISU, het 
toewijzen van ISU-kampioenschappen en andere ISU-evenementen en het overzien 
van de bedrijfsvoering binnen de ISU.1)

Schaatsers zijn internationaal vertegenwoordigd via de ISU Atletencommissie3)

― Schaatsers zijn in de ISU vertegenwoordigd in de ISU Atletencommissie die een 
afvaardiging heeft in de ISU Council.

― De ISU Atletencommissie heeft als doel het vertegenwoordigen van de rechten en 
belangen van schaatsers binnen de ISU. De commissie vertaalt de meningen en ideeën 
van schaatsers naar aanbevelingen voor de ISU en ondersteunt de ISU bij het 
ontwikkelen en promoten van de sport.

― De commissie ondersteunt daarnaast nationale bonden en schaatsers bij het opzetten 
van nationale atletencommissies / verenigingen. 

― De ISU Atletencommissie onderhoudt contact met de Atletencommissie van het IOC. 

De International Skating Union is de internationale overkoepelende schaatsbond, waarbinnen 
schaatsers zijn vertegenwoordigd in een atletencommissie
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Bron: (1) About the ISU, ISU (https://www.isu.org/inside-isu/about/international-skating-union, geraadpleegd op 10 augustus 2022). 
(2) ISU Congresses, ISU (https://www.isu.org/inside-isu/rules-regulations/isu-congresses, geraadpleegd op 8 augustus 2022). 
(3) Athletes Commission, ISU (https://www.isu.org/inside-isu/about/athletes-commission, geraadpleegd op 10 augustus 2022).
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De totale gerealiseerde baten van de KNSB bedroegen in 2019 ~13 mln EUR1)

― De inkomsten uit sponsorgelden voor de KNSB bedroegen ~7,7 mln EUR.
― De KNSB ontving ~2,1 mln EUR aan subsidies en bijdragen, waarvan ~1,9 mln EUR 

bijdrage van NOC*NSF, ~0,2 mln EUR bijdrage van de ISU a) en ~43k EUR aan 
evenementensubsidies van het ministerie van VWS.

― Media-inkomsten voor de KNSB (voor wedstrijden die in Nederland zijn gehouden) 
bedroegen ~1,1 mln EUR. Daarvan komt ~1 mln EUR voort uit Nederlandse TV-gelden 
en 25k EUR uit een afdracht van de ISU voor de gerealiseerde opbrengsten van de 
mediarechten van internationale schaatswedstrijden.

― Leden betaalden in totaal ~0,9 mln EUR aan contributies, bestaande uit onder meer 
contributiegelden, licentiekosten en deelnemersbijdragen voor opleidingen.

― Daarnaast haalde de KNSB nog ~0,5 mln EUR op met het organiseren van 
evenementen. Dit betreft met name inkomsten uit internationale ISU-wedstrijden en 
nationale kampioenschappen.

― De overige baten bedroegen ~0,7 mln EUR, waarvan 0,2 mln EUR aan topteamlicenties 
voor langebaanteams (jaarlijkse afdracht is ~25k EUR per team).

De KNSB investeert in topsport en in breedtesport ten behoeve van het promoten 
van de schaatssport en talentontwikkeling1)

― In 2019 werd er in totaal ~4,2 mln EUR aan inkomsten ingezet voor de financiering van 
topsport. 

- Van de financiering van topsport gaat 36% naar het langebaanschaatsen 
(~1,5 mln EUR), 11% naar shorttrack (~477k EUR), 2% naar inlineskaten 
(~74k EUR) en 1% naar kunstrijden (~55k EUR). 

- Daarnaast werd 14% van de financiering van topsport ingezet voor 
talentontwikkeling (~599k EUR).

- 36% van de financiering van topsport ging naar personeelskosten (~1,5 mln EUR).
― De KNSB investeert daarnaast ~1 mln EUR in wedstrijdsport, waarvan ruim de helft 

besteed wordt aan organisatiekosten voor wedstrijden (~536k EUR).
― De overige lasten van de KNSB (~6,9 mln EUR) hebben onder meer betrekking op 

sportparticipatie, commercie en bedrijfsvoering.

De financiering van de KNSB is gedifferentieerd met als grootste bronnen van inkomsten 
sponsoring, subsidies, media-inkomsten en contributies
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Organisatie-
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Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Financiering van de KNSB

Notitie: (a) De bijdrage van ~0,2 mln EUR van de ISU is een tegemoetkoming voor de kosten voor het meedraaien op de 
internationale wedstrijdkalender (zoals reiskosten, planningskosten en de ontwikkeling van coaches), en staat los van de 
bijdrage die de KNSB ontvangt voor het organiseren van internationale ISU-evenementen.

Bron: (1) Jaarrekening 2018-2019, KNSB.

Subsidies & 
Bijdragen

KNSB

Sponsoren

NOC*NSF

~1,9 mln EUR

~2,1 mln EUR

~7,7 mln EUR

Media 
inkomsten

ISU

~1,1 mln EUR

EUR 25k

Nederlandse TV

~1,0 mln EUR~0,2 mln EUR

Contributie 
inkomsten~0,9 mln EUR

Evenement 
inkomsten ~0,5 mln EUR

Overige 
inkomsten~0,7 mln EUR

~4,2 mln EUR

Langebaan 
schaatsen

 (~1,5 mln EUR)

Shortt rack
(~477k EUR)

Inlineskaten 
(~74k EUR)

Kunstr ijden 
(~55k EUR)

Talent-
ontwikkeling
(~599k EUR)

Personeels-
kosten

(~1,5 mln EUR)

Wedstrijdsport

Overige 
kosten

~1,0 mln EUR

~6,9 mln EUR

Minister ie van 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

~43k EUR

Bron: (1) Jaarrekening 2018-2019, KNSB.
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De KNSB wil schaatstalenten begeleiden en ontwikkelen in de stap naar commerciële 
(development) teams en heeft hiertoe een aanpak ontwikkeld waarin KNSB Talent 
Teams centraal staan
― Talentvolle langebaanschaatsers maken in eerste instantie veelal deel uit van 

baanselecties bij verenigingen (team van de meest talentvolle schaatsers binnen een 
vereniging) en kunnen daarna doorstromen naar de talentselecties van een van de 
gewesten. Niet alle gewesten hebben een centrale talentselectie. In dat geval blijft een 
schaatser bij de baanselectie tot hij of zij wordt geselecteerd voor een KNSB Talent 
Team.1), 2)

― Vanuit baanselecties van verenigingen of talentselecties van gewesten kunnen talenten 
worden geselecteerd voor een KNSB Talent Team (voorheen Regionale Trainings
Centra). KNSB Talent Teams zijn ontwikkelprogramma’s met een autonoom bestuur, 
waarin talenten worden begeleid en ontwikkeld in de stap naar commerciële 
(development) teams. De KNSB ondersteunt de besturen van de KNSB Talent Teams 
op het gebied van regie, door middel van het aanstellen van een hoofdcoach 
talentontwikkeling en een manager talentontwikkeling.1), 2)

― Talenten die trainen bij een KNSB Talent Team worden ‘kansrijk’ geacht om in de 
toekomst in aanmerking te komen voor podiumplaatsen bij mondiale toernooien voor 
senioren.1)

― De KNSB heeft momenteel 5 Talent Teams geaccrediteerd. Ieder KNSB Talent Team 
heeft een eigen ‘werkgebied’, zodat reistijden zo veel mogelijk beperkt kunnen worden 
en ieder KNSB Talent Team de focus kan leggen op het ontwikkelen van talent in de 
eigen regio. De Talent Teams trainen op één of meerdere ijsbanen in de regio, 
afhankelijk van de regio.3)

― De kosten voor talenten voor deelname aan talentprogramma’s bedragen jaarlijks
~1,5k EUR tot ~3,5k EUR.2)

De KNSB heeft 5 Talent Teams om schaatstalent in Nederland te begeleiden en te ontwikkelen in 
de stap naar de top

Talentontwikkeling en talentcompetities binnen de Nederlandse schaatssport

Nationaal

Internationaal
Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Bron: (1) Visie KNSB talentontwikkeling, KNSB(https://knsb.nl/algemeen/achtergrond-knsb-talent-teams/, geraadpleegd op 
10 augustus 2022). (2) KPMG-interviewprogramma. (3) Opleidingsgebieden KNSB Talent Teams, KNSB 
(https://knsb.nl/algemeen/waar-vind-ik-een-talent-team/, geraadpleegd op 10 augustus 2022). 
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Het NK schaatsen voor junioren, het WK schaatsen voor junioren en de Wereldbeker 
schaatsen voor junioren worden gezien als de meest belangrijke wedstrijden voor 
talentvolle langebaanschaatsers
― Het NK schaatsen voor junioren is een gecombineerd toernooi waarbij het NK Allround 

voor junioren, de nationale afstandstitels voor junioren en het NK Mass start voor 
junioren worden verreden. Talenten kunnen zich kwalificeren voor het NK door een 
startplek te verdienen tijdens de landelijke selectiewedstrijden, waar schaatsers uit 
baanselecties, talentselecties en KNSB Talent Teams aan mee kunnen doen.1)

― Het WK schaatsen voor junioren (ISU World Junior Speed Skating Championships) is 
een gecombineerd toernooi waarbij het allround-kampioenschap de 
ploegenachtervolging, diverse afstanden, de massastart en teamsprint worden 
verreden. In totaal is er bij deze kampioenschappen ~71k EUR aan prijzengeld te 
verdienen, met een prijs van 2k EUR tot 3,5k EUR voor de winnaar (afhankelijk van de 
specifieke wedstrijd).1), 2), 3)

― De Wereldbeker schaatsen voor junioren (ISU Junior World Cup Speed Skating) en voor 
neosenioren (ISU Neo-senior World Cup) zijn internationale schaatscompetities die 
bestaan uit een serie wedstrijden die in de loop van het seizoen op verschillende banen 
gehouden worden.2), 4)

― De Selectiecommissie Langebaan bepaalt de uitzendingen van de Nederlandse 
talentvolle schaatsers naar de internationale wedstrijden voor junioren. Dit zijn vrijwel 
alleen maar schaatsers uit de KNSB Talent Teams.5)

Talentvolle langebaanschaatsers doen mee aan verschillende schaatswedstrijden voor junioren, 
op nationaal en internationaal niveau

Talentontwikkeling en talentcompetities binnen de Nederlandse schaatssport

Nationaal

Internationaal
Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement Bron: (1) Wedstrijdkalender Langebaan & Kortebaan 2022-2023, KNSB, 6 juli 2022. (2) Selectieprocedures, KNSB 
(https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/, geraadpleegd op 10 augustus 2022). (3) Prize money ISU 
championships - Communication No. 2368 (https://www.isu.org/speed-skating/rules/ssk-communications, geraadpleegd op 
9 augustus 2022). (4) ISU Junior World Cup Speeds Skating, ISU (https://isu.org/speed-skating/events/junior-world-cup-
speed-skating, geraadpleegd op 10 augustus 2022). (5) KPMG-interviewprogramma, 2022.

ISU
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Toezicht op
internationale
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Organiseert
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EUR 0 – 3,5k
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Lid
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overige internationale 

wedstrijden

Lid

Talentvolle schaatsers
stromen door

Talentvolle schaatsers 
stromen door 

Geselecteerd

Sectie 
Langebaan-
schaatsen

Notitie: (a) Betreft de Wereldbeker langebaanschaatsen junioren en de Wereldbeker langebaanschaatsen neosenioren.
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Talentvolle langebaanschaatsers kunnen onderdeel worden van een commercieel 
topteam, die de talentontwikkeling van de schaatser overnemen
― Talentvolle schaatsers kunnen onderdeel worden van een (door de KNSB) erkend 

commercieel topteam of een development team op het moment dat zij de stap van 
junioren naar senioren maken (vanaf ~18 jaar). Alleen de meest talentvolle schaatsers 
uit de selecties en de KNSB Talent Teams maken kans om geselecteerd te worden door 
een van de commerciële topteams, die gemiddeld uit ~12 schaatsers bestaan.1)

― De topteams nemen vanaf dit punt de talentontwikkeling van de langebaanschaatsers 
volledig op zich. De topteams verzorgen op continue basis de begeleiding en de 
ontwikkeling van de schaatsers in hun team om daarmee de individuele prestatie en de 
prestaties van het team als collectief te optimaliseren.1)

- De topteams voorzien onder meer in de begeleiding door een coach en de 
trainingskampen van het team, maar ook in fysiotherapie en mentale coaching. 

― Een aantal topteams heeft een development team, waarin neosenioren (~19 jaar tot ~22 
jaar) de kans krijgen zich te ontwikkelen en aansluiting kunnen vinden met de nationale 
top. Deze teams zijn opgezet om het gat tussen de junioren en de topteams te 
verkleinen.2)

De benodigde topsportfaciliteiten voor langebaanschaatsers worden gerealiseerd 
door een samenwerking van de commerciële topteams en de KNSB
― De commerciële topteams verzorgen en financieren het materiaal, de begeleiding en de 

ontwikkeling van individuele schaatsers. 
― De KNSB verzorgt en financiert de collectieve topsportfaciliteiten en beheert de 

Nationale Selectie van langebaanschaatsers.1)

- De KNSB verzorgt en financiert de collectieve topsportfaciliteiten, waarvan 
schaatsers als onderdeel van een topteam gebruik van kunnen maken. Dit heeft 
onder meer betrekking op praktische faciliteiten zoals ijshuur, trainingshallen en 
commerciële initiatieven ter promotie van de schaatssport.1)

- Daarnaast verzorgt en faciliteert de KNSB de selectie, begeleiding en uitzending 
van de Nationale Selectie naar internationale wedstrijden. Topschaatsers komen als 
onderdeel van de Nationale Selectie uit voor Nederland op internationale 
wedstrijden. De Nationale Selectie wordt geselecteerd op basis van eerdere 
prestaties en bestaat voornamelijk uit schaatsers uit topteams, maar staat als ploeg 
los van de topteams.3)

- Ook is de KNSB verantwoordelijk voor de organisatie van (internationale) 
topsportevenementen in Nederland.1) 

Talentvolle senioren langebaanschaatsers kunnen gaan rijden voor erkende (commerciële) 
topteams en deel uitmaken van de Nationale Selectie (onder de KNSB)

Bron: (1) Factsheet topsport langebaan, KNSB, 2016. (2) Team Jumbo-Visma gaat verder met Development Team, Team Jumbo-
Visma, 8 februari 2021. (3) KNSB Selectiedocument Langebaan 2021-2022, KNSB, 2021.

Structuur van de topteams en de Nationale Selectie
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De meeste langebaanschaatsers ontvangen een salaris en/of stipendium en kunnen 
daarmee rondkomen van topsport
― De meeste langebaanschaatsers (~80%) in een topteam ontvangen een voltijdsalaris dat 

varieert van een minimumloon tot enkele tonnen per jaar voor de absolute top.1), 2) 

― Schaatsers met een A-status (zowel schaatsers in commerciële topteams, als daarbuiten) 
kunnen aanspraak maken op een stipendium. 

― De KNSB ziet graag dat meer schaatsers een voltijdsalaris ontvangen ten behoeve van 
professionalisering van de topsport (de afspraak daarbij is dat schaatsers afstand doen 
van hun stipendium wanneer zij voltijds betaald worden door de teams).

― Langebaanschaatsers zonder topsportstatus in een niet-commercieel team (zoals het 
development team van Gewest Fryslân) ontvangen veelal geen salaris en moeten jaarlijks 
gemiddeld tussen de 2k en 2.5k EUR bijleggen om actief te blijven voor hun ploeg.3)

― Succesvolle schaatsers ontvangen premies van de KNSB voor deelname aan 
internationale wedstrijden en behaalde prestaties

― De KNSB keert jaarlijks naar schatting ~1 mln EUR aan premies uit aan succesvolle 
Nederlandse schaatsers. Het premiestelsel is bedoeld om topschaatsers te waarderen 
voor hun inzet en individuele prestaties tijdens internationale ISU-wedstrijden.1)

- Van de totale jaarlijkse premiepot (~1 mln EUR) wordt 45% aan startgeld en 55% aan 
podiumprestaties besteed, waarbij historische prestaties ook meetellen. 

- Doorgaans ontvangt ~20% van de schaatsers die zich geplaatst hebben voor 
internationale wedstrijden, ~50% van de totale premiepot. 

Topschaatsers kunnen prijzengeld verdienen bij internationale wedstrijden 
― Slechts een beperkt aantal schaatsers is in staat om naast het salaris en premies, 

structurele en significante inkomsten te halen uit prijzengeld.4)

- In 2019-2020 varieerde het inkomen uit prijzengeld voor de top 10 bij de vrouwen 
tussen ~25k EUR en ~58k EUR (gemiddeld ~39k EUR). 

- Bij de top 10-mannen varieerde het inkomen uit prijzengeld tussen ~20k EUR en 
~57k EUR (gemiddeld ~32k EUR) per jaar.

Een deel van schaatsers is daarnaast in staat om inkomsten te halen uit persoonlijke 
sponsoring
― In de onderhandelingen met topteams kunnen schaatsers afspreken dat zij een deel van 

de logoruimte op hun pak zelf mogen verkopen. De prijs van een schouderlogo voor een 
topschaatser is bijvoorbeeld naar schatting zo’n 50k EUR.2)

― Daarnaast hebben veel topschaatsers persoonlijke sponsordeals met bedrijven.

De inkomsten van langebaanschaatsers bestaan uit het salaris van hun topteam of een 
stipendium, premies van de KNSB, prijzengeld en persoonlijke sponsoring

Bron: (1) Factsheet premiestelsel, KNSB, 2016. (2) 50.000 euro per logo: dit kost sponsoring van een olympisch schaatskampioen, De 
Ondernemer, 23 januari 2018. (3) Meer geld voor Gewest Fryslân, maar concurreren met commerciële teams blijft lastig, Omrop
Fryslân, 16 oktober 2019. (4) Hoeveel prijzengeld verdienden de schaatsers dit seizoen?, Schaatsen.nl, 12 maart 2020. 

De algemene inkomsten van professionele schaatsers
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Notitie: (a) Slechts een beperkt aantal schaatsers is in staat om structurele inkomsten uit prijzengeld te halen. Genoemde bedragen 
gelden alleen voor de top 10-schaatsers.
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Nederland heeft momenteel 5 door de KNSB erkende commerciële schaatsteams en 
diverse opleidingsploegen
― De KNSB heeft momenteel aan 5 schaatsteams een proflicentie verstrekt (Team 

Jumbo-Visma, Team Reggeborgh, Team IKO, Team Zaanlander en Team Worldstream. 
Team Worldstream, dat tot voor kort ook een licentie had, is in 2022 opgehouden te 
bestaan). De commerciële topteams bestaan gemiddeld uit ~12 schaatsers en worden 
gezien als de nationale top.1)

― Daarnaast kent Nederland een aantal opleidingsploegen. 
- Nederland heeft momenteel 2 (door de KNSB erkende) development teams (Jumbo-

Visma Development Team en Development Team Fryslan). Development teams 
bieden talenten de kans zich verder te ontwikkelen en verkleinen de stap van 
gewestelijke selecties en KNSB Talent Teams naar de commerciële teams.

- TalentNED is een initiatief van investeringsmaatschappij Infestos om 
talentontwikkeling te stimuleren en heeft onder meer een schaatsteam dat net onder 
het niveau van de commerciële topteams zit. 

Schaatsers kunnen zich in commerciële schaatsteams volledig toeleggen op de 
topsport, wat een positief effect heeft op concurrentie en het niveau van het 
Nederlandse schaatsen
― Experts geven aan dat de opkomst van commerciële schaatsteams in Nederland heeft 

gezorgd voor meer onderlinge concurrentie tussen sporters waardoor het niveau van de 
sport hoger is geworden.

― Daarnaast zijn de budgetten van commerciële schaatsteams relatief hoog (ten opzichte 
van niet-commerciële teams) en is er met de opkomst van commerciële teams meer 
geld beschikbaar voor coaches, betere begeleiding en trainingsmogelijkheden. 

Commerciële schaatsteams hebben budgetten die naar schatting variëren van 
~1 mln EUR tot ~5,5 mln EUR en zijn sterk afhankelijk van sponsoring
― Om een KNSB-licentie te krijgen, moeten commerciële schaatsteams minstens

0,5 mln EUR liquide middelen hebben. De budgetten van commerciële schaatsteams 
variëren naar schatting van ~1 mln EUR tot ~5,5 mln EUR.2)

― De kosten van schaatsteams bestaan grotendeels uit salarissen voor schaatsers 
(~75%-80%). Daarnaast hebben kosten onder meer betrekking op reis- en verblijfkosten 
(trainingskampen en wedstrijden), materiaal en overige kosten.2)

― Experts geven aan dat de commerciële schaatsteams doorgaans voor ~95% 
gefinancierd worden door sponsoren. Net als bij wielrennen delen de teams niet mee in 
inkomsten uit de verkoop van tv-rechten, die ten goede komen aan de ISU en nationale 
bonden.2)

Nederland heeft momenteel 5 commerciële schaatsteams, die een belangrijke rol spelen in de 
verdere talentontwikkeling van schaatsers

De algemene financiering van Nederlandse schaatsteams
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Bron: (1) Transferoverzicht langebaan, Schaatsen.nl (https://www.schaatsen.nl/contentpagina-s/langebaan/transferoverzicht-
langebaan/, geraadpleegd op 11 augustus 2022). (2) KPMG-interviewprogramma, 2022. 
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Jaarlijks vinden het NK Afstanden en het NK Allround en Sprint plaats in ijsstadion 
Thialf in Heerenveen
― De nationale kampioenschappen voor langebaanschaatsen worden georganiseerd 

onder auspiciën van de KNSB.1) De schaatsers komen op nationale kampioenschappen 
uit voor hun team.

― Het NK Afstanden aan het begin van het schaatsseizoen wordt beschouwd als een van 
de belangrijkste wedstrijden van het jaar. De uitslagen van het NK Afstanden bepaalt 
namelijk welke schaatsers zich kwalificeren voor de internationale schaatswedstrijden 
onder auspiciën van de ISU.2), 3)

De organisatie van alle langebaanwedstrijden in Thialf zijn in handen van 
sportmarketingbureau House of Sports
― Sinds 2016 heeft de KNSB de organisatie van alle langebaanwedstrijden in Thialf 

uitbesteed aan sportmarketingbureau House of Sports, waarbij House of Sports 
verantwoordelijk is voor de organisatie, ticketverkoop en de volledige exploitatie van de 
wedstrijden. 

― De KNSB betaalt House of Sports voor het organiseren van de langebaanwedstrijden. 
Daarnaast ontvangt House of Sports afhankelijk van de overeenkomst per evenement 
die zij hebben met de KNSB baten uit ticketing en exploitatie (commercie en hospitality) 
van het evenement.4)

― De KNSB betaalt daarnaast jaarlijks een vast bedrag voor de huur van Thialf voor het 
gebruik van de ijsbaan, ook tijdens evenementen.5)

― De KNSB ontvangt de inkomsten uit mediarechten voor de nationale 
kampioenschappen.6) 

- De inkomsten uit tv-gelden voor de KNSB zijn jaarlijks ~1 mln EUR, waarvan een 
deel toe te wijzen is aan de mediarechten voor het NK Afstanden en het NK 
Allround en Sprint.

Jaarlijks wordt onder auspiciën van de KNSB het NK Afstanden en het NK Allround en Sprint 
georganiseerd, waarbij schaatsers uitkomen voor hun topteam

Bron: (1) Schaatskalender 2021/2022, KNSB (https://knsb.nl/algemeen/schaatskalender-2021-2022/, geraadpleegd op 8 augustus 
2022). (2) Het belangrijkste schaatstoernooi van het jaar, de Volkskrant, 26 december 2019. (3) KNSB Selectiedocument 
Langebaan 2021-2022, KNSB, 19 oktober 2021. (4) Langebaanschaatsen in Thialf, House of Sports 
(https://www.houseofsports.nl/case/langebaanschaatsen/, geraadpleegd op 8 augustus 2022). (5) KPMG-
interviewprogramma, 2022. (6) Jaarrekening 2018-2019, KNSB. 
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Onder auspiciën van de ISU worden jaarlijks de belangrijkste internationale 
schaatsevenementen georganiseerd
― Afwisselend worden jaarlijks door een wisselend gastland het EK Afstanden of het EK 

Allround en Sprint georganiseerd (onder auspiciën van de ISU), waarbij schaatsers 
strijden om een Europese titel.1)

― Ook worden afwisselend jaarlijks door een wisselend gastland het WK Afstanden of het 
WK Allround en Sprint georganiseerd (onder auspiciën van de ISU), waarbij schaatsers 
strijden om een wereldtitel.1)

― Daarnaast wordt jaarlijks de ISU World Cup georganiseerd, waarbij 4 rondes en 1 finale 
plaatsvinden in 5 verschillende landen.1)

― Om deel te nemen aan internationale schaatstoernooien, moeten Nederlandse schaatsers 
zich kwalificeren voor de Nationale Selectie van de KNSB. De uitslagen van het NK 
Afstanden en het NK Allround zijn bepalend voor de selectie.2), 3) (Zie vorige pagina).

De ISU ontvangt de inkomsten uit mediarechten en sponsoring voor de ISU-
evenementen, en doet een afdracht aan lokale schaatsbonden voor de organisatie van 
evenementen en betaalt het prijzengeld voor de schaatswedstrijden 4), a)

― De totale inkomsten uit evenementen voor de ISU waren in 2019 ~25 mln EUR, waarvan 
77% voortkomt uit mediarechten (~19 mln EUR) en 23% uit advertenties en sponsoring 
(~6 mln EUR).

― De ISU belegt de organisatie van de internationale schaatsevenementen bij de 
schaatsbond van het gastland, en doet daarvoor een bijdrage aan de bond.

- De totale bijdrage van de ISU aan bonden voor het organiseren van evenementen 
was in 2019 ~14 mln EUR, waarvan ~11 mln EUR naar de organisatie van de 
internationale ISU-kampioenschappen (waaronder EK’s en WK’s) ging en ~3 mln EUR 
naar de organisatie van overige ISU-evenementen.

― Daarnaast betaalt de ISU prijzengeld aan schaatsers. In 2019 keerde de ISU in totaal 
~4 mln EUR aan prijzengeld uit, waarvan ~50% bestemd was voor winnaars van de ISU-
kampioenschappen en ~50% bestemd was voor winnaars van andere ISU-evenementen.

― De ISU verdient per saldo ~7 mln EUR aan de organisatie van evenementen. 
- Deze opbrengsten worden deels gebruikt voor de financiering van ISU Development 

Programs en overige bedrijfskosten.b)

- De ISU boekte in 2019 een positief bedrijfsresultaat van ~527k EUR.

Jaarlijks worden het EK Afstanden, het WK Allround en Sprint en de ISU World Cup georganiseerd 
onder auspiciën van de ISU

Notitie: (a) In de jaarrekening van de ISU wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende schaatsdisciplines, deze 
bedragen betreffen daarom de ISU-evenementen onder alle schaatsdisciplines. (b) ISU Development Programs zijn 
initiatieven/projecten die door leden worden georganiseerd en door de ISU gefinancierd. In 2022 gaat er geen financiering 
naar Nederlandse initiatieven.

Bron: (1) Schaatskalender 2021/2022, KNSB (https://knsb.nl/algemeen/schaatskalender-2021-2022/, geraadpleegd op 8 augustus 
2022). (2) Het belangrijkste schaatstoernooi van het jaar, de Volkskrant, 26 december 2019. (3) KNSB Selectiedocument 
Langebaan 2021-2022, KNSB, 19 oktober 2021. (4) Jaarrekening 2019, ISU. (5) Jaarrekening 2018-2019, KNSB.
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De internationale schaatswedstrijden vinden regelmatig plaats in Thialf
― Het ijsstadion Thialf in Heerenveen heeft als enige ijsbaan in Nederland een A-status 

vanuit de ISU, wat ervoor zorgt dat alle grote internationale wedstrijden die in Nederland 
plaatsvinden, gereden worden in Thialf.1)

- In het afgelopen schaatsseizoen (2021-2022) vonden zowel het EK Afstanden als 
de ISU World Cup Finale plaats in Heerenveen.2)

De KNSB ontving in 2019 420k EUR van de ISU voor de organisatie van evenementen 
en 25k EUR voor de inkomsten uit mediarechten van in Nederland georganiseerde 
internationale wedstrijden
― Het aantal ISU-evenementen dat in Nederland wordt georganiseerd varieert per jaar. De 

KNSB organiseerde in de afgelopen jaren verschillende ISU-evenementen, waaronder 
EK’s, WK’s en verschillende rondes/finales van de ISU World Cup. In 2019 werd alleen 
het WK Sprint in Nederland georganiseerd.2)

― De ISU doet een afdracht aan de KNSB voor het organiseren van ISU-evenementen. 
Deze afdracht is hoger voor EK’s en WK’s dan voor ISU World Cups. In 2019 ontving de 
KNSB hiervoor in totaal 445k EUR.

- Voor de organisatie van het WK Sprint in 2019 ontving de KNSB 420k EUR van de 
ISU.

- Daarnaast ontvangt de KNSB een structurele jaarlijkse bijdrage van 25k EUR van 
de ISU voor de gerealiseerde opbrengsten van de mediarechten van internationale 
wedstrijden die in Nederland zijn gehouden (dit is een vast bedrag per jaar).3)

― Sinds 2016 heeft de KNSB de organisatie van alle langebaanwedstrijden in Thialf 
uitbesteed aan sportmarketingbureau House of Sports.

- House of Sports is verantwoordelijk voor de organisatie, ticketverkoop en de 
volledige exploitatie van de wedstrijden. Daarmee draait House of Sports op voor 
een groot deel van de organisatiekosten, en komen de inkomsten uit ticketing 
(~960k EUR) en hospitality (~290k EUR) ten goede aan deze organisatie. House of 
Sports deelt niet mee in de opbrengsten van mediarechten van deze 
evenementen.4)

- De KNSB betaalt House of Sports voor de organisatie van het langebaanschaatsen. 
Experts geven aan dat het organiseren van EK’s en WK’s winstgevend is voor de 
KNSB, maar dat het organiseren van een ISU World Cup per saldo geld kost, mede 
vanwege de lagere bijdrage van de ISU voor World Cups ten opzichte van de 
bijdrage voor EK’s en WK’s.5)

Er worden regelmatig internationale ISU-schaatswedstrijden in Thialf georganiseerd onder 
auspiciën van de KNSB, die hiervoor een financiële bijdrage van de ISU ontvangt

Bron: (1) Historie, Thialf (https://thialf.nl/thialf/historie, geraadpleegd op 9 augustus 2022). (2) Schaatskalender 2021/2022, KNSB 
(https://knsb.nl/algemeen/schaatskalender-2021-2022/, geraadpleegd op 8 augustus 2022). (3) Jaarrekening 2018-2019, 
KNSB. (4) Langebaanschaatsen in Thialf, House of Sports (https://www.houseofsports.nl/case/langebaanschaatsen/, 
geraadpleegd op 9 augustus 2022). (5) KPMG-interviewprogramma.
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Eens in de vier jaar worden de Olympische Winterspelen georganiseerd, dat gezien 
wordt als een van de meest toonaangevende schaatstoernooien
― Het schaatsen op de Olympische Winterspelen wordt in samenwerking met de ISU 

georganiseerd. De ISU ontvangt per jaar ~10 mln EUR van de omzet van de 
Olympische Winterspelen van het IOC, voor de (mede)organisatie van de 
schaatstoernooien tijdens de Olympische Winterspelen.1)

― Tijdens de Olympische Winterspelen worden door zowel mannen als vrouwen 
verschillende afstanden gereden. Nederlandse topschaatsers kunnen zich kwalificeren 
voor de Olympische Winterspelen middels het Olympisch Kwalificatietoernooi. De 
Selectiecommissie Langebaan van de KNSB stelt op basis van het Olympisch 
Kwalificatietoernooi de selectie op die onder TeamNL wordt uitgezonden naar de 
Olympische Winterspelen.2), 3)

Naast de internationale ISU-wedstrijden worden eens in de vier jaar schaatstoernooien tijdens de 
Olympische Winterspelen georganiseerd

Bron: (1) Jaarrekening 2020-2018, ISU. (2) KNSB Selectiedocument Langebaan 2021-2022, KNSB, 19 oktober 2021. (3) KPMG-
interviewprogramma, 2022. 
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De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) vertegenwoordigt haar leden 
(grotendeels) via de traditionele Nederlandse verenigingsstructuur
― De vereniging KNWU is de overkoepelende sportbond voor de wielersport in Nederland. 

De KNWU kent meerdere disciplines waaronder wegwielrennen, baanwielrennen, 
veldrijden, mountainbiken en BMX.1)

― Nederland kent ~850.000 wielrenners, waarvan er ~38.300 lid zijn bij, en worden 
vertegenwoordigd door, de KNWU.1), 2)

- ~29.500 wielrenners zijn lid van 240 wielerclubs (veelal verenigingen) die zijn 
aangesloten bij de KNWU.1)

- ~8.800 wielrenners zijn direct lid zijn bij de KNWU (zonder tussenkomst van een 
wielerclub).1)

- Van deze ~38.300 leden hebben ~10.100 wielrenners een wedstrijdlicentie van de 
KNWU.1)

― Naast wielrenners en wielerclubs zijn 142 organisatoren (veelal stichtingen) 
aangesloten bij de KNWU, die in Nederland jaarlijks ~400 wegwielerevenementen 
organiseren.1)

De belangen van wielrenners, organisatoren en sponsorgroeperingen worden 
behartigd door belangenverenigingen die zitting hebben in het KNWU Congres

― De belangen van topwielrenners (zowel amateur als beroepsrenners) worden op 
collectief niveau behartigd door de Vereniging voor Beroeps Wielrenners (V.V.B.W.). De 
Vereniging Organisatoren van Wielerwedstrijden (V.O.W.) is een belangenorganisatie 
voor organisatoren van wielerwedstrijden in Nederland. De belangen van werkgevers en 
sponsoren worden behartigd door de Vereniging Wielersport Werkgevers en Sponsors 
(V.W.W. & S.). 

― Elk van de belangenverenigingen heeft 4 van de 35 stemmen in het KNWU Congres.3)

Naast leden van de hierboven genoemde belangenverenigingen, hebben 
afgevaardigden uit districtena) en afgevaardigden uit de fietscrossafdelingen en het 
kunstfietsen zitting in het congres.3)

― Het congres is het hoogste bestuurlijke orgaan van de KNWU en is bij stemming 
verantwoordelijk voor (het vaststellen van) KNWU-beleid. Het congres komt ten minste 
tweemaal per jaar bijeen.3)

De wielersport in Nederland kent een traditionele governancestructuur, waarbij de KNWU 
~38.300 wielrenners, ~240 wielerclubs en 142 organisatoren vertegenwoordigt

Notitie: (a) Onder meer voor de discipline wegwielrennen is Nederland ingedeeld in 8 districten. 
Bron: (1) Jaarverslag 2021, KNWU, 2022. (2) Wielersportmonitor 2017, KNWU, NFTU, Bike Motion Benelux, 2017. (3) Congres, 

KNWU (https://www.knwu.nl/over-knwu/organisatie/congres/, geraadpleegd op 15 augustus 2022).
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De KNWU is lid bij NOC*NSF en is aangesloten bij diverse organisaties die onder 
meer toezien op veiligheid en integriteit binnen de topsport
― De KNWU is lid van NOC*NSF. Het wegwielrennen maar ook baanwielrennen, BMX, 

mountainbiken en para-wielrennen zijn door NOC*NSF geclassificeerd als olympische 
topsporten.1)

― Naast het lidmaatschap van NOC*NSF is de KNWU aangesloten bij het Instituut 
Sportrechtspraak (ISR) (deze instantie doet namens de KNWU de rechtspraak bij 
dopinggevallen en zaken die betrekking hebben op seksuele intimidatie) en gelieerd 
aan het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).2)

― De KNWU werkt daarnaast samen met de Dopingautoriteit. Tijdens alle wedstrijden en 
evenementen die onder auspiciën van de KNWU worden verreden, is het mogelijk dat 
er dopingcontroles worden uitgevoerd.3)

- Vanuit het actieplan 'Koersen op een schone sport (KOESS)' is door de KNWU 
vanaf 2015 structureel budget vrijgemaakt voor de uitvoering van 100 extra 
controles per jaar, die worden uitgevoerd door de Dopingautoriteit.3)

- Antidopingbeleid wordt internationaal vastgesteld door het World Anti-Doping 
Agency (WADA) en is vastgelegd in de World Anti-Doping Code (Code). De 
Dopingautoriteit heeft de Code vertaald in een Nationaal Dopingreglement dat door 
topsportbonden, waaronder de KNWU, is vastgesteld.

De KNWU is internationaal aangesloten bij de de Union Cycliste Internationale (UCI) 
en de Union Européenne de Cyclisme (UEC)
― De UCI is de overkoepelende wielerbond in de wielersport. De UEC, of Europese 

Wielerunie, is de Europese organisatie voor de wielersport. Hierin zijn alle nationale 
wielerbonden van Europa vertegenwoordigd die deel uitmaken van de Internationale 
Wielerunie.

De KNWU is lid bij NOC*NSF en heeft zowel nationaal als internationaal diverse stabiele 
samenwerkingsverbanden ten bate van de topsport

Bron: (1) Lijst Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines 2021-2024. (2) Organisatie, KNWU (https://www.knwu.nl/over-
knwu/organisatie, geraadpleegd op 18 augustus 2022). (3) Informatie dopingcontroles, KNWU 
(https://kenniscentrum.knwu.nl/antidoping/informatie-dopingcontroles, geraadpleegd op 18 augustus 2022).
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De Union Cycliste Internationale (UCI) is de overkoepelende wielerbond in de 
wielersport waar diverse nationale bonden bij zijn aangesloten
― De UCI is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van regelgeving en richtlijnen 

over de inrichting, het verloop en de kalender van wedstrijden, het verstrekken van 
wielerlicenties en het organiseren van evenementen.1)

― Het UCI Management Committee is het hoogste uitvoerende orgaan van de UCI en voert 
besluiten van het UCI Congres uit. De KNWU wordt via de UEC (die 15 van de 45 ‘voting
delegates’ levert) vertegenwoordigd in het UCI Congres.2)

― De UCI heeft daarnaast diverse commissies waarvan (voor wegwielrennen) de 
Professional Cycling Council en de Road Commission de belangrijkste zijn.

- De Professional Cycling Council is onder meer verantwoordelijk voor de UCI World 
Tour (o.a. regelgeving, inrichting, verloop, kalender).3)

- De Road Commission is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van 
voorstellen met betrekking tot regelgeving en voorschriften voor wegwielrennen.3)

Zowel in het UCI Management Committee als in de commissies zijn wielrenners, 
wielrenteams en organisatoren vertegenwoordigd
― De CPA (Cyclistes Professionnels Associés) is de internationale vereniging van 

professionele wielrenners. In 2021 hebben renners daarnaast de alternatieve vakbond The 
Riders Union opgericht waarin individuele renners ieder een eigen stem hebben (The 
Riders Union is onder meer opgericht uit onvrede over stemverhoudingen binnen de CPA 
waarbij traditionele wielrenlanden de meeste invloed hebben). The Riders Union-
organisatie wordt echter niet officieel door de UCI erkend. De Nederlandse V.V.B.W. is in 
2018 uit de CPA gestapt, zij zijn ook niet aangesloten bij The Riders Union.4)

― De belangen van wielrenteams worden internationaal behartigd door de Association 
International des Groupes Cyclistes Professionnels (AIGCP). 

― De belangen van organisatoren worden internationaal behartigd door de Association 
Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes (AIOCC). Stemrecht is gebaseerd 
op het aantal wedstrijddagen van organisatoren, grotere organisatoren als de ASO hebben 
daardoor relatief veel invloed in de AIOCC.

― Bovengenoemde belangenorganisaties hebben een beperkt aantal zetels (1 tot 2 zetels 
per organisatie) in de verschillende commissies. De meeste zetels zijn voorbehouden aan 
leden die worden voorgedragen door het UCI Management Committee. Zij hebben 
daarnaast geen afvaardiging in het UCI Management Committee, die volledig bestaat uit 
de UCI Management Committee members uit verschillende landen (veelal 
sportbestuurders van nationale bonden of federaties. Er zitten momenteel geen 
Nederlandse bestuurders in het UCI Management Committee). 5), 6)

Internationaal is de wielersport georganiseerd rondom de UCI, waarin wielrenners, wielrenteams en 
organisatoren zijn vertegenwoordigd
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Bron: (1) The UCI, UCI (https://www.uci.org, geraadpleegd op 11 augustus 2022). (2) Management Committee, UCI 
(https://www.uci.org/management-committee, geraadpleegd op 11 augustus 2022). (3) Commissions, UCI 
(https://www.uci.org/commissions, geraadpleegd op 11 augustus 2022). (4) Profwielrenners richten alternatieve vakbond op, Trouw,
2021. (5) Terms of Reference Professional Cycling Council, UCI, 2020. (6) Terms of Reference Road Commission, UCI, 2020.
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De totale gerealiseerde baten van de KNWU bedroegen in 2019 ~7,2 mln EUR1) 

― De KNWU ontving ~3,4 mln EUR aan subsidies, waarvan ~3,3 mln EUR van NOC*NSF 
en ~0,1 mln EUR overige subsidies van provincies en gemeenten.

― Leden (o.a. wielrenners, teams en organisatoren) betaalden in totaal ~2,1 mln EUR aan 
contributies, dit zijn onder meer lidmaatschapsgelden (zowel wielerclubs als 
organisatoren van wedstrijden betalen een jaarlijks ‘aansluittarief’), diverse 
licentiekosten, wedstrijdafdrachten voor het organiseren van een 
evenement/wielerwedstrijd en overige contributies. Daarnaast ontving de KNWU 
~165k EUR aan organisatiefees van organisatoren voor kampioenschappen.

― Sponsorinkomsten voor de KNWU bedroegen ~1,4 mln EUR.
― Overige baten bedroegen ~40k EUR.

De KNWU investeert in topsport en in breedtesport ten behoeve van 
talentontwikkeling1)

― In 2019 werd er ~4,3 mln EUR aan inkomsten ingezet voor de financiering van diverse 
topsportprogramma’s en (cofinanciering van) een Regionaal Trainingscentrum (RTC).

― De KNWU investeert daarnaast ~0,7 mln EUR in wedstrijdsport (o.a. organisatiekosten 
van diverse wedstrijden en competities).

― Overige lasten van de KNWU hebben betrekking op onder andere de organisatie en 
huisvesting van de KNWU (waarvan personeelskosten de grootste kostenpost is).

De financiering van de KNWU is gedifferentieerd met als grootste bron van inkomsten subsidies 
(~3,4 mln EUR), contributies (~2,1 mln EUR) en sponsoring (~1,4 mln EUR)

Bron: (1) Financieel jaarverslag KNWU 2020.
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De KNWU werkt met diverse categorieën (en bijbehorende licenties) voor 
wedstrijdrenners op basis van leeftijd en talent 1)

― (Talentvolle) wielrenners die lid zijn van een wielerclub, starten in diverse regionale en 
nationale competities/wedstrijden die (afhankelijk van het evenement) worden 
georganiseerd door de clubs zelf of organisatoren, in samenwerking met de KNWU.

― Je mag in Nederland gaan wegwielrennen in het jaar dat je 8 jaar wordt. Tot en met je 
14e jaar zit je in de Jeugdcategorie. In de leeftijdscategorie 14 tot en met 16 jaar rijden 
wielrenners in de Nieuwelingencategorie en in de leeftijdscategorie 16 tot en met 18 jaar 
in de Juniorencategorie.

― Talentvolle wielrenners met profpotentie vallen vanaf hun 19e jaar in de categorie 
Beloften, en vervolgens vanaf hun 23e jaar in de categorie Elite. Wielrenners zonder 
profpotentie en/of -ambitie rijden vanaf  hun 19e jaar in de categorie Amateurs of 
Sportklasse.

― Elke categorie kent haar eigen competities en wedstrijden en bijbehorende verplichte 
licenties voor renners.

Onder meer de KNWU Districtcompetitie, KNWU Topcompetitie Junioren en een 
aantal andere competities voor Nieuwelingen en Junioren, vormen de belangrijkste 
(reeksen van) wegwielerwedstrijden voor talentvolle wielrenners
― Er worden diverse nationale wedstrijden georganiseerd voor Jeugd en Nieuwelingen. 

De KNWU heeft daarnaast de KNWU Districtcompetitie voor Nieuwelingen en Junioren 
in het leven geroepen om de talentontwikkeling van jonge wielrenners te waarborgen.2)

Ook de KNWU Topcompetitie Junioren is opgezet in het kader van talentontwikkeling.3)

― Bovenstaande (en andere) competities stellen talentvolle wielrenners in staat om 
ervaring op te doen met het rijden van koersen.

― Zoals eerder aangegeven moeten renners beschikken over een licentie om mee te 
mogen doen aan bovengenoemde competities en wedstrijden. Afhankelijk van het 
evenement, zijn het de wielerclubs die inschrijven en daarbij inschrijfgeld betalen. Bij 
sommige evenementen is beperkt prijzengeld te verdienen.

― De KNWU investeert jaarlijks ~0,7 mln EUR in wedstrijdsport in brede zin (o.a. 
sportstimulering, materiaalkosten, organisatie en doping/voorlichting), waarvan 
~110k EUR direct in wedstrijden en competities.4)

De KNWU en organisatoren bieden diverse wedstrijden en evenementen aan voor talentvolle 
wielrenners, waar deze ervaring kunnen opdoen en zich verder kunnen ontwikkelen

Bron: (1) Licenties, KNWU (https://kenniscentrum.knwu.nl/licenties1, geraadpleegd op 15 augustus 2022). (2) Reglement KNWU 
Districtcompetitie 2022, KNWU, 2022. (3) Reglementen en inschrijfprocedures topcompetities en nationale wedstrijden 
junioren (m-v), KNWU, 2022. (4) Financieel jaarverslag KNWU, KNWU, 2020.

Notitie: (a) Het inschrijfgeld verschilt per competitie en wedstrijd; voor de KNWU Districtcompetitie is het 110 - 220 EUR per wedstrijd. 
Het inschrijfgeld voor de KNWU Topcompetitie Junioren is onbekend. (b) Ook de hoogte van het prijzengeld verschilt per 
competitie en wedstrijd; de KNWU Districtcompetitie kent geen prijzengeld. Het prijzengeld voor de KNWU Topcompetitie 
Junioren bedraagt maximaal 1.070 EUR. 

Bron: (1) Jaarverslag KNWU 2019, KNWU. (2) Inschrijven mogelijk voor top- en clubcompetitie, KNWU (https://www.knwu.nl/nieuws 
/inschrijven-mogelijk-voor-top-en-clubcompetitie-m-v-seizoen-2020, geraadpleegd op 18 augustus 2022).

Talentontwikkeling en talentcompetities binnen de Nederlandse wielersport
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Talentvolle wielrenners kunnen zich ontwikkelen bij Regionale Trainings Centra, de 
RTC’s. De beste renners stromen vervolgens door naar landelijke trainingslocaties, 
de NTC’s
― Talentvolle wielrenners (Nieuwelingen en Junioren) kunnen worden geselecteerd door 

regionale selecties en gaan trainen bij RTC’s. De KNWU heeft 3 RTC’s. Op 2 locaties 
(RTC Brabant en RTC Limburg) worden onder andere wegwielrenners opgeleid en 
begeleid, op de derde locatie (RTC Noord) worden alleen BMX’ers opgeleid.1)

― Bij de RTC’s trainen talenten op een vaste locatie, samen met andere wielertalenten uit 
de regio. Daarnaast blijven talenten lid van de eigen wielerclub waar ze ook 
clubtrainingen volgen en wedstrijden rijden (uit naam van de eigen club).1)

― De beste renners krijgen vervolgens een plaats in de selectie van een Nationaal 
Trainings Centrum (NTC), waar onder leiding van talentcoaches verder wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van (toekomstige prof)renners.1) De NTC’s voor wielrennen zijn het 
NTC Eindhoven, NTC Papendal en NTC Sittard. De selectie van de wegwielrenners 
traint uitsluitend op het NTC in Papendal. 

― De KNWU geeft aan dat door gebrek aan financiële middelen slechts een beperkt aantal 
talentvolle wielrenners wordt opgemerkt en verder begeleid in RTC’s/NTC’s.2)

Verder werkt team Jumbo-Visma met de KNWU en lokale wielerclubs samen in de 
Jumbo-Visma Academy om wegwielrennen te promoten en om talentontwikkeling te 
stimuleren
― Vanaf 2019 organiseert team Jumbo-Visma met de Jumbo-Visma Academy, in 

samenwerking met lokale wielerclubs en scholen, clinics en open trainingen om meer 
jongeren kennis te laten maken met de wegwielrensport en om de stap naar een 
wielervereniging te verkleinen.3)

― Daarnaast ondersteunt team Jumbo-Visma met de Jumbo-Visma Academy lokale 
wielerclubs en organiseert het wielerwedstrijden om talentontwikkeling te stimuleren.3)

Talentontwikkeling vindt daarnaast plaats via de infrastructuur van RTC’s/NTC’s en via een initiatief 
vanuit het commerciële wielerteam Jumbo-Visma

Bron: (1) Trainingscentra, KNWU (https://kenniscentrum.knwu.nl/cat-talentontwikkeling/trainingscentra?from_search=95507130z, 
geraadpleegd op 14 augustus 2022). (2) KPMG-interviewprogramma 2022. (3) Team Jumbo-Visma Academy, Jumbo-Visma
(https://www.teamjumbovisma.nl/team-jumbo-visma-academy/, geraadpleegd op 15 augustus 2022).
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Talentvolle wielrenners kunnen gaan rijden voor topamateur-clubteams die uitkomen in 
de KNWU-clubcompetitie of KNWU-topcompetitie
― Nederland heeft circa 35 topamateur-clubteams die uitkomen in de KNWU-clubcompetitie 

of KNWU-topcompetitie.1)

- De KNWU-clubcompetitie is een gesloten competitie met 10 nationale wedstrijden 
waarin 26 clubteams strijden om de eretitel ‘beste club van Nederland’. Daarnaast 
wordt er ook een individueel klassement bijgehouden.1)

- Clubs kunnen promoveren naar de KNWU-topcompetitie waarin de beste clubs van 
Nederland, regioteams, en een beperkt aantal UCI-teams (Continentale teams) en 
buitenlandse formaties in het kader van deze competitie 6 wedstrijden rijden.1)

― Renners bij clubteams staan niet onder contract en zijn amateur. Een klein deel van de 
renners ontvangt wel een beperkte vergoeding van de club. Omdat onder meer reis- en 
materiaalkosten hoog zijn, leggen deze topamateurs veelal geld toe op het wielrennen.2)

De beste wielrenners kunnen vervolgens (semi)professioneel gaan wielrennen en 
uitkomen voor UCI Continentale teams, UCI Pro teams of UCI World Tour teams
― (Semi)professioneel wielrennen bestaat uit 3 verschillende niveaus en is internationaal 

georganiseerd onder aansturing van de UCI.3)

- UCI Continentale teams zijn semiprofessionele teams en vormen het laagste niveau 
binnen (semi)professioneel wielrennen. Deze teams komen uit in een van de UCI 
Continentale Circuits. Europese Continentale teams komen uit in de UCI Europe Tour. 
Deze competitie bestaat uit honderden wedstrijden, waarvan er 13 in Nederland 
worden georganiseerd.3)

- Een niveau hoger staan de professionele UCI Pro teams die wedstrijden rijden in de 
UCI ProSeries. In de ProSeries worden jaarlijks ongeveer 55 wedstrijden gereden, 
waarvan 1 in Nederland (Ster ZLM Toer).3)

- Professionele UCI World Tour teams komen uit op het hoogste niveau, de UCI World 
Tour. De UCI World Tour bestaat uit 33 wedstrijden, waaronder de Tour de France, 
Giro d’Italia en La Vuelta. In Nederland worden de Amstel Gold Race en Benelux Tour 
gereden.3)

Talenten kunnen vervolgens gaan rijden voor topamateur-clubteams of (semi)prof worden bij UCI 
Continentale teams (3e niveau), UCI Pro teams (2e niveau) of UCI World Tour teams (1e niveau)
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Bron: (1) Wegwielrennen/competities wegwielrennen, knwu.nl. (2) KPMG-interviewprogramma 2022. (3) Uci.org.
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~40% van de professionele wielrenners kan niet rondkomen van het salaris, een 
beperkte groep succesvolle (World Tour-) renners verdient relatief veel
― Continentale wielrenners ontvangen een jaarlijks salaris dat varieert van 0 EUR tot 

~36k EUR. Een relatief groot deel (~65%) van de continentale renners ontvangt echter 
maximaal 24k EUR per jaar.1), 2)

― Wielrenners van Pro teams verdienen doorgaans meer, jaarlijkse salarissen variëren 
van ~31k EUR (het officieel door de UCI vastgestelde minimumloon) tot ~162k EUR. 
Naar schatting ontvangt ~50% tot ~85% van de Pro team-renners het officieel 
vastgestelde minimumloon.1), 2), 4) 

― Salarissen van World Tour-renners kunnen oplopen van ~40k EUR (het officieel door de 
UCI vastgestelde minimumloon) tot ~6 mln EUR per jaar (voor een selecte groep 
renners). In de World Tour verdient ~60% daarbij meer dan 120k EUR per jaar.1), 2), 3) 

― In totaal kan naar schatting ~40% van de professionele wielrenners niet rondkomen van 
het salaris dat zij met wielrennen verdienen.2)

― Wielrenners die deel uitmaken van het topsportprogramma van de KNWU, kunnen 
naast de inkomsten vanuit de teams ook het stipendium vanuit NOC*NSF ontvangen, 
afhankelijk van de hoogte van hun salaris vanuit het wielerteam. 

Wielrenners halen daarnaast beperkt inkomsten uit prijzengeld en sponsoring
― Wielrenners ontvangen prijzengeld van organisatoren voor behaalde prestaties bij 

wedstrijden. Prijzengelden worden meestal gedeeld met ploeggenoten die ook 
deelnamen aan het evenement en stafleden die betrokken waren. Wielrenners halen 
naar schatting ~3% tot 5% van hun inkomsten uit prijzengeld.4)

― Wielrenners halen daarnaast beperkt inkomsten uit sponsoring. Mogelijkheden voor 
individuele sponsoring zijn beperkt aangezien de teams waar renners voor rijden 
hoofdzakelijk uit sponsoring worden gefinancierd.4)

Voor de meeste wielrenners is het salaris dat zij ontvangen de voornaamste bron van inkomsten, 
daarnaast halen wielrenners beperkt inkomsten uit prijzengeld en sponsoring

Bron: (1) How Much Money Do Pro Cyclists Make?, Sportscasting, 2020. (2) Onderzoek Nieuwsblad: 42 procent van 
profwielrenners komt niet rond van salaris, In de leiderstrui, 2019. (3) Pogačar nu best betaalde wielrenner ter wereld, 
Algemeen Dagblad, 2021. (4) KPMG-interviewprogramma 2022.
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Nederland heeft momenteel 7 UCI Continentale teams en 2 World Tour teams
― Nederland heeft momenteel 7 UCI Continentale teams die uitkomen in de UCI Europe 

Tour en in de KNWU Topcompetitie. Deze teams worden gezien als kweekvijver voor 
talenten die van daaruit doorstromen naar hogere profniveaus van wegwielrennen.1), 2)

― Vanaf 2020 mogen World Tour teams en Pro teams een ‘development team’ registreren 
als Continental team. Zowel team Jumbo-Visma als team DSM (de 2 Nederlandse 
World Tour teams, zie ook onderstaand) hebben een development Continental team 
(gemiddelde leeftijd van renners in deze opleidingsploegen is ongeveer 19 jaar).

― Er zijn daarnaast 2 Nederlandse UCI World teams: team Jumbo-Visma en team DSM.1)

Nederland heeft momenteel geen UCI Pro teams, waardoor volgens sommige experts 
een gat bestaat in talentontwikkeling van wielrenners
― Nederland beschikt sinds 2019 (met het stoppen van Roompot-Charles Cycling Team) 

niet over een UCI Pro team dat op het niveau tussen Continentale teams en World Tour 
teams actief is.3)

― Volgens sommige experts is hierdoor een gat ontstaan in de Nederlandse wielersport 
waarbij talent moeilijker door kan stromen van het Continentale niveau naar de World 
Tour. Door het ontbreken van een Pro team, zijn er beperktere kansen voor 
Nederlandse wielrenners om deel te nemen aan wedstrijden uit de ProSeries en 
sommige World Tour-wedstrijden waar Pro teams wildcards voor kunnen verdienen 
(waaronder Nederlandse klassiekers als de Amstel Gold Race).3), 4)

― BEAT Cycling (een Nederlandse Continentale wielerploeg) heeft de ambitie 
uitgesproken om op korte termijn door te groeien naar een UCI Pro team.5)

Nederland heeft momenteel diverse Continentale en World teams maar geen Pro teams, waardoor 
in Nederland een gat in talentontwikkeling lijkt te bestaan

Bron: (1) https://kenniscentrum.knwu.nl/cat-talentontwikkeling/teams-wegwielrennen#uci-continental-team-1. (2) Het professionele
wielrennen, Volker Wessels Cycling Team, 2022. (3) Nederland heeft een Proteam nodig-campagne gelanceerd, 
Sponsorreport, 2021. (4) KPMG-interviewprogramma, 2022. (5) ProTeam Missie, Beat Cycling, 2022. 
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Wielrenteams hebben budgetten die variëren van ~0,5 mln EUR tot ~50 mln EUR en 
zijn sterk afhankelijk van sponsoring, waardoor teams financieel kwetsbaar zijn
― De budgetten van World Tour teams variëren van ~7,5 mln EUR tot ~50 mln EUR, 

waarbij de meeste teams tussen de ~18 mln EUR en ~22 mln EUR hebben te besteden. 
Budgetten van Pro teams variëren van ~3,5 mln EUR tot ~4,5 mln EUR. De (nog) 
kleinere Continentale teams hebben ~0,5 mln EUR tot 1,3 mln EUR te besteden.1)

― De kosten van wielerteams bestaan voor ~75% uit salarissen voor renners. Daarnaast 
hebben kosten betrekking op materiaal (~9%) en reis- en verblijfkosten (~7%) en 
overige kosten (9%).1)

― Experts geven aan de wielerteams doorgaans voor ~95% worden gefinancierd door 
sponsoren. De overige ~5% aan inkomsten betreft start- en prijzengeld.1)

De financiële kwetsbaarheid van teams kan (naast het ontbreken van een Pro team 
(zie vorige pagina)) mogelijk een bedreiging vormen voor talentontwikkeling in het 
Nederlandse wielrennen
― Wielrenteams zijn sterk afhankelijk van sponsoring. Sponsorcontracten zijn daarbij 

veelal kortlopend, en het komt regelmatig voor dat sponsoren contracten niet verlengen, 
waardoor het voortbestaan van wielerteams in gevaar komt. Meer dan in andere sporten 
is er dan ook een relatief grote omloop in wielerploegen die stoppen of een doorstart 
maken (met nieuwe sponsoren en nieuwe ploegen).

― Het afnemen van het aantal teams (die een belangrijke rol spelen in talentontwikkeling) 
door het wegvallen van sponsoren, kan mogelijk een bedreiging vormen voor 
talentontwikkeling in het Nederlandse wielrennen.

Wielrenteams zijn sterk afhankelijk van sponsoring, waardoor zij financieel kwetsbaar zijn. Dit kan 
(naast het ontbreken van een Pro team) een mogelijke bedreiging vormen voor talentontwikkeling

Bron: (1) KPMG-interviewprogramma 2022.
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In Nederland worden 2 UCI World Tour-evenementen georganiseerd (de Amstel Gold 
Race en de Benelux Tour) waarvan de Amstel Gold Race de bekendste is
― De Amstel Gold Race wordt georganiseerd door Stichting Amstel Gold Race. Het is een 

eendaagse wielerklassieker die onderdeel is van de UCI World Tour, waarbij naast de 
profwedstrijd ook een toerversie voor amateurwielrenners wordt georganiseerd.

― De kosten voor het organiseren van de Amstel Gold Race (inclusief toerversie) 
bedragen naar schatting ~2 mln EUR.1)

- Stichting Amstel Gold Race betaalt een organisatiefee aan de KNWU van 
8.993 EUR (tarief 2022).2)

- Daarnaast keert de stichting in 2022 in totaal 80k EUR aan prijzengeld uit (40k EUR 
voor mannen en 40k EUR voor vrouwen. De winnaar van de Amstel Gold Race 
ontvangt 16k EUR.3)

- De overige 1,9 mln EUR betreffen diverse organisatiekosten.1)

― De inkomsten voor het organiseren van de Amstel Gold Race (inclusief toerversie) 
bestaan uit deelnamegelden amateurrenners (720k EUR), sponsoring (naar schatting 
2,4 mln EUR) en subsidies van de steden Valkenburg en Maastricht en de provincie 
Limburg (naar schatting 128k EUR).1) Het is onbekend wat de totale inkomsten zijn voor 
Stichting Amstel Gold Race en/of het evenement winst dan wel verlies draait.

- Omdat wielerevenementen plaatsvinden op de openbare weg, kunnen 
organisatoren (anders dan bij de meeste andere sporten) nauwelijks tot geen 
inkomsten genereren uit ticketing en hospitality.

― De Benelux Tour wordt georganiseerd door Golazo Sports België (een van origine 
Belgische organisatie met (sinds 1994) een Nederlandse dochteronderneming).4) Het is 
de enige meerdaagse UCI World Tour-wedstrijd in Nederland (en België). Er is geen 
financiële informatie beschikbaar over de Benelux Tour.5)

Daarnaast worden in Nederland diverse UCI Europe Tour- en ProSeries-wedstrijden 
gereden
― In Nederland worden 13 UCI Europe Tour-wedstrijden en 1 UCI ProSeries-wedstrijd 

georganiseerd (Ster ZLM Toer). Deze wedstrijden worden veelal georganiseerd door 
kleinere stichtingen.6)

― De financiering van deze kleinere wielerevenementen is volgens experts kwetsbaar. 
Organisatoren zijn in grote mate afhankelijk van regionale subsidies en sponsoring, uit 
ticketing (zie ook bovenstaand punt) en media worden nauwelijks tot geen inkomsten 
gehaald.7)

Professionele wielerteams doen mee aan UCI-wedstrijden, waarvan in Nederland de Amstel Gold 
Race de meest bekende is

Bron: (1) Wielertoertocht organiseren: lucratieve business of liefdewerk oud papier?, RTL Nieuws, 2019. (2) Tarieven 2022, KNWU,
2022. (3) Van 2.500 naar 16k euro: ook Amstel Gold Race beloont vrouwen en mannen gelijk, NOS, 2022. 
(4) https://www.golazo.com/netherlands/. (5) https://www.beneluxtour.eu/nl/. (6) Calendar Road, UCI, 2022 (7) KPMG-
interviewprogramma 2022.
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De Tour de France wordt georganiseerd door de ASO en is met afstand de grootste 
en financieel belangrijkste wedstrijd in het wegwielrennen
― De Tour de France wordt georganiseerd door de Amaury Sport Organisation (ASO), een 

Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in het organiseren van grote sportevenementen. 
― Experts schatten dat de totale inkomsten van de Tour de France mogelijk 57 mln EUR 

tot 142,5 mln EUR bedragen.1)

- Naar schatting komen 55% van deze totale inkomsten uit de verkoop van media-
rechten.1), 3) Mediarechten van de Tour de France worden in 186 landen verkocht. 
Alleen de verkoop aan de Franse televisie levert naar schatting al 23,8 mln EUR per 
jaar op.1), 2)

- 40% betreft inkomsten uit sponsoring.1), 3) Naar schatting betalen circa 30 bedrijven 
tussen de 200k EUR en 500k EUR om deel te mogen nemen aan de ‘publicity
caravans’, daarnaast wordt de Tour gesponsord door diverse grote bedrijven.3)

- 5% komt van ‘city fees’, dit zijn vastgestelde bedragen die gemeenten/steden 
betalen om een start of finish van de Tour te mogen organiseren.1), 3) De fee voor 
het organiseren van een etappe-start of -finish, is doorgaans 70k EUR (start) en 
120k EUR (finish). De fee voor het organiseren van de Tour-start (Grand départ) 
kan enkele miljoenen EUR bedragen.4)

― De kosten voor de ASO voor het organiseren van de Tour de France bedragen naar 
schatting 45 mln EUR tot 113 mln EUR, waarvan in totaal 2,3 mln EUR aan prijzengeld 
wordt uitgekeerd aan wielerteams en wielrenners.1)

― De nettowinst van de Tour de France voor de ASO wordt daarmee geschat op 
12 mln EUR tot 30 mln EUR.1)

La Vuelta en de Giro d’Italia zijn 2 andere grote wegwielerwedstrijden
― La Vuelta wordt georganiseerd door Unipublic, een dochterbedrijf van de ASO. De 

inkomsten van La Vuelta worden geschat op 21,6 mln EUR, waarvan 11,6% media-
inkomsten, 80% sponsoring en 8,4% city fees. Het totale bedrag aan prijzengelden dat 
wordt uitgekeerd aan wielrenteams en wielrenners bedraagt 1,1 mln EUR. Het is 
onbekend of en zo ja, in welke mate La Vuelta winstgevend is.5), 6)

― De Giro d’Italia wordt georganiseerd door RIC Sport. De inkomsten worden geschat op 
40 mln EUR, waarvan ~38% media-inkomsten, ~45% sponsoring en ~17% city fees. Het 
totale bedrag aan prijzengelden dat wordt uitgekeerd aan wielrenteams en wielrenners 
bedraagt 1,5 mln EUR. Het is onbekend of en zo ja, in welke mate de Giro winstgevend 
is.7)

ASO (en Unipublic, een subsidiary van ASO) organiseert de Tour de France en La Vuelta, RIC Sport 
organiseert de Giro d’Italia, dit zijn de grootste en belangrijkste internationale wegwielerwedstrijden

Bron: (1) The economics of the Tour de France, The Hustle, 2020. (2) ASO renews most significant TV deal to 2020, 
Sportspromedia, 2013. (3) An Economic History of the Tour de France, 1903-2015, Mignot, 2016. (4) Hosting the Tour, Inrng, 
2019.  (5) La Vuelta renews ‘€2.5m a year’ RTVE domestic rights deal, Sports Pro Media, 12 februari 2021. (6) Vuelta a 
Espana 2022 prize money breakdown with more than 1.000.000 euro on offer, Cyclinuptodate, 11 September 2022.
(7) Revenue of the Giro d’Italia 2019 by source, Statista, 2022.
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Notitie: Voor de bovenstaande figuur is de wisselkoers van US dollar naar euro gebruikt van 17 mei 2021 (1:0,95).
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Ieder jaar wordt door een lokaal organisatiecomité (onder auspiciën van de UCI) het 
WK Wielrennen georganiseerd
― Het WK Wielrennen is een meerdaags evenement dat uit meerdere individuele 

wedstrijden bestaat en jaarlijks wordt georganiseerd. 
― In tegenstelling tot de meeste andere wielerwedstrijden komen renners niet uit voor een 

wielerteam, maar rijden ze voor een landenteam. Op basis van de UCI World Ranking 
mogen landen een bepaald aantal wielrenners afvaardigen (variërend van 1 tot 8).

― Het WK Wielrennen wordt ieder jaar op een andere locatie / door een ander land 
georganiseerd, veelal wordt hier een lokaal organisatiecomité voor opgezet.

― WK’s worden gefinancierd met publieke middelen, sponsorgelden en 
evenementinkomsten (de mix hangt af van de editie en het land waar het WK wordt 
georganiseerd). Organisatoren betalen een afdracht aan de UCI van naar schatting
3 mln EUR tot 6 mln EUR om het evenement te mogen organiseren (boven op het 
bidbedrag van ruim 30k EUR).1), 2)

― De UCI ontvang media-inkomsten over het WK en keert op zijn beurt in totaal 
~240k EUR uit aan prijzengeld.3)

In Nederland wordt jaarlijks een Nederlands kampioenschap (NK) georganiseerd
― Het NK Wegwielrennen is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij door 

wielrenners wordt gestreden op de nationale titel.
― Het NK Wegwielrennen wordt sinds 2020 georganiseerd door Courage Events in 

opdracht van de KNWU. Daarvoor werd de organisatie van het evenement uitbesteed 
aan diverse organisatoren als Top Sports Group en Golazo Sports.

― Het NK Wegwielrennen wordt gefinancierd met publieke middelen, sponsorgelden en 
evenementinkomsten. Organisatoren betalen een afdracht aan de KNWU om het 
evenement te mogen organiseren. Er wordt geen prijzengeld uitgekeerd.

Daarnaast worden onder auspiciën van de UCI wereldkampioenschappen en nationale 
kampioenschappen wegwielrenner georganiseerd
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Bron: (1) WK wielrennen kost Vlaamse en lokale overheden handenvol geld: is het dat waard?, De Morgen (BE), 20 september 
2021. (2) 'Een WK wielrennen? Begin er niet aan’, RTV Noord, 16 mei 2018. (3) UCI World Championships Prize Money 
Confirmed, Sport.co.uk, 14 September 2017. 
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De Nederlandse Darts Bond (NDB) vertegenwoordigt zijn leden via de traditionele 
Nederlandse verenigingsstructuur
― De ongeveer 30.000 darters in Nederland zijn lid van 25 lidorganisaties. De 

lidorganisaties zijn aangesloten bij de Nederlandse Darts Bond. De lidorganisaties en 
de NDB zijn qua organisatievorm een vereniging.1), 2)

― De belangen van de darters worden behartigd door de NDB via een algemene 
ledenvergadering die tweemaal per jaar wordt gehouden en waarin de leden invloed op 
het beleid kunnen uitoefenen en het bestuur zijn verantwoording aflegt.

― De NDB en de lidorganisaties ontwikkelen talent via het organiseren van regionale en 
nationale amateurcompetities.

De NDB heeft stabiele samenwerkingsverbanden met de Nederlandse sportkoepel en 
de World Darts Federation ten bate van de topsport
― De NDB is lid van NOC*NSF. Darts heeft binnen NOC*NSF de status van 

wedstrijdsport. Naast het lidmaatschap van NOC*NSF is de NDB in het kader van 
toezicht aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak en gelieerd aan het Centrum 
Veilige Sport Nederland en de Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit voert 
dopingcontroles uit tijdens nationale competities en amateurcompetities.

― Internationaal is de NDB aangesloten bij de World Darts Federation (WDF). De NDB 
organiseert regelmatig internationale toernooien voor de WDF waaraan Nederlandse 
talentvolle darters kunnen deelnemen.2)

― De WDF is internationaal aangesloten bij de sportkoepels SportAccord en de Alliance of 
Independent recognized Members of Sport. In het kader van toezicht is de WDF 
aangesloten bij de World Anti-Doping Agency. Tijdens internationale toernooien kan 
opdracht gegeven worden tot dopingcontroles vanuit de internationale toezichthouders

De financiering van de Nederlandse Darts Bond is gedifferentieerd, met als grootste 
bron van inkomsten de contributie van de leden
― De inkomsten van de NDB bestaan voor het grootste deel uit 3 verschillende stromen. 

De baten waren in 2019 totaal 741k EUR. De darters die aangesloten zijn bij de 25 
lidorganisaties betalen gezamenlijk 306k EUR aan contributie aan de NDB. Daarnaast 
ontving de NDB In 2019 212k EUR aan subsidie van NOC*NSF.1)

― De derde grote inkomensstroom van de NDB is de winst die voortkomt uit het Dutch 
Open Darts. Jaarlijks genereert het Dutch Open Darts ongeveer 80k EUR aan winst.1), 2)

De dartssport in Nederland kent een traditionele governancestructuur en is gefinancierd via 
meerdere inkomensstromen
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De Nederlandse Darts Bond genereert robuuste commerciële baten uit de Dutch Open Darts die 
deze investeert in talentontwikkeling en de breedtesport

De Dutch Open Darts en een aantal andere competities vormen de belangrijkste 
wedstrijden van de breedtesport in Nederland, het startpunt voor de beginnende 
darter.

― Talentvolle darters in Nederland starten in de regionale en nationale competities die 
worden georganiseerd door de lidorganisaties en de NDB.

― De breedtesportevenementen zijn, met uitzondering van de Dutch Open Darts, 
verlieslatend.1), 2)

― De NDB investeert jaarlijks ~100k EUR in de organisatie van de regionale en nationale 
competities.2)

De NDB genereert commerciële baten uit de Dutch Open Darts, het grootste jaarlijkse 
internationale dartsevenement in Nederland
― De Dutch Open Darts wordt jaarlijks georganiseerd door de NDB en is het grootste 

dartsevenement waar Nederlandse en internationale topdarters en amateurs aan 
meedoen.

- Het Dutch Open Darts groeit jaarlijks gestaag qua bezoekers.1)

― De inkomsten van de Dutch Open Darts bestaan uit inschrijfgeld (~130k EUR), 
sponsoring (~42k EUR, exclusief sponsoring in natura) en ticketing (~21k EUR).1), 2)

― De tv-productie van de Dutch Open Darts is op basis van een in-kindsamenwerking met 
RTV Drenthe (de Dutch Open Darts ontvangt geen gelden uit de verkoop van tv-
rechten). Commerciële zenders, zoals RTL, mogen de Dutch Open Darts niet uitzenden 
vanwege overeenkomsten met de Professional Darts Corporation (PDC) (zie pagina 
171 voor een toelichting op de PDC). 

― De kosten van de Dutch Open Darts bestaan uit prijzengeld (~45k EUR), de huur van de 
locatie (~15k EUR) en overige kosten van de organisatie (~52k EUR). 

- De winnaar van de heren singles bij de Dutch Open Darts ontving 5k EUR aan 
prijzengeld in 2022.

― De winst vanuit de Dutch Open Darts, waar topsporters aan deelnemen, is ~80k EUR. 
De winst vloeit terug naar de overige competities via de NDB die jaarlijks ~100k EUR 
kosten. Hiermee ondersteunt de NDB de breedtesport.1), 2)
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De NDB organiseert periodiek internationale topsportevenementen ten bate van 
talentontwikkeling
― De NDB organiseert samen met de WDF periodiek internationale evenementen, zoals 

de World Masters in 2022 en de Six Nations Cup, waarin talent zich kan ontwikkelen. 
De NDB behartigt de belangen van de Nederlandse darters en ondersteunt de 
Nederlandse selectie financieel op het gebied van inschrijfgeld en 
onkostenvergoedingen tijdens (internationale) toernooien.1), 2)

― De WDF organiseert, na het verdwijnen van de British Darts Organisation (BDO), 
zelfstandig de World Darts Championships. Vanuit de WDF vloeit geen financiële 
stroom terug naar de Nederlandse breedtesport ten bate van talentontwikkeling.

Financieel gezien zijn deze internationale evenementen georganiseerd in Nederland 
verlieslatend en genereren zij onvoldoende prijzengeld voor darters om fulltime te 
kunnen darten
― De financiering van deze internationale evenementen is kleiner dan die van de Dutch 

Open Darts en vergelijkbaar met de financiering van de nationale competities. De 
kosten voor de NDB van de organisatie van de Six Nations Cup in Nederland in 2019 
waren 19,4k EUR en de inkomsten waren 4,2k EUR.2)

― De inkomsten van een internationaal actieve Nederlandse darter die aangesloten is bij 
de WDF, bestaan uit een combinatie van prijzengeld, de ondersteuning vanuit de NDB 
(die zich beperkt tot een onkostenvergoeding), en beperkte sponsoring. De totale 
inkomsten zijn over het algemeen te laag om fulltime professioneel te darten.1)

― Alleen structurele successen op de grootste toernooien van de WDF, waaronder de 
World Darts Championships beter bekend onder de naam ‘Lakeside’, bieden een darter 
voldoende inkomsten om fulltime professioneel te darten. Het totale prijzengeld van het 
toernooi is 354k EUR. Het prijzengeld voor de heren singles van de World Darts 
Championships in 2022 is 59k EUR.1)

Door het lage prijzengeld stappen succesvolle darters over naar de PDC, waardoor 
de WDF-toernooien geen topdarters aantrekken en daardoor klein blijven
― Gezien de aanzienlijk hogere prijzengelden bij de events van de PDC (zie volgende 

pagina), zullen de meest succesvolle Nederlandse darters overstappen van de WDF 
naar de PDC.1)

― Op het moment dat talentvolle darters internationaal presteren op de internationale 
toernooien, zullen zij zich proberen te kwalificeren voor de evenementen van de PDC. 
Als een darter zich als 1 van de 128 spelers kwalificeert voor de PDC, kan hij/zij niet 
langer deelnemen aan evenementen van de WDF.1)

Talenten die op nationaal niveau presteren, nemen deel aan internationale wedstrijden 
georganiseerd onder de WDF. Deze evenementen zijn over het algemeen verlieslatend
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De Professional Darts Corporation (PDC) is een commerciële organisatie opgericht 
als promotor van de dartssport

― De PDC is in 1992, samen met een commercieel sportmarketingbureau, opgericht door 
de beste darters van de WDF. De darters scheidden zich af van de Britse dartsbond 
omdat zij vonden dat hun (commerciële) belangen niet goed werden behartigd.1)

― Het bedrijf Matchroom Sport Limited, dat ook in andere sporten actief is, is de eigenaar 
van de mediarechten van alle PDC-evenementen. Het bedrijf is ook eigenaar van 67,8% 
van de aandelen van de PDC. Darters hebben zelf geen aandeel in de PDC. 

― De directie van de PDC is verantwoordelijk voor de besluitvorming en de koers van de 
PDC. 

― Binnen de PDC zijn de darters vertegenwoordigd via het bestuur van de Professional 
Darts Players Association (PDPA). Dit is een spelersvakbond die een 
samenwerkingsverband heeft met de PDC. 

- Het bestuur van de PDPA bestaat onder andere uit 6 professionele darters die 
tweejaarlijks worden gekozen en over het algemeen niet meer actief zijn op de 
tour.3)

― De Darts Regulation Authority (DRA) is verantwoordelijk voor het toezicht, het anti-
doping beleid en de regelgeving van de sport. De DRA is via een 
samenwerkingsverband verbonden aan de PDC en heeft geen relatie met de WDF. De 
DRA is een onafhankelijke not-for-profitorganisatie, die verantwoordelijk is voor het 
vaststellen en handhaven van de regelgeving van de PDC-evenementen.2)

― De PDC, PDPA en de DRA zijn niet gelieerd aan de WDF. Dit geldt ook voor de darters 
zelf: darters die zich via de Q-school kwalificeren voor de PDC-evenementen, zijn niet 
langer actief binnen de evenementen van de WDF.4)

De Professional Darts Corporation is een groeiende en winstgevende commerciële organisatie die 
niet is aangesloten bij de World Darts Federation
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(https://www.pdpa.co.uk/pdpa/structure/), geraadpleegd op 4 oktober 2022. (4) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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Deelname aan de PDC-evenementen is afhankelijk van kwalificatie en ranking
― Er zijn in totaal 128 PDC-tourkaarten beschikbaar voor darters die daarmee kunnen 

deelnemen aan PDC-evenementen.
― De tourkaart is twee jaar geldig en de beste 64 darters van het voorgaande jaar die 

reeds een tourkaart hebben, hoeven zich niet opnieuw te kwalificeren. Dit heeft een 
positieve invloed op de robuustheid van de inkomsten van de darters.1), 2)

― Daarnaast kunnen darters die nog geen tourkaart hebben zich kwalificeren via de Q-
school van de PDC. Iedere darter kan meedoen met de Q-school. 32 darters kunnen 
een tourkaart verdienen (in 2022).1)

― Voor darters die nog geen tourkaart hebben verdiend via de Q-school of deze verliezen, 
wordt de PDC Challenge Tour georganiseerd. Daarnaast organiseert de PDC de 
Development Tour en het World Youth Championship ten bate van talentontwikkeling.

Financieel zijn de omzet en de winstgevendheid van de PDC uit de organisatie van 
internationale dartsevenementen robuust
― De omzet van de PDC is in de afgelopen tien jaar geleidelijk gestegen van ongeveer 

10 mln EUR naar ongeveer 44,5 mln EUR in 2019.3), 4)

- Hiervan was 22,4 mln EUR (~50%) afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en 
17,9 mln EUR (~40%) uit Europa. De overige omzet bedroeg 4,1 mln EUR (9%) en 
kwam uit andere landen.4)

― Ook de winstgevendheid is in de afgelopen tien jaar gestegen van ongeveer 1,2 mln
EUR naar ongeveer 6,2 mln EUR in 2019.3), 4)

― De waarde van de (huidige) mediarechten wordt geschat op maximaal 10% van de 
baten van de PDC. Dit betreft een meerjarig contract en betekent een robuuste 
financiële inkomstenstroom voor de PDC naast de inkomsten uit de evenementen. De 
organisatie van de evenementen met publiek is het meest winstgevend.

― De darters die actief zijn op de PDC-evenementen ontvangen zelf geen winst uit de 
aandelen, maar ontvangen uitsluitend inkomsten uit prijzengeld (zie volgende pagina).

De PDC organiseert de grootste internationale dartsevenementen en concurreert hierin qua 
organisatie met de WDF. Financieel zijn de PDC-evenementen winstgevend (1/2)
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Het prijzengeld bij de evenementen van de PDC is het hoogst. Succesvolle darters 
kunnen hiermee financieel onafhankelijk worden

― Het totale start- en prijzengeld van de PDC was in totaal ~17,8 mln EUR voor alle 
evenementen in 2022. Het individuele evenement met het hoogste totaal aan 
prijzengeld is de PDC World Darts Championships met ~3 mln EUR.1), 2). 

- Het prijzengeld voor de winnaar van de PDC World Darts Championships is 
591.960 EUR. Ter vergelijking: het prijzengeld voor de winnaar van het grootste 
WDF event, The World Darts Championships betreft 59k EUR voor de hoogste 
categorie. 2)

- Daarnaast ontvangen darters startgeld voor het deelnemen aan de evenementen. 
Dit is een stabiele inkomensstroom zolang zij in de top 64 van de ranglijst staan.

― Naast de directe inkomsten uit de evenementen genereren de deelnemers inkomsten uit 
individuele sponsoring. Dit kan oplopen tot ~1 mln EUR. De robuustheid van deze 
stroom verschilt en is afhankelijk van de duur en hoogte van de contracten en de 
prestaties.

― In 2022 is het eerste commerciële dartsteam opgericht, genaamd de TOTO Darts Kings. 
Sponsor TOTO en 5 darters, die aangesloten zijn bij de PDC, zijn een contract 
aangegaan voor drie jaar. Dit betekent een extra stabiele inkomstenstroom voor de 
middellange termijn voor de darters.

In Nederland worden jaarlijks een aantal PDC-evenementen georganiseerd met een 
beperkte Nederlandse financiële stroom
― Jaarlijks wordt een aantal PDC-evenementen georganiseerd in Nederland, zoals het 

Premier League of Darts-toernooi dat ook een dag gespeeld wordt in Rotterdam Ahoy. 
Inkomsten van dit soort evenementen komen vanuit ticketing (~45%), sponsoring 
(~45%) en mediarechten (10%). De organisatie van deze evenementen is volledig in 
handen van de PDC. 

― Met uitzondering van (de huur van) de locatie en de bijbehorende horecabaten en het 
prijzengeld voor de Nederlandse darters, gaan alle inkomsten uit deze evenementen 
naar de PDC.

De PDC organiseert de grootste internationale dartsevenementen en concurreert hierin qua 
organisatie met de WDF. Financieel zijn de PDC-evenementen winstgevend (2/2)

Commerciële internationale dartsevenementen
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Notitie: (a) Een selectie van de evenementen is als voorbeeld weergegeven.
Bron: (1) Jaarverslag Nederlandse Darts Bond 2019. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022. 

Bron: (1) Prize Money Soars Above £14mIn 2019 (https://www.pdc.tv/news/2019/01/09/prize-money-soars-above-ps14m-2019, 
geraadpleegd op 28 juli 2022). (2) Prize money breakdown for the 2022 PDC World Darts Championship with £2.500.000 on 
offer, Darts News, 3 januari 2022.
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Er is binnen het darten slechts een beperkte financiële stroom uit de topsport ten 
bate van talentontwikkeling in Nederland
― De winst vanuit de Dutch Open Darts, waar topsporters aan deelnemen, is ~80k EUR. 

De winst vloeit terug naar de overige competities via de NDB die jaarlijks ongeveer 
100k EUR kosten. Hiermee ondersteunt de topsport talentontwikkeling.1)

― Op persoonlijke titel doneren fulltime professionele darters bij uitzondering financiële 
bedragen aan de Nederlandse Darts Bond ten bate van talentontwikkeling.2)

― Er is geen financiële stroom vanuit de WDF en de PDC ten bate van talentontwikkeling. 
De PDC organiseert internationale dartsevenementen waar Nederlands talent aan kan 
deelnemen. Deelname aan deze evenementen betekent (nog) niet dat de darter niet 
meer kan deelnemen aan WDF-evenementen.2)

De WDF en de PDC verschillen organisatorisch sterk op meerdere vlakken. Alleen de 
PDC is in staat om winstgevende topsportevenementen te organiseren
― De belangenbehartiging van de darters is binnen de WDF beter georganiseerd dan 

binnen de PDC. De PDC is een commerciële organisatie die veelal zelfstandig 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming. De belangenbehartiging binnen de WDF 
loopt via de nationale bonden. Zij hebben een relatief sterke stem, mede door de 
gezamenlijke organisatie van de internationale evenementen.

― De PDC en de WDF zijn beide in staat om evenementen te organiseren ten bate van 
talentontwikkeling. Deelname aan de PDC-evenementen ten bate van talentontwikkeling 
kan tegelijkertijd met deelname aan WDF-evenementen. De PDC organiseert onder 
andere de Challenge Tour en de World Youth Championship. De WDF organiseert in 
samenwerking met nationale bonden internationale evenementen waar talentvolle 
darters die succesvol zijn op nationaal niveau, zich kunnen ontwikkelen. 

― De PDC en de WDF hebben beide gestructureerde banden met onafhankelijke 
toezichthoudende organen die zich bezighouden met onder andere doping en 
technische regelgeving. De WDF is aangesloten bij internationale grote 
toezichthoudende organen waarbij het toezichthoudende orgaan alleen actief is binnen 
de PDC.

― De PDC is de enige evenementenorganisator in de darts die winstgevende topsport-
evenementen organiseert. De internationale evenementen georganiseerd door de WDF 
in samenwerking met nationale bonden, zijn kleinschaliger en veelal niet winstgevend.

― De WDF is internationaler georganiseerd dan de PDC. De PDC is voornamelijk gericht 
op het organiseren van evenementen in Engeland en bij uitzondering in enkele andere 
landen, waaronder Nederland. Doordat veel bonden zijn aangesloten bij de WDF, 
worden er hiervoor meer internationale evenementen in diverse landen georganiseerd. 

De NDB heeft geen samenwerkingsverband met de PDC, waardoor Nederlands talent 
en de Nederlandse evenementen niet profiteren van de grote commerciële inkomsten 
van de PDC

― De PDC heeft de afgelopen tien jaar aangetoond dat de organisatie van internationale 
dartevenementen met de beste darters zeer winstgevend kan zijn. De grotendeels 
gescheiden werelden van de PDC en de WDF waar de NDB bij is aangesloten, zorgen 
ervoor dat de NDB niet in staat is om op hetzelfde niveau inkomsten te genereren uit de 
organisatie van evenementen. Deze inkomsten zouden gebruikt kunnen worden ten 
bate van de algemene ontwikkeling van de sport.

De publieke en de commerciële topsport zijn organisatorisch 2 gescheiden en verschillende 
werelden, waarbij de topsport beperkt investeert in talentontwikkeling

Financiering vanuit de topsport ten bate van talentontwikkeling

Bron: (1) Jaarverslag Nederlandse Darts Bond 2019. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) is aangesloten bij de nationale 
sportkoepel en bij internationale sportbonden
― Internationaal is de KNAF aangesloten bij de internationale bonden Fédération

Internationale de l’Automobile (FIA) voor de autosport en de Commission Internationale 
de Karting voor de kartsport (CIK). De FIA is aangesloten bij de internationale 
sportkoepel IOC en SportAccord. De FIA volgt de regels van de World Anti-Doping 
Agency (WADA).1)

― De KNAF is op nationaal niveau aangesloten bij NOC*NSF en heeft een topsportstatus 
als opleidingsprogramma richting 2028. Ook is de KNAF aangesloten bij de 
Dopingautoriteit en het Instituut Sportrechtspraak. De ongeveer 5.000 leden van de 
KNAF zijn raceorganisatoren, officials en coureurs.1), 3)

De KNAF houdt toezicht op de autorensport in Nederland en hanteert hierbij een 
licentiestructuur
― Voor het houden van toezicht en het borgen van veiligheid hanteert de KNAF 

grotendeels de richtlijnen en regelgeving van de FIA, waar nodig vertaald naar de 
Nederlandse autosport voor specifieke raceklassen.

- Er bestaan zowel sportieve als technische reglementen die opgesteld zijn door de 
KNAF voor specifieke raceklassen. De sportieve reglementen richten zich op de 
raceregels in een specifieke raceklasse. De technische reglementen richten zich op 
de (technische) eigenschappen waaraan een raceauto moet voldoen om te mogen 
deelnemen.4)

― Om te kunnen rijden op circuits en mee te doen met kampioenschappen, dienen 
specifieke licenties behaald te worden. Door het bieden van deze licenties en het geven 
van trainingen, waarborgt de KNAF de veiligheid in de Nederlandse autosport.5)

- Om mee te kunnen doen aan internationale competities, dienen talentvolle coureurs 
een ander soort licentie te behalen (die ook worden uitgegeven door de KNAF). 
Niveau G (12 tot 14 jaar), Niveau F (14 jaar en alleen niet-
versnellingsbakcategorieën), en niveau E (15 jaar of ouder).4)

― Om toezicht te bewaken en veiligheid te borgen, voert de KNAF keuringen en inspecties 
uit bij circuits en kartbanen. Bij circuits worden bijvoorbeeld de rolkooien en 
brandblussers gecontroleerd. Op basis van deze inspectie verleent de KNAF jaarlijks 
een baanlicentie.4), 5), 6)

― Daarnaast dienen organisatoren en teams te beschikken over een KNAF-licentie.5)

De organisatie van de Nederlandse autorensport is voornamelijk gericht op veiligheid, toezicht en 
talentontwikkeling (1/2)
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Bron: (1) Jaarverslag KNAF 2019. (2) Stakeholders (https://www.sportaccord.sport/stakeholders/, geraadpleegd op 22 januari 2023). 

(3) Ledenlijst NOC*NSF (https://nocnsf.nl/leden-van-nocnsf, geraadpleegd op 9 juni 2022). (4) Reglementen 
(https://www.knaf.nl/reglementen/, geraadpleegd op 9 juni 2022). (5) Licentie-informatie (https://www.knaf.nl/licentie/licentie-
informatie, geraadpleegd op 9 juni 2022). (6) Circuitkeuring (https://www.knaf.nl/veiligheid-voertuig/circuit-keuring, 
geraadpleegd op 9 juni 2022).
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De KNAF ondersteunt Nederlands racetalent naar haar (financiële) mogelijkheden
― De KNAF heeft 4 programma’s voor talentontwikkeling waarin racetalenten van 12 tot 22 

jaar worden ondersteund bij deelname aan internationale competities richting een 
zelfstandige carrière bij een commercieel raceteam.1), 2)

- Onderdelen van het programma richten zich specifiek op de jongste talenten en op 
vrouwelijk talent. Naast deelname aan het talentenprogramma van de KNAF, sluiten 
talenten op jonge leeftijd ook aan bij raceteams.

- De jongste talentvolle coureurs die zich richten op circuit-racing (autorensport), 
starten in het karten totdat zij de leeftijd van 16 jaar bereiken en de mogelijkheid 
hebben om in Nederland in raceauto’s te rijden.

― De KNAF kan geen volledige financiële ondersteuning bieden aan talentvolle coureurs 
vanwege de hoge kosten binnen de autosport. De KNAF biedt de coureurs binnen 
talenttrajecten bijvoorbeeld racesimulators aan om zich voor te kunnen bereiden op 
komende races.2)

De organisatie van de Nederlandse autorensport is voornamelijk gericht op veiligheid, toezicht en 
talentontwikkeling (2/2)
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Bron: (1) Talentontwikkeling (https://www.knaf.nl/organisatie/teamnl/talenten-teamnl, geraadpleegd op 9 juni 2022). (2) KPMG-
interviewprogramma, 2022.
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De grootste bronnen van inkomsten van de KNAF zijn de inkomsten uit licenties en 
de subsidie vanuit NOC*NSF
― De totale inkomsten van de KNAF bedroegen in 2019 ~1,6 mln EUR. 

- De KNAF ontving ~812k EUR uit licenties (48%), ~388k EUR van deze inkomsten 
kwam voort uit de autorensport (49% van totale licentie-inkomsten), ~137k EUR 
(17% van totale licentie-inkomsten) kwam uit de autocross. De overige inkomsten uit 
licenties haalde de KNAF uit andere disciplines.1)

- Daarnaast ontving de KNAF ~275k EUR (17%) aan subsidies van NOC*NSF op 
basis van haar ledenaantal en als gevolg van haar topsportstatus. In 2019 bestond 
~174k EUR hiervan uit topsportsubsidie die direct werd gebruikt als financiering 
voor de KNAF Talent Academy.1), 2)

- Overige inkomsten bestonden uit opbrengsten vanuit de FIA (~148k EUR; 9%), 
licentietoeslagen (~122k EUR, 7%), exameninkomsten (~31k EUR, 2%) en diverse 
overige opbrengsten (~256k EUR, 16%).1)

- De KNAF ontvangt geen of beperkt inkomsten uit de organisatie van evenementen 
of sponsoring.

De inkomsten worden door de KNAF voornamelijk geïnvesteerd in talentontwikkeling
― De totale lasten van de KNAF waren in 2019 ~1,7 mln EUR (waarvan ~0,9 mln EUR 

werd besteed aan uitvoeringskosten en ~0,8 mln EUR aan bureaukosten). 
- Er werd ~349k EUR besteed aan de KNAF Talent Academy, wat ~39% van het 

uitvoeringsbudget is. Daarnaast werd er ~133k EUR (~15%) besteed aan de 
ondersteuning van onder andere de coureurs en de verenigingen, ~116k EUR aan 
kosten aan de FIA (~13%), ~27k EUR aan kosten voor het organiseren van 
licentiedagen (~2%) en 269k (~30%) aan overige uitvoeringskosten.1)

- De totale bureaukosten van ~0,8 mln EUR bestonden uit personeelskosten 
(~374k EUR, ~50%) , huisvestingskosten (~102k EUR, 13%) en overige 
bureaukosten (~282k EUR, 37%).1)

― Het nettoresultaat over 2019 bedroeg ~17,5k EUR (inclusief financiële baten van 
27k EUR).1)

De KNAC Nationale Autosport Federatie heeft als grootste inkomstenbron het uitgeven van 
licenties en spendeert zo’n 40% van haar uitvoeringsbudget aan talentontwikkeling
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Bron: (1) Jaarrekening 2019, KNAF. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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Talentvolle jonge coureurs beginnen nationaal en ontwikkelen zich voornamelijk 
verder in buitenlandse internationale kartcompetities 
― Jonge talentvolle coureurs die de ambitie hebben om zich te gaan richten op circuit-

racing (autorensport), starten in het karten en zullen via nationale kampioenschappen 
als het NK Karten terechtkomen bij de grotere nationale competities van omringende 
landen. Bij succesvolle races kan er vervolgens op internationaal niveau worden 
gestreden op het CIK-FIA Championship-toernooi.1)

― De belangrijkste categorieën in de kartsport zijn de 2-takt- en de 4-takt-categorieën, 
waarin ook de nationale kampioenschappen worden georganiseerd.1)

Het traject naar de top binnen de kartsport kent een hoge eigen bijdrage, maar de 
kosten zijn lager dan binnen de autorensport
― Om te beginnen met karten zijn de belangrijkste kosten de kart zelf, die ook gehuurd 

kan worden, de reis- en verblijfkosten en de inschrijfgelden voor diverse races en 
kampioenschappen.1)

- Het kost gemiddeld 100k EUR tot 200k EUR om een jaar te karten in internationale 
competities.1)

- Jonge talenten met de ambitie om aan de Formule X-klassen deel te nemen, 
stappen meestal eerst zelfstandig en op eigen kosten over naar de autorensport 
voordat zij gecontracteerd worden door raceteams. De KNAF ondersteunt 
talentvolle coureurs via haar netwerk bij het contact leggen met raceteams.1)

Nederlandse kartevenementen worden georganiseerd door commerciële 
raceorganisatoren die voornamelijk afhankelijk zijn inschrijfgelden
― Kartevenementen worden georganiseerd door commerciële organisatoren (ofwel 

promotors) onder toezicht van de KNAF en in het geval van internationale evenementen 
door de nationale bonden in samenwerking met de CIK of de FIA.2)

- Het NK Karten wordt bijvoorbeeld al jaren door Chrono B.V. georganiseerd.3)

― Kartevenementen worden voornamelijk privaat gefinancierd via de inschrijfgelden van 
de deelnemers, aangevuld met lokale sponsoring. Per deelnemer bedragen de 
inschrijfgelden ongeveer 100 EUR tot 500 EUR.1), 3)

― De belangrijkste kosten voor de raceorganisatoren bestaan uit de huur van de locatie. 
De huur van een locatie voor een evenement kost ongeveer 5k EUR.1)

― Coureurs die deelnemen aan kartwedstrijden, nemen deel via raceteams. De raceteams 
worden voornamelijk privaat gefinancierd door de coureurs en door sponsoren.1)

Jong racetalent start in de nationale en internationale kartcompetities die in Nederland 
georganiseerd worden door commerciële raceorganisatoren aangesloten bij de KNAF

Foto financiering Grand Prix
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Notitie: (a) Een selectie van de kampioenschappen is als voorbeeld weergegeven.

Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022. (2) Composition of the commission (https://www.fiakarting.com/composition, 
geraadpleegd op 9 juni 2022). (3) Nederlands kampioenschap 4-takt karting (https://www.chrono.nl/nk-4-takt/, 
geraadpleegd op 9 juni 2022).
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De organisatie van de Formule X-raceklassen is volwassen. De belangen van de 
coureurs worden via meerdere organen behartigd richting de FIA, maar niet richting 
de organisator Formula One Management Limited (FOM)

― De meest talentvolle coureurs worden lid van een raceteam dat meedoet aan de 
Formule X-raceklassen. De coureurs starten in de lagere Formule X-klassen, waaronder 
de Formule Ford, de Formule Renault 2.0, de Formule 4 en de Formule 3. Door 
succesvol te presteren kunnen zij ‘een stoeltje’ bemachtigen binnen de Formule 2 en de 
Formule 1. De Formule 1 wordt internationaal als de koningsklasse van de autosport 
gezien.1)

― De Formule X-raceklassen worden georganiseerd door Formula One Management 
Limited (FOM). De eigenaar van FOM is de Formula One Group (FOG) die volledig in 
handen is van Liberty Media Corporation, een beursgenoteerd mediaconglomeraat. 2)

― De internationale autosportbond FIA is verantwoordelijk voor de regelgeving en het 
toezicht van de Formule X-klassen. Net als de KNAF zorgt de FIA voor veiligheid en 
toezicht, onder andere door het keuren van circuits en het uitgeven van licenties.3)

― De FOM heeft als commerciële organisator geformaliseerde invloed op de FIA via 
stemrecht en 1 zetel in de FIA World Motor Sport Council (FIA WMSC). De FIA WMSC 
is verantwoordelijk voor alle aspecten van de internationale motorsport, waaronder de 
autorensport. De FIA WMSC beslist over de regels, voorschriften, veiligheid en 
ontwikkeling van de autorensport op elk niveau, van karten tot Formule 1.4)

― De coureurs hebben via de Grand Prix Drivers’ Association (GDPA) en de FIA Drivers’ 
Commission, invloed op de besluitvorming binnen de FIA en daarmee op de 
regelgeving van de Formule 1.5)

Formula One Management Limited organiseert de Formule X-raceklassen die commercieel 
winstgevend zijn. De coureurs hebben invloed in de besluitvorming bij de FIA (1/2)
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Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022. (2) Jaarverslag 2019, Liberty Media. (3) Organisation (https://www.fia.com/organisation, 
geraadpleegd op 9 juni 2022). (4) World Motor Sport Council (https://www.fia.com/world-motor-sport-council, geraadpleegd op 
9 juni 2022). (5) Grand Prix Drivers’ Association Sets Global Fan Survey Record, motorsport.com, 11 juni 2015.

Governance en financiering van de Formule X-raceklassen
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Financieel behoort de Formule 1 tot de grootste sporten ter wereld. De financiële 
stromen van de Formule X-raceklassen zijn robuust en komen via een verdeelsleutel 
ten goede aan de teams
― Met een omzet van ~1,9 mrd EUR en een winst van ~16,1 mln EUR (in 2019) is de FOM 

een commerciële sportorganisator met grote financiële stromen.1)

― De Formule 1-teams ontvingen in 2019 meer dan 950 mln EUR van de FOM. De 
verdeling van de inkomsten is vastgelegd in de ‘Concorde Agreement’ die in 2022 
opnieuw is overeengekomen door de FIA, de Formula One Group (FOG) en de teams. 
De inhoud van de recent overeengekomen Concorde Agreement is niet openbaar.1), 2), 3)

― Tevens ontving de FOM in totaal 570,7 mln EUR van de circuits voor het recht om een 
race te mogen organiseren. De fee voor de organisatie van de Dutch Grand Prix is 
onderdeel van deze inkomsten en wordt geschat op ~30 mln EUR per jaar, tot 2023.4)

― De populariteit van de Formule 1 vertaalt zich naar de waarde van de mediarechten die 
betaald worden door tv-aanbieders, zoals Viaplay, aan de FOM. De totale media-
inkomsten van de FOM waren ~723 mln EUR in 2019.1)

― De FOM ontving in 2021 285,3 mln EUR aan sponsoring. De overige inkomsten van de 
FOM hebben gezamenlijk een waarde van ~337,4 mln EUR en komen onder andere 
voort uit de inkomsten vanuit de voorprogramma’s, zoals de Formule 2, de Formule 3 en 
de Porsche Supercup.1)

― Ook is sinds 2022 het anti-dilution fund in het leven geroepen. Nieuwe teams in de 
Formule 1 betalen hierdoor eenmalig ~189,6 mln EUR. Deze inkomsten worden 
verdeeld over de bestaande teams. Hierdoor wordt de barrière om als team deel te 
nemen aan de Formule 1 groter.5)

― Allsport Management S.A. is van oudsher het bedrijf dat alle tracksponsoren beheert, en 
regelt de organisatie van onder andere de luxe Paddock-club waar toeschouwers goed 
zicht hebben op de race. Het bedrijf is overgenomen door FOG, waardoor deze 
inkomsten uiteindelijk terugvloeien naar Liberty Media.6)

― Door de commerciële insteek en hoge en toenemende mate van populariteit, is de 
Formule 1, georganiseerd door de FOM, commercieel winstgevend.

Formula One Management Limited organiseert de Formule X-raceklassen die commercieel 
winstgevend zijn. De coureurs hebben invloed in de besluitvorming bij de FIA (2/2)
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Governance en financiering van de Formule X-raceklassen

Bron: (1) Jaarverslag Liberty Media 2019. (2) Formula 1 teams’ prize money payments for 2019 revealed, racefans.net, 3 maart 
2019. (3) ANALYSIS: What the new Concorde Agreement means for Formula 1, formula1.com, 19 augustus 2020. (4) How 
much each circuit on the calendar pays F1, racingnews365, 24 januari 2022. (5) Horner denies $200million anti-dilution fee is 
pointless, gpfans.com, 17 mei 2022. (6) Allsport Management S.A. (https://opencorporates.com/companies/ch/4657, 
geraadpleegd op 9 juni 2022).
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De Dutch Grand Prix is een internationaal topsportevenement georganiseerd door 
commerciële promotors onder toezicht van de KNAF en de FIA
― De organisatoren van de Dutch Grand Prix (DGP) zijn SportVibes, TIGSports en Circuit 

Park Zandvoort Beheer B.V., die gezamenlijk eigenaar zijn van de DGP Holding B.V.1)

- Circuit Park Zandvoort Beheer B.V. is eigendom van Chapman Andretti Partners 
B.V. dat de eigenaar van Circuit Zandvoort is. Private investeerders zijn direct 
betrokken bij de organisatie via het eigendom van Circuit Park Zandvoort Beheer 
B.V.1)

― De DGP wordt georganiseerd op Circuit Zandvoort. Het circuit en het evenement 
worden gekeurd door de KNAF. De FIA verleent de licentie voor het organiseren van het 
evenement. Een deel van de licentieopbrengsten van de FIA stromen door naar de 
KNAF. De kosten voor de licentie bedragen eenmalig ongeveer 55k EUR. De KNAF en 
de FIA houden gezamenlijk toezicht tijdens het evenement.2)

De kosten voor de organisatie van de DGP zijn hoog. De organisatoren worden 
ondersteund door investeerders, de overheid heeft geïnvesteerd in de infrastructuur
― De organisatie van de DGP betaalt een geschatte fee van ~30 mln EUR aan de FOM 

om het evenement te mogen organiseren. Deze kosten worden bij het afsluiten van de 
overeenkomst met de FOM voor meerdere jaren vastgelegd.3)

― De Dutch Grand Prix betaalt Circuit Zandvoort voor het gebruik van het circuit. Het 
circuit draagt jaarlijks 163k EUR erfpacht af aan gemeente Zandvoort.4)

― Door het organiseren van de DGP, is een aantal infrastructuurinvesteringen versneld 
gedaan. In totaal is vanuit meerdere overheden zo’n 7 mln EUR in de treinverbinding 
Haarlem – Zandvoort geïnvesteerd.5), 6)

― Er is geen overheidssubsidie naar de DGP zelf gegaan. Dit omdat het een 
meerjarenevenement is, in handen van een commerciële partij. Daarmee voldoet het 
niet aan de beleidskaders van het ministerie van VWS.2)

― De inkomsten van het evenement komen voornamelijk uit de verkoop van verschillende 
ticketpakketten (~28,3 mln EUR), horeca (~3,5 mln EUR) en sponsoring.a) De inkomsten 
vloeien terug naar de promotors en de private investeerders via DGP Holding B.V. 2), 7), 8)

De Dutch Grand Prix is een groot commercieel topsportevenement met grote financiële stromen 
en risico’s. Private investeerders ondersteunen de organisatoren (1/2)

Nationaal

Internationaal
Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Financiering van de Dutch Grand Prix

Notitie: (a) Er is geen specifiek inzicht verkregen in de sponsorinkomsten. De belangrijkste sponsorinkomsten gingen direct naar de 
FOM. Overige sponsordeals met de DGP bedroegen tussen de 0,2 en 1 mln EUR per pakket. 

Bron: (1) Company Info. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022. (3) How much each circuit on the calendar pays F1, 
racingnews365.com, 24 januari 2022. (4) Erfpacht circuit Zandvoort wordt met de helft verlaagd, Haarlems weekblad, 
9 oktober 2020. (5) Raadstuk nummer 2019/768276, gemeente Haarlem, 24 september 2019. (6) NS en Prorail: zonder extra 
geld helemaal geen treinen naar Zandvoort tijdens Formule 1, de Volkskrant, 2 oktober 2019. (7) Onderzoeksrapportage
impact Dutch Grand Prix Zandvoort 2021, Breda University, 2022. (8) F1 naar Zandvoort, Heineken titelsponsor, 
Sponsorreport, 14 mei 2019.
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Het organiseren van een groot topsportevenement zoals de DGP kent risico’s
― De organisatie van het evenement heeft een contract voor drie jaar afgesloten met de FOM. 

Dit is een financieel risico voor de promotors en de private investeerders in relatie tot het 
terugverdienen van de investering via de opbrengsten van het evenement.1)

- Tijdens de aanloop naar de eerste Dutch Grand Prix in 2021 zijn meerdere pogingen 
gedaan om het evenement via een gerechtelijke uitspraak te laten verbieden.

- De coronarestricties in 2021 hielden in dat slechts 70% van het publiek aanwezig mocht 
zijn tijdens de eerste editie van het evenement.1)

De Dutch Grand Prix is een groot commercieel topsportevenement met grote financiële stromen 
en risico’s. Private investeerders ondersteunen de organisatoren (2/2)
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Financiering van de Dutch Grand Prix

Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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De nationale en internationale autorensportcompetities verschillen qua niveau en 
financiële bijdrage van de coureurs

― Talentvolle coureurs die niet (meer) karten en niet aan de Formule X-competities 
deelnemen kunnen deelnemen aan internationale racecompetities die onder andere in 
Nederland worden georganiseerd.1)

― Coureurs kunnen deelnemen aan competities op verschillende niveaus.
- Op amateurniveau worden wedstrijden georganiseerd door organisatoren als het 

Dutch National Racing Team (DNRT) dat vooral races organiseert op het circuit van 
Zandvoort, en ACNN dat veelal races op het circuit van Assen organiseert. Bij 
amateurraces op het circuit van Zandvoort, die door DNRT worden georganiseerd, 
kan er individueel worden ingeschreven. De kosten bedragen ~360 EUR per 
deelnemer.a) Over het algemeen dienen coureurs een eigen auto mee te nemen 
naar amateurraces. De totale kosten voor een deelnemer kunnen sterk variëren, 
afhankelijk van het voertuig dat gebruikt wordt.2)

- Een volgende stap voor talentvolle coureurs is deelname aan nationale GT-races. 
Als een coureur ervaring heeft opgedaan op nationaal niveau en de financiële 
middelen heeft, kan een coureur deelnemen aan internationale GT-races, zoals de 
Benelux, de Duitse of de Italiaanse cup.1)

- In het geval van succes in de GT-races, kan de stap worden gezet naar de Porsche 
Supercup. Een supercupwedstrijd kost ongeveer 7.750 EUR per wedstrijd aan 
inschrijfgeld en banden. De totale kosten voor een heel seizoen van 8 wedstrijden 
bedragen ongeveer 500k EUR inclusief transport, personeelskosten (zoals 
monteurs) en testdagen. Deze kosten zijn exclusief de aanschaf van een auto 
(ongeveer 200k EUR) en eventuele schade aan de auto. De Porsche Supercup 
wordt gereden op de circuits van de Formule 1 en wordt op tv uitgezonden als 
voorprogramma van de Grand Prix-evenementen.1)

Naast de Formule X-klassen bestaat er een aantal internationale autorensportcompetities waaraan 
talentvolle coureurs met voldoende financiële middelen kunnen deelnemen (1/2)
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Notitie: (a) Een selectie van de evenementen is als voorbeeld weergegeven.

Financiering en organisatie van autorensportevenementen

Notitie: (a) Dit betreft de inschrijfkosten voor het eendaags BMW E30 toernooi, ter voorbeeld.
Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022. (2) Inschrijven (https://www.dnrtshop.nl/inschrijven/wedstrijden/10-07-2022-zandvoort/,

geraadpleegd op 11 mei 2022). 
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De organisatie van nationale en internationale autorace-evenementen is vergelijkbaar 
met de organisatie van kartevenementen
― De evenementen en competities worden georganiseerd door raceorganisatoren volgens 

de regelgeving en onder toezicht van de KNAF en de FIA. De KNAF heeft bijvoorbeeld 
de Porsche Carrera Cup Benelux een volwaardige NK-status toegekend. Dit betekent 
dat vanuit de KNAF erkent wordt dat de winnaar van deze race zichzelf Nederlands GT-
kampioen mag noemen.1)

― De coureurs nemen deel aan de evenementen als lid van commerciële raceteams, 
waaronder fabrieksteams die voornamelijk gefinancierd worden door bedrijven uit de 
auto-industrie. De raceteams die niet gesponsord worden door automerken, financieren 
zichzelf op diverse manieren2) :

- Via de teamgenoten die meedelen in de kosten (~80%).2)

- Via andere sponsoren (~20%).2)

- Via prijzengeld; een winnaar van bijvoorbeeld een Porsche Supercup-race ontvangt 
ongeveer 60k EUR.2)

― Coureurs zijn over het algemeen zelf verantwoordelijk voor het financieren van hun 
deelname aan de autorensportcompetities tot het moment dat zij een raceteam vinden 
die de financiering overneemt. Dit is alleen voor de meest talentvolle coureurs 
weggelegd.2)

Autorensportevenementen worden commercieel georganiseerd, waarbij de 
inkomsten voornamelijk komen uit de bijdragen van de deelnemende teams
― De race-evenementen die worden georganiseerd door de raceorganisatoren, genereren 

inkomsten uit sponsoring, inschrijfgelden van de deelnemende teams en soms ticketing.
Bij enkele nationale evenementen wordt door de organisatoren betaald voor het 
uitzenden van de evenementen op tv, met het doel om hogere bedragen uit sponsoring 
te genereren.2)

― De belangrijkste kosten voor de raceorganisatoren van grote internationale race-
evenementen bestaan uit de huur van de circuits. De huur van een circuit in Nederland 
kost ongeveer 50k EUR per weekend, maar dit is seizoens-afhankelijk, waarbij de 
kosten hoger liggen in de zomermaanden.2)

Naast de Formule X-klassen bestaat er een aantal internationale autorensportcompetities waaraan 
talentvolle coureurs met voldoende financiële middelen kunnen deelnemen (2/2) 
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Eigenaar stroom
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zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Notitie: (a) Een selectie van de evenementen is als voorbeeld weergegeven.

Financiering en organisatie van autorensportevenementen

Bron: (1) Porsche Carrera Cup Benelux krijgt volwaardige NK-status, carreracupbenelux.com, 10 december 2021. (2) KPMG-
interviewprogramma, 2022.
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De KNAC Nationale Autosport Federatie ondersteunt talent, maar zonder substantiële private 
financiering is doorbreken in de autorensport een grote uitdaging

De KNAF heeft voor meerdere racecategorieën talentontwikkelingsprogramma’s
― De KNAF ondersteunt jong talent in de kartsport via de KNAF Junior Talent Academy. 

De overige onderdelen van de talentenprogramma’s van de KNAF richten zich 
voornamelijk op de autorensport. De ondersteuning bestaat onder andere uit het trainen 
op racesimulators en fysieke en mentale trainingen.1), 2)

― De KNAF ondersteunt Nederlandse talenten in de autorensport financieel om deelname 
aan internationale competitie mogelijk te maken en met het doel om talenten te 
begeleiden totdat zij zelfstandig hun deelname aan de sport kunnen financieren. De 
KNAF heeft echter niet de financiële mogelijkheid om talentvolle coureurs voor een 
groot deel financieel te ondersteunen op het moment dat zij dit niet zelf kunnen.1)

Om succesvol te worden in de autorensport is het echter noodzakelijk om een 
significant deel zelf te financieren en te organiseren, daar de sport duur is
― Deelnemen aan competities in de kartsport en de autorensport vraagt om een grote 

financiële bijdrage die begint bij ongeveer 2,5k EUR per jaar voor deelname in amateur-
kartcompetities waarbij een kart wordt gehuurd.1) Een seizoen competitief wedstrijden 
karten met een eigen kart kost minimaal 10k EUR, kosten kunnen oplopen tot een 
veelvoud van dit bedrag.3)

― Deelname aan internationale kartcompetities vereist een grotere financiële bijdrage. De 
combinatie van de kosten voor het materiaal en de internationale reis- en verblijfkosten 
zijn gezamenlijk ongeveer 100k EUR tot 150k EUR. De bijdrage is afhankelijk van het 
contract tussen een coureur en het team waarvoor hij/zij uitkomt.1)

― De kosten voor coureurs die deelnemen aan de internationale autorensportcompetities 
zoals de GT-klasse en de Porsche Supercup, liggen hoger. Deelname aan de Porsche 
Supercup gedurende één seizoen kost ongeveer 500k EUR exclusief de aanschaf van 
een auto (ongeveer 200k EUR) en de reparatie van eventuele schade.1)

― Deelname aan de Formule X-klassen vraagt, met uitzondering van de topcoureurs in de 
Formule 1 die juist veel geld verdienen, om de grootste bijdrage van een coureur, die 
kan oplopen tot 1 mln EUR per jaar.1)

Er zijn maar zeer weinig Nederlandse coureurs die betaald worden door een team
― Als coureurs veel talent hebben en succesvol zijn, kunnen commerciële raceteams (met 

veel sponsoring of andere inkomsten) hen betaald laten rijden. Het aantal teams met 
zo’n programma is sinds 2002 sterk afgenomen doordat sponsoring minder werd.1)

― Naar schatting zijn er ongeveer 20 betaalde Nederlandse coureurs actief die zich veelal 
als zzp’er verhuren aan een raceteam.1)

Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022. (2) Jaarrekening 2019, KNAF. (3) Wat kost karten?, Den Hartog racing
(https://denhartogracing.com/race-blog/kosten-karten/, geraadpleegd op 27 oktober 2022).
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De Nederlandse topcoureur in de Formule 1 genereert zeer grote inkomsten uit 
salaris, prijzengeld en persoonlijke sponsoren

― De beste coureurs binnen de Formule 1 zoals Lewis Hamilton en de Nederlander Max 
Verstappen, horen bij de meest verdienende atleten ter wereld met jaarlijkse inkomsten 
die oplopen tot boven de ~58 mln EUR (Lewis Hamilton) en ~41 mln EUR (Max 
Verstappen).1)

― De salarissen van de coureurs worden betaald door de teams. Het salaris inclusief 
prijzengeld en bonussen van Max Verstappen vanuit Red Bull Racing wordt mede naar 
aanleiding van het winnen van het wereldkampioenschap in 2021 geschat op 
39,3 mln EUR.1), 2)

- Het prijzengeld dat via bonussen wordt uitgekeerd, is afhankelijk van de prestaties 
van de coureurs tijdens het seizoen. Tijdens een zeer succesvol seizoen zoals in 
2021 voor Max Verstappen, kan dit oplopen tot ~14,9 mln EUR.3)

― Naast het salaris vanuit het team en het prijzengeld, ontvangt Max Verstappen ook 
inkomsten vanuit persoonlijke sponsoren. Deze sponsorinkomsten zijn echter, in 
vergelijking met zijn salaris, beperkt. De inkomsten vanuit persoonlijke sponsoren 
worden voor Max Verstappen geschat op ~0,9-1,9 mln EUR per jaar. Sommige 
sponsoren die gekoppeld zijn aan coureurs, worden automatisch sponsor van de 
betreffende teams. Een deel van de sponsoring komt bij de coureur en een deel bij het 
team.1), 2)

De inkomsten van de meest succesvolle coureurs in de Formule 1, zoals de Nederlander Max 
Verstappen, zijn zeer groot en afhankelijk van de prestaties

Bron: (1) Formula 1’s Highest-Paid Drivers: Clash Between Hamilton And Verstappen Extends To Their Bank Accounts, 
Forbes, 22 juli 2021. (2) Max Verstappen inkomsten Lewis Hamilton inkomsten, rtlnieuws.nl, 6 december 2021. (3) Lewis 
Hamilton Max Verstappen formula1, mirror.co.uk, 12 december 2021.

Inschatting inkomsten van Max Verstappen 
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Prijzengeld

Jaarlijkse inkomsten

~0,9 - 1,9 mln EUR~39,3 mln EUR

Notitie: Voor de bovenstaande figuur is de wisselkoers van US dollar naar euro gebruikt van 17 mei 2021 (1:0,95).
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De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) is het overkoepelende 
orgaan van de tennis- en padelsport en de tennis- en padelverenigingen in Nederland
― Tennis is in Nederland een relatief populaire sport met meer dan 1 miljoen beoefenaars. 

Meer dan 600.000 tennissers zijn lid bij een van de ongeveer 1.650 KNLTB aangesloten 
tennisverenigingen en worden op deze manier vertegenwoordigd door de bond.1)

― Padel is naar schatting een van de snelst groeiende sporten van Nederland. Nadat de 
Nederlandse Padel Bond (NPB) in 2020 is opgehouden te bestaan, is de KNTLB 
statutair verantwoordelijk voor 2 sporten, tennis en padel.2)

- Van de ruim 600.000 leden van de KNLTB spelen 63.000 leden tennis en padel. 
8.000 leden spelen alleen padel.1)

De KNLTB vertegenwoordigt zijn leden via de traditionele Nederlandse 
verenigingsstructuur
― De KNLTB is (net als de tennisverenigingen) een vereniging en kent een 

verenigingsstructuur met een Ledenraad en Bondsbestuur (die beide geheel uit 
vrijwilligers bestaan). Naast een vrijwilligersorganisatie heeft de KNLTB een 
beroepsorganisatie, werkend vanuit het Nationaal Tennis Centrum (NTC) in 
Amstelveen.3)

― Aan het hoofd van de beroepsorganisatie staat de Directie. De Directie en de verdere 
beroepsorganisatie houden zich bezig met beleidsontwikkeling, beleidsvoorbereiding en 
beleidsuitvoering inclusief dienstverlening (aan o.a. verenigingen en leden). De Directie 
legt beleid voor aan het Bondsbestuur. Het Bondsbestuur stelt het beleid vervolgens 
vast. Daarnaast legt de Directie verantwoording af aan het Bondsbestuur over de 
uitvoering en dienstverlening.3)

― Het Bondsbestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de 
beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur informeert de Ledenraad en legt verantwoording 
af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de 
Ledenraad.3)

― De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van de KNLTB. De Ledenraad komt minimaal 
4 keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere geïnformeerd te worden door het 
Bestuur over het beleid en om het gevoerde beleid te toetsen. De leden van de 
Ledenraad worden gekozen door de verenigingen.3)

De KNLTB is het overkoepelende orgaan van tennis en padel in Nederland, en vertegenwoordigt zijn 
leden via de traditionele Nederlandse verenigingsstructuur

Bron: (1) Jaarverslag 2021, KNLTB. (2) Fusie tussen KNLTB en NPB afgerond, KNLTB, 2 juli 2020. (3) Organisatie, KNLTB 
(https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/over-de-knltb/organisatie/, geraadpleegd op 4 augustus 2022).
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De KNLTB is lid bij NOC*NSF en aangesloten bij diverse organisaties die onder meer 
toezien op veiligheid en integriteit van de topsport
― De KNLTB is lid van NOC*NSF. Tennis is door NOC*NSF geclassificeerd als 

olympische topsport (padel is geclassificeerd als niet-olympische internationale 
wedstrijdsport).1)

― Naast het lidmaatschap van NOC*NSF is de KNLTB (sinds 2021) aangesloten bij het 
Instituut Sportrechtspraak (ISR) (deze instantie doet namens de KNLTB de rechtspraak 
bij dopinggevallen en zaken die betrekking hebben op seksuele intimidatie) en gelieerd 
aan het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).2)

― De KNLTB werkt daarnaast samen met de Dopingautoriteit om dopinggebruik in het 
Nederlandse tennis tegen te gaan.3)

De KNLTB is internationaal aangesloten bij de Internationale Tennisfederatie (ITF) en 
Tennis Europe
― De ITF is de wereldwijde koepelorganisatie voor tennisbonden, waarin 210 nationale 

tennisbonden zijn verenigd.4)

― Tennis Europe is de Europese organisatie voor tennis waar 50 nationale bonden bij zijn 
aangesloten. Tennis Europe is aangesloten bij / is onderdeel van de ITF.5)

― De KNLTB heeft daarnaast nog relaties met diverse andere internationale 
tennisorganisaties, waaronder de ATP en WTA, die op de volgende pagina worden 
toegelicht.

- De KNLTB is voor 51% eigenaar van Grass Court B.V., de organisatie die de 
Libema Open organiseert. Grass Court B.V. is een ATP/WTA-licentiehouder (zie 
ook pagina 202).

De KNLTB is lid bij NOC*NSF en heeft zowel nationaal als internationaal diverse stabiele 
samenwerkingsverbanden ten bate van de topsport

Bron: (1) Lijst Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines 2021-2024. (2) KNLTB Jaarverslag 2021, KNLTB, 2022. 
(3) Antidoping, KNLTB (https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/misdragingen-uitgelicht/antidoping/, 
geraadpleegd op 4 augustus 2022). (4) About us, ITF (https://www.itftennis.com/en/about-us/, geraadpleegd op 8 augustus 
2022). (5) About Tennis Europe, Tennis Europe (https://www.tenniseurope.org/page/12173/About-Tennis-Europe, 
geraadpleegd op 8 augustus 2022). 

Nationaal

Internationaal
Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Organisatie van de tennissport in Nederland

Centrum Veil ige 
Sport Nederland

World Anti-
Doping Agency 

(WADA)

Aangesloten bij

International 
Olympic 

Committee (IOC)
SportAccord

International 
Tennis 

Federation (ITF)

Aangesloten bij
Volgt regels

Doping autoriteitInstituut 
Sportrechtspraak

KNLTB NOC*NSF

Lid

Aangesloten Volgt regels

Tennissers

Lid

Lid

Court of 
Arbitration for 

Sport (CAS)

Volgt regels

Association of Summer 
Olympic International 
Federations (ASOIF)

Aangesloten bij

Aangesloten
bij

Tennis Europe

Lid

Aangesloten bij

Grass Courts B.V.51% eigenaar

Licentiehouder

ATP WTA

MANAGEMENTSAMENVATTING | INTRODUCTIE | TOEKOMSTBESTENDIGHEID VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT | FOTO VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT
ONDERSTEUNDE TOPSPORT | SCHAATSEN | WIELRENNEN | DARTS | FORMULE 1 | TENNIS | VOETBAL | NIET-ONDERSTEUNDE TOPSPORT



191© 2023 KPMG Advisory N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De 
naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de zelfstandige ondernemingen die lid zijn van de wereldwijde KPMG organisatie.

Internationale commerciële tennistoernooien en -evenementen worden 
georganiseerd door diverse organisaties, waaronder de ITF, Grand Slam Board, ATP 
en WTA
― In tegenstelling tot andere commerciële sporten (waar meestal 1 tot 2 organisaties 

verantwoordelijk/eigenaar zijn van de commerciële competities en evenementen) is bij 
tennis de organisatie van internationale commerciële wedstrijden / toernooien in handen 
van diverse organisaties, waaronder de ITF, Grand Slam Board, ATP en WTA. 

De Internationale Tennisfederatie (ITF), is de wereldwijde koepelorganisatie voor 
tennis, waarin 210 nationale tennisbonden zijn verenigd
― De ITF is de wereldwijde koepelorganisatie voor tennis. Zij is onder meer 

verantwoordelijk voor het opstellen van regelgeving en richtlijnen ‘de rules of tennis’ 
voor de sport, het borgen van integriteit en veiligheid binnen de sport (o.a. via 
antidopingprogramma’s) en het organiseren van diverse toernooien.1)

― Nationale bonden zijn vertegenwoordigd in de Ledenraad van de ITF, die bestaat uit 148 
leden met en 62 leden zonder stemrecht. Het aantal stemmen per bond verschilt per 
land en loopt op tot 12. De KNLTB heeft 9 stemmen in de Ledenraad.1)

― De ITF organiseert 6 Tours, met ~3.000 evenementen per jaar, de ITF World Tours voor 
junioren, mannen en vrouwen, de World Tennis Masters Tour voor senioren, de 
UNIQLO Wheelchair Tennis Tour en de Beach Tennis World Tour.1). Daarnaast zijn de 
Billie Jean King Cup en de Davis Cup de meest bekende evenementen die onder 
auspiciën van de ITF georganiseerd worden. Verder helpt de ITF bij de organisatie van 
tennisevenementen tijdens de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen.1)

― De ITF werkt nauw samen met de organisatie van elk Grand Slam-toernooi middels 
zitting in de Grand Slam Board en door het bieden van ondersteuning op het gebied van 
governance, administratie, uitvoering en mediacontracten. De ITF beheert ook het 
Grand Slam Player Development Program (GSPDP) namens de Grand Slam Board.1)

De Grand Slam Board (GSB) is een vertegenwoordigd orgaan voor de vier Grand 
Slams waarin nationale bonden (eigenaren Grand Slams) en de ITF zijn 
vertegenwoordigd
― De GSB is verantwoordelijk voor de coördinatie en het management van de zaken die 

voor alle vier de Grand Slam-toernooien van belang zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het opstellen van reglementen, de gedragscode en de toernooikalenders. De GSB 
bestaat uit een afvaardiging van de ITF en van alle vier de Grand Slam-toernooien.2)

De internationale governance van het tennis is georganiseerd rondom een aantal verschillende 
organisaties, waarvan de ITF, Grand Slam Board, ATP en WTA de belangrijkste zijn (1/3)

Bron: (1) About us, ITF (https://www.itftennis.com/en/about-us/, geraadpleegd op 5 augustus 2022). (2) Grand Slam Tournaments, 
ITF (https://www.itftennis.com/en/itf-tours/grand-slam-tournaments/, geraadpleegd op 5 augustus 2022).
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De Association of Tennis Professionals (ATP) is de internationale tennisbond voor 
mannelijke tennisspelers, die diverse grote tenniswedstrijden organiseert
― De ATP is een internationale tennisbond voor mannelijke tennisspelers. De bond is 

ontstaan in 1972 met als doel het beschermen van de rechten van mannelijke 
tennisspelers.1)

― In 1990 werd de ATP de organisator van de ATP Tour en is sindsdien ook 
verantwoordelijk voor het organiseren van tennistoernooien onder de ATP Tour en voor 
de ATP Ranking.1) 

― Spelers worden in de ATP vertegenwoordigd door de Spelersraad, waar (onder andere) 
8 afgevaardigden uit de ATP-top 100 in zitten. Toernooien worden vertegenwoordigd in 
de Toernooienraad. Zowel de ATP-spelersraad als de ATP-toernooienraad heeft 3 
zetels in de ATP Board of Directors naast de voorzitter van de Board .1)

De Woman’s Tennis Association (WTA) is de internationale tennisbond voor 
vrouwelijke tennisspelers en daarmee de tegenhanger van de ATP
― De WTA is een internationale tennisbond voor vrouwelijke tennisspelers. De bond is 

ontstaan in 1973 om de rechten van vrouwelijke tennisspelers te beschermen, één jaar 
na het ontstaan van de ATP. Met het ontstaan van de WTA werd het professionele 
vrouwentennis verenigd in één tour.2)

― De WTA is verantwoordelijk voor het organiseren van tennistoernooien onder de WTA 
Tour en voor de WTA Ranking. Daarnaast is de WTA verantwoordelijk voor het 
beschermen van de belangen van vrouwelijke tennisspelers.2)

― Spelers worden in de WTA vertegenwoordigd door de Spelersraad, waar (onder 
andere) 6 afgevaardigden uit de WTA-top 100 in zitten. Net als bij de ATP, worden 
toernooien in de WTA vertegenwoordigd in de Toernooienraad. Zowel de WTA-
spelersraad als de WTA-toernooienraad heeft 3 zetels in de WTA Board of Directors 
naast de voorzitter en een afgevaardigde van de ITF.3)

De internationale governance van het tennis is georganiseerd rondom een aantal verschillende 
organisaties, waarvan de ITF, Grand Slam Board, ATP en WTA de belangrijkste zijn (2/3)
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Bron: (1) Corporate, ATP Tour (https://www.atptour.com/en/corporate/about, geraadpleegd op 5 augustus 2022). (2) About, WTA 
Tennis, (https://www.wtatennis.com/about, geraadpleegd op 5 augustus 2022). (3) WTA : Role, chairman, structure, all you 
need to know about the governing body of women’s tennis, Tennis Majors, 2 maart 2020.
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In 2021 is de Professional Tennis Players Association (PTPA) opgericht door Novak
Djokovic en Vasek Pospisil, met het doel de belangen van spelers beter te 
beschermen in de WTA en de ATP
― De PTPA is een bond die zich inzet voor de verdediging van de belangen van 

professionele tennisspelers, los van de ATP en de WTA, en heeft als missie om de 500 
beste enkelspelers in het herentennis en de 200 beste dubbelspelers te 
vertegenwoordigen.1)

― De PTPA is ontstaan op initiatief van toptennissers Novak Djokovic en Vasek Pospisil, 
die van mening zijn dat de ATP enkel de belangen van de tour als geheel en de 
organisatoren achter de evenementen behartigt en dat spelers te weinig inspraak 
hebben in deze structuur. Daarnaast vinden zij de informatie over verdeling van het 
prijzengeld niet transparant genoeg.1)

Het International Tennis Integrity Agency (ITIA) is verantwoordelijk voor het 
waarborgen van de integriteit van professioneel tennis
― Het ITIA is verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit (met een focus op 

anticorruptie en antidoping) van professioneel tennis.2)

― Er zitten vertegenwoordigingen uit de ITF, ATP, WTA en de Grand Slam Board in (de 
Tennis Integrity Supervisory Board van) de ITIA.2)

- Zowel wedstrijden en toernooien georganiseerd onder de ITF en APT/WTA als 
Grand Slams, staan onder toezicht van de ITIA. 

De internationale governance van het tennis is georganiseerd rondom een aantal verschillende 
organisaties, waarvan de ITF, Grand Slam Board, ATP en WTA de belangrijkste zijn (3/3)

Bron: (1) Djokovic’s PTPA: Who is for it, and who is against it?, Major Tennis, 23 juni 2021. (2) About, ITIA 
(https://www.itia.tennis/about/, geraadpleegd op 5 augustus 2022).
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De totale gerealiseerde baten van de KNLTB bedroegen in 2019 ~17,3 mln EUR1), a)

― De KNLTB had in 2019 549.092 betalende leden die in totaal ~9,6 mln EUR aan 
contributie betaalden aan de KNLTB.

― De KNLTB ontving in 2019 daarnaast in totaal ~2,3 mln EUR van het NOC*NSF. 
- De basisfinanciering bedroeg ~1,2 mln EUR.
- Maatwerkfinanciering Topsport bedroeg ~0,7 mln EUR.
- Daarnaast ontving de KNLTB ~0,4 mln EUR voor onder andere innovatie en 

ontwikkeling van de sport en voor het realiseren van een veilig sportklimaat.
― Sponsorinkomsten voor de KNLTB bedroegen in 2019 ~1,6 mln EUR (o.a. TeamNL, 

KIA, Dunlop en K-Swiss zijn partners van de KNLTB).2)

― Overige baten voor de KNLTB bedroegen in 2019 ~3,8 mln EUR, waarvan 
inschrijfgelden voor competitie en toernooien de grootste inkomstenbron zijn, 
~2,4 mln EUR. Daarnaast ontvangt de KNLTB een jaarlijkse bijdrage (specifiek voor 
topsport) vanuit de Grand Slam Club, een stichting van (onder andere) oud-tennissers. 
Ook ontvangt de KNLTB jaarlijks ~50k EUR tot ~70k EUR van de ITF voor de 
organisatie van ITF Future-toernooien in Nederland.

De KNLTB investeert onder meer in NL Toptennis en in NTC de Kegel ten behoeve 
van talentontwikkeling en topsport1)

― In 2019 werd er ~3,9 mln EUR geïnvesteerd in toptennis in Nederland, waarvan 
~0,4 mln EUR naar de ondersteuning van de jeugdselectie en naar gecertificeerde 
scholen ging.

― In 2019 zijn het kantoor en het Nationale Tenniscentrum naar NTC de Kegel in 
Amstelveen verhuisd. Naast investeringskosten betaalt de KNLTB sinds 2020 
~0,6 mln EUR huur aan het NTC (kantoor en tennisbanen).3)

De financiering van de KNLTB is gedifferentieerd met als grootste bron van inkomsten contributies 
(~9,6 mln EUR), middelen NOC*NSF (~2,3 mln EUR) en sponsoring (~1,6 mln EUR)

Notitie: (a) Tennis en padel zijn in de afgelopen jaren in Nederland sterk gegroeid. De begroting van de KNLTB bedraagt op dit 
moment ~22 mln EUR.

Bron: (1) KNLTB Jaarverslag 2019, KNLTB, 2020. (2) Partners van tennis, KNLTB (https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/over-de-
knltb/onze-partners/partners-van-tennis/, geraadpleegd op 8 augustus 2022). (3) KPMG-interviewprogramma, 2022.
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De KNLTB wil dat Nederland mee blijft draaien in de wereldtop en heeft daarom het 
programma ‘5 steps to the top’ opgezet om dit te realiseren
― Talentvolle tennissers in de leeftijd van 7 tot 10 jaar, stromen in eerste instantie door van 

een tennisvereniging naar 1 van de 35 regionale instroomlocaties. KNLTB-tennisleraren 
bieden op deze instroomlocaties een club-overstijgend trainingsprogramma aan, gericht op 
talentontwikkeling.1)

― De iets oudere talenten, in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar, kunnen terecht op 1 van de 
15 gecertificeerde tennisscholen in Nederland. Talenten krijgen hier een individueel 
trainings- en wedstrijdprogramma aangeboden dat aansluit op de vereisten zoals geschetst 
in het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top’.1), 2)

― De KNLTB biedt sinds september 2021 ongeveer 20 talentvolle jeugdspelers boven de 14 
jaar een maatwerkprogramma aan op het NTC in Amstelveen. Het programma is de derde 
en laatste stap binnen de KNLTB Jeugdopleiding.1), a)

― Talenten in het opleidingsprogramma van de KNLTB ontvangen naast begeleiding een 
jaarlijkse bijdrage van de bond die varieert van ~1,5k EUR tot ~3k EUR (voor talenten die 
trainen bij de gecertificeerde tennisscholen). Deze bijdrage kan oplopen tot 30k EUR voor 
talenten die vallen onder het maatwerkprogramma. Talenten kunnen hier onder andere de 
(internationale) tourkosten mee betalen (zie ook volgende pagina). Talenten die niet zijn 
geselecteerd (of die het programma niet willen volgen) moeten de tourkosten zelf 
financieren.3)

Een aantal talenten kiest voor het spelen van ‘college tennis’ in de Verenigde Staten om 
topsport en vervolgonderwijs makkelijker te kunnen combineren
― Experts geven aan dat tennistalenten zich relatief vroeg moeten toeleggen op topsport en 

voltijds moeten trainen (waarbij talenten het opleidingsprogramma van de KNLTB veelal 
combineren met het trainen bij een commerciële tennisschool). Talenten kunnen daarbij 
hun middelbare school nog net afmaken, maar moeten zich daarna volledig focussen op 
trainen en het spelen van wedstrijden om internationaal mee te kunnen komen. Er zijn 
talenten die ervoor kiezen om in de Verenigde Staten ‘college tennis’ te gaan spelen, waar 
zij tennis op topsportniveau kunnen combineren met een vervolgopleiding.3)

- Er zijn naar schatting circa 200 Nederlandse talenten die momenteel in de Verenigde 
Staten een college tour doen, waarvan sommigen een scholarship ontvangen.3)

De KNLTB heeft een programma opgezet ‘5 steps to the top’ om tennistalenten in Nederland te 
begeleiden en ontwikkelen

Notitie: (a) Stappen 4 en 5 in het programma ‘5 steps to the top’ hebben betrekking op het spelen van ITF Future-toernooien en ATP 
(challenger-) en WTA-toernooien, waarbij tennisprofs optimale mogelijkheden en faciliteiten worden geboden om maximaal te 
kunnen presteren als topsporter (o.a. trainings- en wedstrijdprogramma’s op maat en doelgericht trainen op het NTC. Deze 
laatste twee stappen vallen niet onder de KNLTB Jeugdopleiding.

Bron: (1) KNLTB Jaarverslag 2021, KNLTB, 2022. (2) Gecertificeerde tennisscholen, KNTLB (https://toptennis.tennis.nl/alles-over-
toptennis/jeugdopleiding/gecertificeerde-tennisscholen/, geraadpleegd op 8 augustus 2022). (3) KPMG-interviewprogramma, 
2022.
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In Nederland is de KNLTB Junioren Tour de belangrijkste competitie voor talentvolle 
tennissers
― Talentvolle jeugdspelers kunnen deelnemen aan de KNLTB Junioren Tour. Deze 

competitie bestaat uit een reeks toernooien waaraan de beste ~200 talenten (per 
leeftijdscategorie) deelnemen en punten kunnen verdienen voor de KNLTB-
juniorenranglijst. De tour kent drie leeftijdscategorieën: t/m 12, t/m 14 en t/m 16 jaar.1)

Internationaal vormen de Tennis Europe Junior Tour en diverse Tennis Europe-
evenementen de belangrijkste competities en wedstrijden voor Nederlandse talenten
― De Tennis Europe Junior Tour is een competitie die bestaat uit een reeks van 

internationale (in Europa georganiseerde) toernooien (~450) in diverse categorieën voor 
talenten tot maximaal 16 jaar oud. De Tennis Europe Junior Tour wordt gezien als de 
belangrijkste tour voor talenten in Europa. De Tennis Europe Junior Tour kent net als de 
Nederlandse Junioren Tour drie leeftijdscategorieën, t/m 12, t/m 14 en t/m 16 jaar.2)

― Talenten kunnen daarnaast deelnemen aan diverse Tennis Europe-toernooien, onder 
andere de European Junior Championships en de Tennis Europe Junior Masters. 
Afhankelijk van het toernooi gelden ook hier diverse leeftijdscategorieën, maximaal t/m 
18 jaar.3)

Onder meer de ITF World Tennis Tour Juniors en diverse internationale ITF-
competities voor junioren zijn voor oudere talenten (vanaf ongeveer 16 jaar) 
belangrijke wedstrijden 
― De ITF World Tennis Tour Juniors is een serie van internationale tennis toernooien voor 

talenten van 18 jaar en jonger. Het circuit geeft spelers de mogelijkheid zich te meten met 
de beste spelers uit andere landen en ervaring op te doen in de internationale competitie, 
ter voorbereiding op een professionele tenniscarrière. De evenementen worden meestal 
georganiseerd door stichtingen en/of tennisverenigingen, vaak in samenwerking met de 
landelijke tennisbond, onder auspiciën van de ITF.4)

― De Junior Davis Cup en de Junior Billie Jean King Cup (voor talenten tot 17 jaar) en de 
ITF World Junior Tennis Finals (voor talenten tot 18 jaar) zijn andere belangrijke 
competities waar talenten ervaring kunnen opdoen ter voorbereiding op een 
professionele tenniscarrière. De Junior Davis Cup en de Junior Billie Jean King Cup zijn 
landencompetities waarbij talenten in een nationaal team uitkomen voor hun eigen land.5)

De KNLTB Junioren Tour, het Tennis Europe-programma en (op latere leeftijd) diverse ITF-
competities vormen de belangrijkste wedstrijden voor Nederlandse tennistalenten

Bron: (1) KNLTB Junioren Tour, Centre Court (https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/toernooien-
organiseren/jeugd/knltb-junioren-tour/, geraadpleegd op 18 augustus 2022). (2) Tennis Europe Tour, Tennis Europe 
(https://www.tenniseurope.org/page/15165/Tennis-Europe-Junior-Tour-161412-Under, geraadpleegd op 18 augustus 2022). 
(3) European Junior Championships, Tennis Europe (https://www.tenniseurope.org/page/16374/European-Junior-
Championships, geraadpleegd op 18 augustus 2022). (4) ITF world tennis tour juniors, ITF (https://www.itftennis.com/en/itf-
tours/world-tennis-tour-juniors/, geraadpleegd op 8 augustus 2022). (5) De 8 verschillende categorieën tennistoernooien, 
Tennis Uni (https://tennis-uni.com/nl/tennistoernooien/, geraadpleegd op 8 augustus 2022
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Professionele tennissers starten met het spelen van Future-toernooien in de ITF 
Men’s World Tennis Tour en ITF Women’s World Tennis Tour
― De ITF World Tennis Tours zijn open competities, waar tennisspelers ouder dan 14 jaar 

zich voor kunnen inschrijven. Wanneer talenten de overstap maken van het spelen van 
jeugdtoernooien naar de ITF World Tennis Tour is (naast leeftijd) afhankelijk van de 
ontwikkeling van de specifieke speler. In sommige gevallen spelen tennissers (voor een 
bepaalde periode) zowel jeugd- als ITF World Tennis Tour-toernooien.

― De ITF Men’s World Tennis Tour is een serie van ~550 professionele tennistoernooien 
(Futures) voor mannen die in 70 landen worden georganiseerd. Het prijzengeld voor 
deze Futures bedraagt 15k USD of 25k USD.1)

― Dames starten met het spelen van Future-toernooien in de ITF Women’s World Tennis 
Tour, die bestaat uit een serie van ~500 professionele toernooien waarbij het 
prijzengeld varieert tussen de 15k USD en de 100k USD.1)

― Spelers kwalificeren zich voor Future-toernooien door kwalificatietoernooien te spelen, 
of zij krijgen direct toegang tot het hoofdtoernooi (bij voldoende ATP-punten of wanneer 
zij een wildcard krijgen).2), 3)

― De behaalde wereldranglijstpunten met winst uit bovenstaande ITF-tours tellen mee in 
de ATP en WTA Ranking, zodat talenten zich kunnen kwalificeren voor ATP- en WTA-
toernooien en voor Grand Slams.1)

Professioneel tennis begint voor talentvolle spelers met het spelen van ITF World Tennis Tour-
toernooien

Bron: (1) Internationale toernooien, KNLTB (https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/toernooien/senioren/internationale-toernooien, 
geraadpleegd op 4 augustus 2022). (2) ITF World Tennis Tour Acceptance Lists Explained, ITF Tennis 
(https://www.itftennis.com/media/2178/world-tennis-tour-acceptance-lists.pdf, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (3) Futures, 
Toptennis (https://www.toptennis.nl/page.aspx?id=17903, geraadpleegd op 4 augustus 2022). 
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Heren gaan vervolgens ATP Challenger Tour-toernooien spelen en stromen dan door 
naar de (reguliere) ATP Tour-toernooien
― Wanneer spelers voldoende ATP-punten hebben verdiend met het spelen van Futures

(doorgaans vanaf circa plek 500 op de ATP Ranking), komen ze in aanmerking voor 
kwalificatietoernooien en/of de hoofdtoernooien van de ATP Challenger Tour.1)

- De ATP Challenger Tour bestaat uit circa 140 toernooien (Challenger 50, 80, 90, 100, 
110, 125), waarbij deelnemers punten voor de ATP Ranking kunnen behalen. Het 
getal in de naam van het toernooi geeft het aantal haalbare punten weer voor de 
winnaar van het toernooi. Het totale prijzengeld voor ATP Challenger Tour-toernooien 
varieert tussen ~32k EUR en ~135k EUR.2), 3)

― Spelers die succes hebben in de ATP Challenger Tour en voldoende ATP-punten hebben, 
komen vervolgens in aanmerking voor de kwalificatietoernooien en/of de hoofdtoernooien 
van ATP Tour-toernooien (doorgaans vanaf circa plek 150 op de ATP Ranking.4)

- De ATP Tour bestaat uit circa 68 toernooien (ATP 250, ATP 500, ATP Masters 1000 
en ATP Finals), waarbij deelnemers punten voor de ATP Ranking (250-1000 punten) 
kunnen behalen. Het totale prijzengeld voor deze toernooien varieert tussen 
~0,6 mln USD en ~7,3 mln USD.5) ATP 250 en ATP 500 keren daarnaast startgeld uit 
aan toptennissers in ruil voor deelname aan het toernooi.

― Met de Grand Slam-toernooien kunnen ook punten voor de ATP Ranking behaald worden 
(2000 punten), deze toernooien vallen echter niet onder auspiciën van de ATP (Grand 
Slams vallen onder de Grand Slam Board, zie volgende pagina).5)

Voor de dames bestaat geen Challenger Tour, zij gaan direct vanuit de ITF Women’s
World Tennis Tour door naar de WTA Tour
― De WTA Tour bestaat uit circa 50 toernooien (WTA 250, WTA 500, WTA 1000 en WTA 

Finals), waarbij deelnemers punten voor de WTA Ranking kunnen behalen. Het totale 
prijzengeld voor deze toernooien varieert tussen ~0,3 mln USD en ~5 mln USD.6) Net als 
bij mannen keren sommige toernooien startgeld uit aan toptennissers voor deelname.6)

― Net als bij de ATP Ranking, kunnen voor de WTA Ranking ook punten behaald worden 
met de Grand Slam-toernooien.6)

Vervolgens gaan heren ATP Challenger Tour-toernooien en dan ATP Tour-toernooien spelen, 
dames stromen direct door naar de WTA Tour

Bron: (1) Life on the tennis challenger tour, The Tennis Bros (https://thetennisbros.com/tennis-tips/life-on-the-tennis-challenger-tour, 
geraadpleegd op 4 augustus 2022). (2) Internationale toernooien, KNLTB (https://www.tennis.nl/alles-over-
tennis/toernooien/senioren/internationale-toernooien, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (3) ATP Challenger Tour Calendar, 
ATP Tour (https://www.atptour.com/en/atp-challenger-tour/calendar, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (4) How do tennis 
rankings work?, My Tennis HQ (https://mytennishq.com/how-do-tennis-players-earn-ranking-points/, geraadpleegd op 
4 augustus 2022). (5) Tournaments, ATP Tour (https://www.atptour.com/en/tournaments, geraadpleegd op 4 augustus 2022). 
(6) Tournaments, WTA Tennis (https://www.wtatennis.com/tournaments, geraadpleegd op 4 augustus 2022).
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De Grand Slam-toernooien worden gezien als meest prestigieuze tennistoernooien 
ter wereld, omdat ze de meeste punten voor de ATP en WTA Ranking opleveren, en 
omdat ze hogere prijzengelden uitkeren dan enig ander tennistoernooi. 
― De Grand Slams zijn in handen van en worden georganiseerd door de respectieve 

landelijke tennisbonden (met uitzondering van Wimbledon, dat wordt georganiseerd 
door een managementcomité met leden van de All England Lawn Tennis & Croquet 
Club en de Lawn Tennis Association), onder auspiciën van de ITF.1)

― De Grand Slam Board (GSB) is verantwoordelijk voor de coördinatie en het 
management van de zaken die voor alle vier de Grand Slam-toernooien van belang zijn. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van reglementen, de gedragscode en de 
toernooikalenders. De GSB bestaat uit een afvaardiging van de ITF en van alle vier de 
Grand Slam-toernooien.

― De vier Grand Slam-toernooien zijn de Australian Open, Roland Garros (French Open), 
Wimbledon en de US Open.1)

― De top 104-spelers van de wereldranglijst (die zich aanmelden voor deelname) 
kwalificeren zich direct voor deelname aan een Grand Slam. Daarnaast kunnen spelers 
deelnemen aan Grand Slams door bij de beste 16 te eindigen in kwalificatietoernooien 
te winnen of door 1 van de 8 wildcards te bemachtigen.2)

― Het totale prijzengeld voor een Grand Slam varieert tussen ~44 mln EUR en 
~51 mln EUR.3), 4), 5), 6) 

- De winnaar van een Grand Slam ontvangt ~2 mln EUR tot ~2,5 mln EUR, de 
nummer 2 ontvangt gemiddeld ~1,2 mln EUR. Ook na het winnen van alleen de 
eerste ronde verdienen spelers al prijzengeld van gemiddeld ~65k EUR.

― Daarnaast zijn er veel punten te verdienen voor de ATP of WTA Ranking bij de Grand 
Slams. 

- De winnaar van een Grand Slam ontvangt 2000 punten voor zijn of haar ATP of 
WTA Ranking, de nummer 2 ontvangt 1300 punten. Wanneer een tennisser na de 
eerste ronde van een Grand Slam uit het toernooi ligt, ontvangt hij of zij 10 punten 
voor de ranking.7)

De vier jaarlijkse Grand Slam-toernooien zijn de grootste en meest prestigieuze tennistoernooien 
ter wereld die de meeste punten voor de wereldranglijst en het hoogste prijzengeld opleveren

Bron: (1) Grand Slam Tournaments, ITF Tennis (https://www.itftennis.com/en/itf-tours/grand-slam-tournaments, geraadpleegd op 
4 augustus 2022). (2) How do Tennis players qualify for Grand Slams? My Tennis HQ (https://mytennishq.com/how-do-tennis-
players-qualify-for-grand-slams, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (3) Australian Open prize money 2022, Perfect Tennis 
(https://www.perfect-tennis.com/prize-money/australian-open/, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (4) French Open prize 
money 2022: How much will the winners make?, The Sporting News, 5 juni 2022. (5) Wimbledon prize money 2022: How 
much will the winner make? The Sporting News, 10 juli 2022. (6) US Open Prize Money 2021, Perfect Tennis 
(https://www.perfect-tennis.com/prize-money/us-open/, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (7) Rankings, WTA Tennis 
(https://www.wtatennis.com/news/1312140/rankings, geraadpleegd op 4 augustus 2022). 
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De inkomsten van tennissers bestaan voornamelijk uit prijzengeld, sponsorinkomsten 
en startgeld en zijn sterk afhankelijk van de plek op de ranglijsten
― De gemiddelde tourkosten voor een ATP/WTA-tennisser zijn naar schatting ~166k EUR 

per jaar, welke grotendeels bestaan uit kosten voor coaching en reizen.1) Naar schatting 
kunnen alleen de top 200 gerankte tennissers hun tourkosten dekken uit het prijzengeld 
dat zij verdienen met tennis.2)

- In 2021 verdiende de top 10 van de ATP Ranking bijvoorbeeld gemiddeld 5,7 mln
EUR aan prijzengeld, terwijl de nummer 1000 ~4k EUR aan prijzengeld verdiende.2)

― Sponsorinkomsten voor de meeste tennissers zijn daarbij beperkt, slechts de absolute top 
is in staat om significante inkomsten uit sponsoring te halen.

- Sponsorinkomsten van bijvoorbeeld een mondiale toptennisser als Roger Federer 
bedragen ~84 mln USD per jaar (2020). Voor lager geplaatste spelers (rank 50 en 
lager) wordt veelal alleen materiaal (kleren, rackets, tassen, etc.) gesponsord.4)

― Verder ontvangen (met name top)tennissers startgeld voor deelname aan toernooien. 
- ATP/WTA 250 en 500-toernooien keren startgeld uit aan toptennissers in ruil voor 

deelname aan het toernooi (waarmee organisatoren meer bezoekers en hogere 
sponsor- en media-inkomsten willen genereren). Deze fee kan (voor top 10-spelers) 
oplopen tot ruim ~1 mln EUR per toernooi.3)

― Tennissers kunnen overige inkomsten ontvangen uit het spelen van competities en het 
geven van clinics en demonstraties. 

― In Nederland ontvangen spelers een bijdrage van de bond (als ondersteuning en 
aanvulling op bovengenoemde inkomstenbronnen), deze bijdrage is veelal ‘in kind’ en 
afhankelijk van leeftijd, ranking en potentie. 

Er bestaan verschillende initiatieven om lager geplaatste spelers financieel te 
ondersteunen, zoals het Grand Slam Player Development Programme en de PTPA
― Een aantal spelers en vertegenwoordigende organisaties hebben diverse initiatieven 

opgestart om lager geplaatste spelers financieel te ondersteunen, waarmee ze de 
inkomstenongelijkheid in het tennis proberen te verkleinen. 

- Om talentvolle spelers (financieel) te ondersteunden bestaat bijvoorbeeld het Grand 
Slam Player Development Programme (GSPDP). Het GSPDP keert beurzen uit om 
een selectie van tennisspelers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Deze beurzen 
zijn bedoeld voor tennissers uit ontwikkelende tennislanden en voor getalenteerde 
tennissers voor wie financiële barrières tot succes bestaan.5)

- Daarnaast bestaan er diverse onafhankelijke initiatieven, opgericht door professionele 
tennissers zoals de PTPA, om de rechten van tennisspelers te beschermen en 
inkomsten in professioneel tennis eerlijker te verdelen (zie ook pagina 193).

Slechts een smalle, succesvolle top van tennissers kan (zonder steun) rondkomen van het geld 
dat zij met tennis verdienen

Notitie: (a) De bedragen hebben betrekking op herentennis.
Bron: (1 ) Business of tennis: the expensive journey to Grand Slam parenthood, Live Mint, 12 september 2018. (2) How much do 

tennis players make?, Perfect Tennis, 22 november 2021. (3) Appearance Fees: Expanding Inequality in Today’s Game, Last 
Word on Sports, 3 november 2019. (4) Nesst crop of tennis starts wait their turn as Federer remains top earner, Sportico, 
1 september 2021. (5) Grand Slam player development programme, ITF Tennis (https://www.itftennis.com/en/growing-the-
game/grand-slam-player-development-programme/, geraadpleegd op 5 augustus 2022).
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In Nederland worden in 2022 6 ITF Future Toernooien georganiseerd, waarvan 5 voor 
mannen en vrouwen en 1 alleen voor vrouwen (Amstelveen Women’s Open)
― In Nederland worden jaarlijks doorgaans 4 tot 6 (van de in totaal ~550) ITF Future-

toernooien georganiseerd. In 2022 worden er in totaal 6 ITF Future-toernooien 
georganiseerd, 5 voor mannen en vrouwen (zowel M15/W15- en M25/W25-toernooien) 
en 1 alleen voor vrouwen, de Amstelveen Women’s Open (W60-toernooi).1)

― Futures (in Nederland) worden meestal georganiseerd door tennisverenigingen of door 
een stichting, al dan niet in samenwerking met de KNLTB.1), 2)

― Begrotingen van Future-toernooien in Nederland variëren van ~30k EUR tot ~70k EUR, 
organisatoren maken doorgaans geen winst en ontvangen (indien nodig) een bijdrage 
van de KNLTB.3)

― De KNLTB ontvangt van de ITF een bijdrage van ~5k EUR tot ~7k EUR (per categorie) 
voor het organiseren van een Future-toernooi in Nederland. Deze bijdrage is onderdeel 
van de begroting van het toernooi.3)

In Nederland wordt in 2022 1 ATP Challenger-toernooi georganiseerd, de Van Mossel 
KIA Dutch Open
― In Nederland worden jaarlijks doorgaans enkele ATP Challenger Tour-toernooien 

georganiseerd. In 2022 wordt alleen het ATP Challenger 80 Van Mossel KIA Dutch 
Open georganiseerd in Amersfoort door Stichting TopSport Amersfoort.1)

― Budgetten van ATP Challenger-toernooien variëren van ~100k EUR tot ~400k EUR 
(voor de grotere Challenger-toernooien).2) ATP Challenger-toernooien ontvangen een 
rechtstreekse bijdrage van de ATP van ~20k EUR tot ~25k EUR (per categorie).3)

In 2022 worden er voor talentvolle tennissers ~6 ITF Future-toernooien en 1 ATP Challenger-
toernooi georganiseerd in Nederland

Bron: (1) ITF World Tennis Tour Calendar, ITF (https://www.itftennis.com/en/tournament-calendar/womens-world-tennis-tour-
calendar, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (2) Internationale toernooien, KNLTB (https://www.tennis.nl/alles-over-
tennis/toernooien/ senioren/internationale-toernooien, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (3) KPMG-interviewprogramma, 
2022.
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Er worden jaarlijks 2 ATP/WTA Tour-toernooien georganiseerd in Nederland, het ABN 
AMRO World Tennis Tournament (ABN AMRO WTT) en de Libéma Open
― Jaarlijks worden er 2 ATP/WTA Tour-toernooien in Nederland georganiseerd.1), 2)

ATP/WTA Tour-toernooien worden door commerciële promotors georganiseerd, en zijn in 
grote mate afhankelijk van sponsorinkomsten (gemiddeld ~70%).3) Daarnaast halen ze 
hun inkomsten uit ticketing, evenementsubsidies, mediarechten en hospitality.4), 5), 6)

― Het ABN AMRO WTT is een ATP500/WTA500-toernooi en wordt zelfstandig 
georganiseerd door Rotterdam Ahoy, met een langdurige sponsoring vanuit ABN AMRO.

- Naar schatting bedraagt de omzet van het ABN AMRO WTT ~7,5 mln EUR tot 
~10 mln EUR. Deze bestaat naar schatting voor ~49% uit sponsoring, voor ~23% uit 
media-inkomsten, voor ~18% uit ticketing en voor ~11% uit evenementinkomsten.5), 6)

- ATP 500-toernooien hebben gemiddeld genomen een winstmarge van 3% (grotere 
ATP 500-toernooien maken doorgaans tot ~1 mln EUR winst).3)

― De Libéma Open is een ATP250/WTA250-toernooi. Het toernooi is eigendom van en 
wordt georganiseerd door Grass Court B.V.

- Evenementenorganisator Libéma Events bezit 49% van de aandelen van 
Grass Court B.V. De KNLTB bezit hiervan 51% en heeft recht op winstuitkering 
(maximaal 96k EUR per jaar), maar kan geen beslissende invloed uitoefenen.7)

- De omzet van de Libéma Open is naar schatting ~4 mln EUR.5) Deze omzet bestaat 
naar schatting voor ~55% uit ticketinginkomsten, voor ~15% uit sponsoring, voor 
~15% uit evenementinkomsten en voor ~15% uit media-inkomsten.5), 6)

- De afgelopen jaren heeft de Libéma Open geen winst gemaakt.5), 7) Financieel 
gezonde ATP250/WTA250-toernooien maken doorgaans een winst van ~120k EUR 
op een omzet van 4 mln EUR. Ongeveer een derde van dit type toernooien is echter 
verlieslatend.3), 4)

Het aantal ATP- en WTA-toernooilicenties is beperkt, met name voor grote toernooien 
― Om een ATP- of WTA-toernooi te organiseren, heeft de organiserende bond of 

organisator een licentie nodig. Deze worden verkocht door de ATP/WTA. Er is slechts 
beperkt ruimte voor grote toernooien op de speelkalender, er zijn 9 licenties voor ATP 
1000-toernooien, 8 licenties voor WTA 1000-toernooien, en 4 licenties voor Grand Slams. 
Al deze licenties zijn reeds vergeven.1), 2) 

― In Nederland is Rotterdam Ahoy in bezit van een ATP/WTA500-licentie (ABN AMRO 
WTT) en heeft Grass Court B.V. een licentie voor een ATP/WTA250-toernooi (Libéma 
Open). Experts geven aan dat Nederland graag een ATP/WTA1000-toernooi zou 
organiseren om daarmee potentieel extra inkomsten voor het Nederlandse tennis te 
genereren.5)

― Omdat grotere tennistoernooien doorgaans het winstgevendst zijn, komen de 
ATP/WTA1000-licenties in de praktijk echter zelden vrij en zijn ze erg kostbaar.5)

Voor professionele tennissers worden in Nederland 2 ATP/WTA Tour-toernooien in georganiseerd

Bron: (1) Tournaments, ATP Tour (https://www.atptour.com/en /tournaments, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (2) Libéma Open, 
WTA Tennis (https://www.wtatennis.com/tournament/822/-s-hertogenbosch, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (3) Corona 
crisis: Why the small tennis tournaments are fighting for survival, Tennisnet, 5 April 2020. (4) How ATP calculates and explains 
the drastic drop in the prize money of the best players, Tennis Majors, 25 maart 2021. (5) KPMG-interviewprogramma, 2022. 
(6) Respons Events Insights, Respons, 2022. (7) Jaarrekeningen KNLTB.
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Grand Slams zetten honderden miljoenen EUR om en worden grotendeels 
gefinancierd uit media-inkomsten en ticketing, en in mindere mate uit sponsoring en 
hospitality
― Zoals eerder aangegeven worden Grand Slams georganiseerd door de landelijke 

tennisbonden, en wordt Wimbledon georganiseerd door een managementcomité onder 
auspiciën van de ITF.1)

― De financiering van Grand Slam-toernooien is robuust, en komt voornamelijk voort uit 
media-inkomsten en ticketing.2)

- Wimbledon genereerde in 2022 een omzet van ~342 mln EUR. Deze omzet bestond 
voor 56% uit mediarechten (~192 mln EUR), voor 16% uit ticketinginkomsten
(~55 mln EUR), voor 16% uit sponsoring (~55 mln EUR) en voor 12% uit hospitality 
en merchandise (~40 mln EUR).3), 5)

- De US Open genereerde in 2018 een omzet van ~332,5 mln EUR. Deze omzet 
bestond voor 34% uit mediarechten (~114 mln EUR), voor 37% uit 
ticketinginkomsten (~124 mln EUR), voor 20% uit sponsoring (~67 mln EUR) en 
voor 13% uit hospitality en merchandise (~29 mln EUR).4), 6), a)

De winsten van Grand Slam-toernooien kunnen oplopen tot ruim 50 mln EUR en 
komen ten goede aan de landelijke tennisbond, voor wie dit een belangrijke bron van 
inkomsten is 
― Het organiseren van grote tennistoernooien, zoals een Grand Slam, genereert een 

belangrijke inkomstenbron voor de landelijke tennisbond, die ingezet kan worden voor 
talentontwikkeling en promotie van de sport.

― Wimbledon genereerde in 2022 een winst van ~52 mln EUR. De Lawn Tennis 
Association ontvangt standaard 90% van de winst uit het evenement, wat in 2022 
neerkwam op ruim ~47 mln EUR. De inkomsten uit Wimbledon bedragen gemiddeld 
~70% van de totale inkomsten van de Lawn Tennis Association.3), 5), b)

― De US Open genereerde in 2018 een winst van ~50 mln EUR, wat volledig ten goede 
komt aan de US Tennis Association. De inkomsten uit de US Open bedragen gemiddeld 
~82% van de totale inkomsten van de US Tennis Association.6), b)

― Ook bij Roland Garros en de Australian Open komt de winst ten goede aan de lokale 
tennisbond, en vormt daarmee een belangrijke bron van inkomsten voor de bond. 

Er gaat veel geld in om de organisatie van Grand Slam-toernooien, er wordt geen Grand Slam-
toernooi georganiseerd in Nederland

Notitie: (a) Vanwege beperkte openbare data is 2018 het meest recente jaar waarvan de omzetverdeling van de US Open 
beschikbaar is. (b) Betreft het gemiddelde van 2017 t/m 2021.

Bron: (1) Grand Slam Tournaments, ITF Tennis (https://www.itftennis.com/en/itf-tours/grand-slam-tournaments, geraadpleegd op 
4 augustus 2022). (2) How ATP calculates and explains the drastic drop in the prize money of the best players, Tennis Majors, 
25 maart 2021. (3) Breaking Down Wimbledon's $360 Million Business, Huddle Up, 28 juni 2022. (4) How The U.S. Open 
Became A $350 Million Business, Forbes, 10 augustus 2018. (5) Financial Statements 2017-2021, British Lawn Tennis 
Association. (6) Financial Statements 2017-2021, US Tennis Association.

Overzicht van de financiële stromen van de 2 grootste Grand Slam-toernooien
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Ieder jaar worden onder auspiciën van de ITF de Billie Jean King Cup en de Davis 
Cup georganiseerd
― De Billie Jean King Cup (voor vrouwen) en de Davis Cup (voor mannen) zijn 

meerdaagse World Cup-toernooien die uit meerdere individuele wedstrijden bestaan en 
jaarlijks worden georganiseerd.1), 2)

― In tegenstelling tot de overige ITF-toernooien en de ATP- en WTA-toernooien, komen 
tennissers op de World Cup-toernooien niet individueel uit, maar spelen ze voor een 
landenteam.1), 2)

― De wedstrijden voor de World Cup-toernooien worden in meerdere landen 
georganiseerd, verdeeld over meerdere dagen in het jaar. 

- De Billie Jean King Cup en de Davis Cup worden georganiseerd door de ITF. Voor 
beide toernooien bestaat een eigen organiserend comité, met afvaardigingen uit de 
verschillende deelnemende landen.1), 2)

― De World Cup-toernooien worden gefinancierd middels bijdragen van bonden, publieke 
middelen, sponsorgelden en evenementinkomsten. De thuiswedstrijden van Nederland 
in beide toernooien zijn verlieslatend. 

― Bij de Billie Jean King Cup wordt onder de deelnemende landenteams ~12 mln EUR 
aan prijzengeld uitgekeerd.1) Bij de Davis Cup wordt onder de deelnemende 
landenteams ~15 mln EUR aan prijzengeld uitgekeerd.2)

― Vanaf 2020 organiseert de ATP de ATP Cup, een alternatief voor de Davis Cup. Het 
toernooi kent een vergelijkbare opzet als de Davis Cup. Het grootste verschil zit met 
name in het kwalificatiesysteem: voor de Davis Cup worden kwalificatiewedstrijden 
gespeeld, voor de ATP Cup kwalificeren landen zich op basis van de ATP Ranking van 
hun beste mannelijke tennisser. Daarnaast keert de ATP Cup naast prijzengeld (in 
totaal 13,5 mln EUR) startgeld uit aan de spelers.3), 4)

Eens in de vier jaar worden de Olympische en de Paralympische tennistoernooien 
georganiseerd5)

― Als onderdeel van de Olympische en de Paralympische Spelen worden 
tennistoernooien georganiseerd, onder auspiciën van het IOC en met hulp van de ITF.

― Deelnemende landen sturen een afvaardiging van tennissers naar de Spelen. De 
resultaten van de Olympische Spelen tellen niet mee voor de ATP of WTA Ranking.

Naast de ATP- en WTA-toernooien worden ook landentoernooien georganiseerd, waaronder de 
Billie Jean King Cup, de Davis Cup en eens in de vier jaar de Olympische Spelen

Bron: (1) Billie Jean King Cup (https://www.billiejeankingcup.com/, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (2) Davis Cup (https://www. 
daviscup.com/, geraadpleegd op 4 augustus 2022). (3) ATP Cup explained, ATP Cup 
(https://www.atpcup.com/en/tournament/about, geraadpleegd op 18 augustus 2022). (4) ATP Cup: een nieuw en lucratief begin 
van het tennisseizoen, Algemeen Dagblad, 2020. (5) Olympic Tennis Event, ITF Tennis (https://event.itftennis.com/olympics/, 
geraadpleegd op 5 augustus 2022).

Overzicht van andere grote tennistoernooien
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In Nederland wordt door de KNLTB jaarlijks het Nederlands Kampioenschap Tennis 
georganiseerd
― De KNLTB organiseert jaarlijks voor de beste spelers van Nederland het NK Tennis 

(voorheen KNLTB Tennis Masters), waarbij tennissers strijden om de nationale titel.1)

― De begroting voor het organiseren van het NK Tennis bedroeg in 2021 ~222k EUR.2)

Het NK Tennis wordt gefinancierd met publieke middelen, sponsorgelden en 
evenementinkomsten. Er wordt in totaal 16k EUR aan prijzengeld uitgekeerd.3)

Verder wordt in Nederland door de KNLTB jaarlijks het Nederlands Kampioenschap Tennis 
georganiseerd

Bron: (1) TennisDirect NK Tennis 2021 in NTC Amstelveen van 13 t/m 19 december, KNLTB Toptennis 
(https://toptennis.tennis.nl/nieuws/2021/12/tennisdirect-nk-tennis-2021-in-ntc-amstelveen-van-13-t-m-19-december/, 
geraadpleegd op 4 augustus 2021). (2) Jaarrekening 2020, KNLTB. (3) TennisDirect NK Tennis 2021, KNLTB 
(https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/d874839e-21ca-4a55-9917-c5d41e4db05f/Factsheet, geraadpleegd op 4 augustus 
2022).

Overzicht NK Tennis
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De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) richt zich op alle voetbalsporten 
en zijn leden
― De KNVB is de Nederlandse bond voor alle voetbalsporten inclusief de varianten 

zaalvoetbal, strandvoetbal, straatvoetbal, schoolvoetbal, 45+-voetbal (senioren) en 
G-voetbal (voetballers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking).1)

― De leden van de KNVB (~1,2 mln in seizoen 2020/2021) zijn de voetballers in 
Nederland die staan ingeschreven bij de amateurverenigingen (2.868 in seizoen 
2020/2021) en bij de Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s), inclusief de officials. 
Daarnaast zijn de amateurverenigingen en BVO’s zelf ook lid van de KNVB.2) 

De KNVB organiseert de professionele competities en internationale toernooien en is 
verantwoordelijk voor de nationale elftallen
― De KNVB organiseert de landelijke professionele competities de Eredivisie en de Eerste 

Divisie, het bekertoernooi de KNVB beker en verschillende evenementen zoals de 
Johan Cruijff Schaal.2), 3)

― Naast het organiseren van toernooien is de KNVB tevens verantwoordelijk voor de inzet 
en opleiding van de officials die ingezet worden tijdens de professionele competities en 
tijdens toernooien.3), 4)

― De bond is daarnaast verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van de 
nationale (jeugd)elftallen.4)

― Verder organiseert de KNVB internationale toernooien voor nationale teams in opdracht 
van de internationale federaties FIFA en UEFA.4)

Het Nederlands betaald voetbal kent een traditionele verenigings- en bondsstructuur waar ook de 
commerciële Betaald Voetbal Organisaties bij zijn aangesloten (1/2)

Bron: (1) Ontdek voetbal (knvb.nl geraadpleegd op 1 juni 2022). (2) Jaarverslag 2020/2021, KNVB. (3) Handboek betaald 
voetbal, KNVB Expertise, 2020. (4) KPMG-interviewprogramma, 2022. 
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De KNVB houdt toezicht op het voetbal in Nederland, inclusief het betaald voetbal
― De KNVB verschaft licenties aan de BVO’s om deel te mogen nemen aan professionele 

competities en houdt hiermee onder andere toezicht op het (financieel) beleid van de 
clubs.1), 2)

- De KNVB ondersteunt daarnaast de BVO’s op het gebied van bedrijfsvoering en 
organiseert opleidingen voor het management en de toezichthouders van BVO’s.2)

― De KNVB verzorgt opleidingen en licenties voor trainers, coaches om actief te mogen 
zijn bij de BVO’s in de professionele competities.

― De KNVB houdt verder registraties van spelersmakelaars bij. Deze moeten bij de KNVB 
geregistreerd zijn om betrokken te zijn bij transacties van clubs en/of spelers.3), 6)

― De KNVB is in het kader van toezicht op een integere sport gelieerd aan de 
Dopingautoriteit en het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

De KNVB heeft verschillende taken ondergebracht in commerciële besloten 
vennootschappen (B.V.)
― De bond heeft een aantal van zijn meer commerciële taken voor de organisatie van het 

Nederlands voetbal ondergebracht in deelnemingen om deze effectief te exploiteren en 
te monitoren. Voorbeelden van deze taken zijn mediaplatformen, softwareontwikkeling 
en mediagelden:

- De deelneming Ons Oranje B.V. focust op het ontwikkelen en exploiteren van een 
(internet)platform voor media en evenementen waarop voornamelijk 
vertegenwoordigde nationale teams van de KNVB worden weergegeven.4)

- Sportlink Services B.V. ontwikkelt ledensoftware voor voetbalclubs (en andere 
sportclubs).4), 5)

- De KNVB heeft een belang van 4,9% in Eredivisie Media en Marketing (EMM), 
welke de mediarechten en collectieve sponsorrechten van het betaald voetbal 
exploiteert. Zie pagina 219.2), 3), 4)

― Alle weergegeven deelnemingen in de figuur zijn, indien anders vermeld, volledig in 
handen van de KNVB.

Het Nederlands betaald voetbal kent een traditionele verenigings- en bondsstructuur waar ook de 
commerciële Betaald Voetbal Organisaties bij zijn aangesloten (2/2)

Bron: (1) Licentiesysteem Betaald Voetbal (https://www.knvb.nl/competities/competitiezaken/licentiezaken/betaald-voetbal, 
geraadpleegd op 1 juni 2022). (2) KPMG-interviewprogramma, 2022. (3) Handboek betaald voetbal, KNVB Expertise, 2020. 
(4) Jaarrekening KNVB 2018/2019. (5) Samenwerking met de KNVB (https://www.sportlink.nl/sporten-bonden/knvb/, 
geraadpleegd op 1 juni 2022). (6) Intermediairs (https://www.knvb.nl/themas/reglementen-en-besluiten/intermediairs, 
geraadpleegd op 10 mei 2022.
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De spelers, trainers/coaches, spelersmakelaars, scheidsrechters en clubs in het 
Nederlands betaald voetbal worden via verschillende organisaties en organen op 
nationaal niveau vertegenwoordigd 
― De belangen van betaald voetballers worden (zowel collectief als individueel) behartigd 

door verschillende organisaties. Dit zijn ProProf, de Centrale Spelers Raad (CSR) en de 
Vereniging van Contract Spelers (VVCS).1), 2)

- De VVCS is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van 
aangesloten spelers binnen de professionele voetbalcompetities. De VVCS is 
aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).1), 2)

- De CSR is een orgaan binnen de KNVB dat advies- en instemmingsrecht heeft met 
betrekking tot de positie van de spelers binnen de sectie Betaald Voetbal. VVCS 
voert het secretariaat van de CSR.1), 2)

- ProProf is een onafhankelijke organisatie die de individuele belangen behartigt van 
professionals onder andere op het gebied van de cao en 
contractonderhandelingen.1)

― Trainers worden vertegenwoordigd in de Centrale Trainers Raad (CTR) en coaches in 
de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV).1)

― De belangen van scheidsrechters worden in betaald voetbal behartigd via de 
Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) en op amateurniveau via 
de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS).3), 4)

― Via Pro Agent worden de belangen van spelersmakelaars (intermediairs) behartigd.1)

― De Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO) behartigt de belangen van de 
Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) voor zowel de Eredivisie als de Eerste Divisie.1)

De Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV) is het centrale overlegorgaan 
waarin wordt gestemd over de organisatie en regelgeving in het betaald voetbal
― De AVBV bestaat uit vertegenwoordigers van de BVO’s (1 per BVO), 

2 stemgerechtigden vanuit de CSR en 1 stemgerechtigde uit de CTR (de stem van elk 
van de door de CSR en CTR aangewezen stemgerechtigden is gelijk aan het aantal 
BVO’s dat uitkomt met hun eerste elftal in de Eerste Divisie, dan wel gelijk aan het 
aantal BVO’s dat uitkomt met hun eerste elftal in de Eredivisie, als dit aantal hoger is). 
Sinds kort leveren de Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) ieder 
een adviserend lid aan de AVBV. Het KNVB-bestuur legt verantwoording af aan de 
AVBV.1), 5)

Naast vertegenwoordiging door de KNVB worden stakeholders in het voetbal door diverse 
organisaties en organen op nationaal niveau vertegenwoordigd

Bron: (1) Handboek betaald voetbal, KNVB Expertise, 2020. (2) Diensten (https://www.vvcs.nl/diensten/, geraadpleegd op 10 mei 
2022). (3) Informatie over de COVS (https://www.covs.nl/informatie/over-de-covs, geraadpleegd op 10 augustus 2022). 
(4) Haperende CAO-onderhandelingen zorgen voor rumoer in scheidsrechtersland, VI, 15 maart 2022. (5) Introductie 
competitiebestuur: zeggenschap eredivisie en eerste divisie nu bij ECV, CED en KNVB, Eredivisie, 22 juni 2022.
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Internationaal is de KNVB aangesloten bij de Europese en de wereldwijde federaties 
die internationale toernooien en competities organiseren
― De FIFA is de internationaal overkoepelende organisatie voor voetbal waar meer dan 

200 landen bij zijn aangesloten.1)

- De FIFA organiseert diverse internationale voetbaltoernooien, waaronder het 
wereldkampioenschap voetbal, en is verantwoordelijk voor officials tijdens deze 
toernooien.

― De UEFA vertegenwoordigt de nationale voetbalbonden van Europa (55) en organiseert 
clubcompetities en landentoernooien in Europa. Het is een van de zes continentale 
organisaties van de FIFA.

- De UEFA organiseert de Champions League, de Europa League, de Conference 
League en de Nations League. Dit zijn Europese competities die financieel van 
invloed zijn op de BVO’s. Plaatsing voor deze competities is voornamelijk 
afhankelijk van de positie op de ranglijst van de Eredivisie aan het einde van een 
seizoen.

- De UEFA organiseert Europese toernooien van nationale teams zoals het Europees 
kampioenschap voetbal en de Nations League.2)

― De FIFA is op haar beurt aangesloten bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de 
Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF), SportAccord, de 
World Anti-Doping Agency (WADA) en erkent de Court of Arbitration for Sport (CAS) als 
onafhankelijk besluitorgaan om geschillen op te lossen.3), 4), 5)

De internationale besturing van het voetbal wordt uitgevoerd door verschillende Europese en 
wereldwijde organisaties onder de FIFA (1/2)

Nationaal

Internationaal
Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement Bron: (1) Member Associations (https://www.fifa.com/about-fifa/associations, geraadpleegd op 10 mei 2022. (2) Handboek 
betaald voetbal, KNVB Expertise, 2020. (3) Stakeholders (https://www.sportaccord.sport/stakeholders/, geraadpleegd op 
22 januari 2023). 
(4) Anti-Doping Report 2020-2021, FIFA. (5) Court of Arbitration for Sport (https://www.fifa.com/legal/court-of-arbitration-
for-sport, geraadpleegd op 10 mei 2022).

De internationale organisatie van het voetbal
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Ook internationaal zijn stakeholders vertegenwoordigd in diverse overkoepelende 
organisaties en organen
― Het Nederlandse VVCS heeft een vaste zetel in de board van de internationale 

spelersorganisatie FIFPro.1)

― BVO’s die meedoen met Europese toernooien zijn vertegenwoordigd in de European 
Club Association (ECA). Er worden momenteel 8 Nederlandse clubs 
vertegenwoordigd.2)

― De Eredivisie wordt Europees vertegenwoordigd binnen de European Leagues (EL) 
waarin de Europese competities zich verenigen. De FBO is een associate lid van EL.3)

― De daadwerkelijke spelregels van de voetbalsport worden niet binnen de FIFA bepaald 
maar door de International Football Association Board (IFAB).

- Alle leden van de FIFA hebben gezamenlijk 50% van het stemrecht, de overige 50% 
is verdeeld onder de nationale bonden van Engeland, Schotland, Noord-Ierland en 
Wales aangezien de sport is ontstaan in deze landen. Alle leden van de FIFA 
dienen de voetbalregels die vastgesteld zijn door de IFAB na te leven.4)

De internationale besturing van het voetbal wordt uitgevoerd door verschillende Europese en 
wereldwijde organisaties onder de FIFA (2/2)
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Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement
Bron: (1 ) Diensten (https://www.vvcs.nl/diensten/, geraadpleegd op 10 mei 2022). (2) ECA members 

(https://www.ecaeurope.com/eca-members, geraadpleegd op 10 mei 2022. (3) Member leagues and associate members 
(https://europeanleagues.com/member-leagues-and-associate-members/, geraadpleegd op 10 mei 2022. (4) Organisation, 
IFAB (https://www.theifab.com/organisation/, geraadpleegd op 10 mei 2022.

De internationale organisatie van het voetbal
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De KNVB haalt de meeste inkomsten uit commerciële opbrengsten, subsidies & 
bijdragen en media
― De commerciële opbrengsten bedroegen 25,6 mln EUR en bestonden voornamelijk uit 

sponsorgelden en merchandise. Commerciële opbrengsten waren goed voor ~21,3% van 
de totale omzet.1)

― De KNVB ontving 17 mln EUR aan subsidies & bijdragen, 14,2% van de totale omzet.
- De KNVB ontving 5,4 mln EUR aan subsidies van NOC*NSF.1), 2)

- Verder ontving de KNVB in totaal 8,4 mln EUR aan bijdragen van de UEFA en FIFA 
voor de ontwikkeling van voetbal in Nederland, via projecten, om de sport 
toegankelijker, populairder en groter te maken).3), 4), 5), 6)

- Tot slot ontving de KNVB ~3,2 mln EUR uit overige subsidies & bijdragen.1), 6)

― De KNVB ontving 14,6 mln EUR aan media-inkomsten, 12,2% van de omzet, vanuit de 
verkoop van mediarechten via EMM en UEFA.1)

Daarnaast haalde de KNVB significante inkomsten uit contributies, deelname- en 
prijzengeld, kaartverkoop, jeugdvoetbal, wedstrijdgelden en tuchtzaken
― De KNVB ontving 11 mln EUR (9,2% van de totale omzet) uit contributies vanuit zijn leden 

bij amateurverenigingen. De voetbalverenigingen betalen naast contributies een bedrag 
aan de KNVB afhankelijk van het ledenaantal.1), 6)

― Van de FIFA en UEFA ontvangt de KNVB deelname- en prijzengelden voor prestaties op 
internationale toernooien. Nederland ontving onder meer ~9,9 mln EUR (8,3%) voor het 
behaalde succes op het door de UEFA georganiseerde Nations League-toernooi. Verder 
werd er 9,7 mln EUR (8,1%) verdiend aan kaartverkoop van de nationale elftallen.1), 4)

― Daarnaast ontvangt de KNVB een afdracht van 4,9% van de kaartverkoop van wedstrijden 
van BVO’s en nationale elftallen die (via het Fonds Stimulering Jeugdvoetbal) wordt 
ingezet voor de financiering van projecten ter stimulering van het jeugdvoetbal voor zowel 
de top als de breedtesport. In 2019 was deze afdracht 6,2 mln EUR (5,2%).1), 3)

― Er werd 5,3 mln EUR ontvangen uit wedstrijdgelden en 4,5 mln EUR uit tuchtzaken 
(voetballers die bijvoorbeeld overtredingen maken en hier een gele of rode kaart voor 
krijgen betalen een boete aan de KNVB), respectievelijk 4,4% en 3,7% van de totale 
omzet.1), 6), 7)

― Tot slot werd er 16,1 mln EUR (~13,5%) aan overige inkomsten verdiend zoals 
cursusgelden, de campus en inkomsten uit het sportmedisch centrum van de KNVB.1), 7)

De totale omzet van de KNVB bedroeg in seizoen 2018/2019 ~120 mln EUR waarvan het grootste 
deel uit commerciële opbrengsten, subsidies & bijdragen en media komt

Nationaal

Internationaal
Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Financiering van de KNVB

Bron: (1) Jaarrekening KNVB 2018/2019. (2) Jaarrekening NOC*NSF 2018/2019. (3) KPMG-interviewprogramma, 2022. 
(4) Jaarrekening UEFA 2018/2019. (5) Jaarrekening FIFA 2018/2019. (6) Overzicht jaarlijkse financiële verplichtingen 
(https://www.knvb.nl/assist-bestuurders/regels-bepalingen/knvb-bepalingen/financieel/overzicht-jaarlijkse-financi%C3%ABle-
verplichtingen, geraadpleegd op 10 mei 2022). (7) KPMG-analyse. 
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Talentvolle amateurvoetballers kunnen op verschillende manieren worden gescout 
en geselecteerd door BVO’s
― Talentvolle amateurvoetballers kunnen bij (met name grotere amateurclubs) worden 

gescout door BVO’s.1)

- Scouts van BVO’s richten zich met name op grotere amateurclubs waar naar 
verwachting de meeste talentvolle voetballers rondlopen. Talenten trekken naar 
deze clubs, omdat deze deelnemen aan sterke door de KNVB georganiseerde 
jeugdcompetities en toernooien en werken met hoger gecertificeerde trainers.1)

- De meeste BVO’s sluiten samenwerkingsverbanden met deze (voor hen 
aantrekkelijke) amateurclubs om talent eerder te identificeren en om de 
amateurclubs te ondersteunen bij het ontwikkelen van talenten bijvoorbeeld door 
middel van extra opleidingen voor en begeleiding van de jeugdtrainers.1)

― BVO’s organiseren verder talenttoernooien om spelers, die een scout zijn opgevallen, 
binnen een eigen toernooi te zien spelen. Bij dit soort toernooien doen tot 4.000 talenten 
mee, waarna een klein aantal in de jeugdopleiding van een BVO terechtkomt.1)

― BVO’s zijn de laatste jaren ook actief jeugdspelers aan het scouten uit het buitenland. 
Nederland staat op de derde plek in Europa als het gaat om het aantrekken van 
buitenlandse jeugdspelers.2)

- Er gaan echter ook steeds meer jonge Nederlandse talenten richting het buitenland 
om te voetballen.2)

― Naast de scoutingroute bestaan er ook steeds meer commerciële opleidingen waar 
talentvolle amateurvoetballers extra training kunnen genieten. Dit wordt niet als een 
traditionele route gezien en het aandeel talentvolle voetballers dat deze route kiest lijkt 
(tot op heden) beperkt. De deelnemende talenten dienen nog steeds gescout te 
worden.3)

- De KNVB heeft geen zicht op deze commerciële opleidingsorganisaties zolang zij 
niet deelnemen aan KNVB-competities.1)

In het voetbal spelen BVO's een belangrijke rol in de identificatie en ontwikkeling van talent (1/2)
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Geldbron Organisatie Evenement

Bron: (1) KPMG-interviewprogramma, 2022. (2) Nederland opleidingsland, KNVB 2021.
(3) De trend (https://www.knvb.nl/info/64475/de-trend, geraadpleegd op 10 augustus 2022).

Het talentontwikkelingstraject in het Nederlands voetbal

Notitie: (a) Een selectie van de competities is als voorbeeld weergegeven
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Talenten kunnen, nadat zij zijn gescout, in het opleidingsprogramma van BVO’s 
doorgroeien in hun sportieve carrière 
― Na succesvol gescout te worden, nemen talenten deel aan de jeugdopleidingen van de 

BVO waarna zij kunnen doorstromen naar het eerste elftal. 
- Jeugdteams van BVO’s komen tegen elkaar uit in door de KNVB georganiseerde 

BVO-jeugdcompetities per leeftijdsklasse (in sommige divisies van deze competities 
nemen jeugdteams van zowel BVO’s als topamateurclubs deel).1)

- Nederlandse clubs laten, vergeleken met andere Europese topcompetities, al 
jarenlang veel zelfopgeleide spelers meespelen in hun competitiewedstrijden, maar 
dit aantal daalt wel de afgelopen jaren. Zowel in Nederland als in Europa.2)

― Door de kwaliteit van de opleidingen bij de BVO’s en de grote aanwas van talenten uit 
de Nederlandse verenigingsstructuur is er al jaren veel vraag vanuit Europese clubs 
naar Nederlands talent. Nederland is op dit vlak succesvol in Europa.2)

― Om de kwaliteit van jeugdopleidingen van BVO’s (en amateurclubs) te waarborgen en te 
verbeteren hanteert de KNVB het Keurmerk Jeugdopleidingen en organiseert de KNVB 
het Kwaliteit- & Performanceprogramma dat het (voetbaltechnische) jeugdbeleid 
ondersteunt.3)

― Voetballers zijn tegenwoordig relatief vroeg in hun carrière verbonden aan een 
spelersmakelaar die hun belangen behartigt bij contractovereenkomsten en transfers. 
Door uitgebreide netwerken met (internationale) voetbalclubs kunnen spelersmakelaars 
transfers faciliteren, zodat talenten kansen krijgen om zich ook bij buitenlandse BVO’s 
verder te ontwikkelen.4)

In het voetbal spelen BVO's een belangrijke rol in de identificatie en ontwikkeling van talent (2/2) 
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Geldbron Organisatie Evenement

Notitie: (a) Een selectie van de competities/toernooien is als voorbeeld weergegeven
Bron: (1) Indelingen divisie BVO-competitie, KNVB, 2022. (2) Nederland opleidingsland, KNVB, 2021. (3) Kwaliteit- en 

performanceprogramma 2020-2023, KNVB. (4) KPMG-interviewprogramma, 2022.

Het talentontwikkelingstraject in het Nederlands voetbal
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De inkomsten van BVO’s in de Eredivisie komen grotendeels uit dezelfde bronnen; 
sponsoring, deelname- en prijzengeld, kaartverkoop, transfers en media-inkomsten
― De totale inkomsten van de BVO’s in de Eredivisie bedroegen in seizoen 2018/2019 

575,4 mln EUR.1), 2)

- De bijdragen van sponsoren vormen met 33% de grootste en een relatief duurzame 
inkomstenbron voor de BVO’s in de Eredivisie. Sponsoren verbinden zich aan de 
clubs voor de lange termijn bijvoorbeeld als shirtsponsoren of als titelsponsor van 
het stadion.1),2)

- Daarnaast haalden BVO’s 23% uit deelname- en prijzengeld vanuit de UEFA 
vanwege deelname aan de Europese competities, 21% uit de verkoop van tickets, 
13% uit media-inkomsten en 10% overige inkomsten.1), 2)

- In het seizoen 2018/2019 was het nettotransferresultaat voor Eredivisieclubs 
67,9 mln EUR (dat formeel niet meetelt voor de netto-omzet).1), 2)

De grootste kostenpost van BVO’s in de Eredivisie vormen de personeelskosten 
waaronder salarissen van de spelers
― De totale kosten van de BVO’s in de Eredivisie bedroegen in seizoen 2018/2019 

ongeveer 570 mln EUR.1), 2), 3)

- Het grootste deel van de kosten zijn de personeelskosten (54%) die voornamelijk 
bestaan uit de salarissen van de spelers.

- De overige kosten (46%) bestaan uit bijvoorbeeld huisvestingskosten, inleggelden 
voor competities, transferkosten en de kosten van (externe) spelermakelaars.

In Nederland bestaan diverse constructies tussen het stadion en de voetbalclub met 
betrekking tot het eigendom van het stadion
― Stadions zijn in handen van een BVO of het stadion is onafhankelijk en wordt gehuurd 

door de BVO. Bij ~1/3 van alle Eredivisieclubs is het stadion volledig in handen van de 
club zelf.4)

― De horeca-inkomsten, die een grote inkomstenbron vormen bij wedstrijden, gaan of 
naar de BVO of naar het stadion afhankelijk van contractuele afspraken.

- In seizoen 2018/2019 speelde NAC-Breda bijvoorbeeld 20 thuiswedstrijden en 
waren de horeca-inkomsten 520k EUR.1), 5)

― Gemeenten steunen stadions financieel in verschillende vormen. Tussen 2006 en 2016 
hebben gemeenten 240 mln EUR aan ondersteuning geboden aan stadions, oftewel 
~24 mln EUR per jaar.8) In een eerdere periode (tussen 1993 en 2009) staken 
gemeenten onder meer 53 mln EUR in de overname van stadions.7)

BVO’s (Eredivisie) zijn commerciële organisaties die inkomsten genereren vanuit sponsoring, 
uitzendrechten, prijzengeld, transfers en subsidies
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Geldbron Organisatie Evenement

Financiering van BVO’s in de Eredivisie, seizoen 2018/2019

Bron: (1) Jaarverslagen BVO’s seizoen 2018/2019. (2) SERC financiële ranglijst eredivisie, HAN University of Applied sciences, 2021. 
(3) KPMG-analyse. (4) Clubs kopen stadions weer terug van de gemeente, FD, 12 september 2018. (5) Nac Breda 
(https://www.voetbal.com/teams/nac-breda/2019/3/, geraadpleegd op 10 mei 2022). (6) Gemeenten reserveerden 240 miljoen voor 
betaald voetbal, Nieuwsuur, 2 maart 2016. (7) Hoeveel gemeenschapsgeld zit er in voetbalclubs en stadions, Business Insider. 2010.

Notitie: (a) Inkomsten vanuit de EUFA alleen voor de clubs die actief waren in de Europese competities in seizoen 2018/2019.
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De inkomsten van de BVO’s in de Eredivisie verschillen sterk per club, positie op de 
ranglijst en per seizoen
― De hoogte van omzet van de BVO’s in de Eredivisie verschilt sterkt.1),2)

- De omzet van AFC Ajax was in het seizoen 2018/2019 199,5 mln EUR, die van PSV 
96,6 mln EUR en die van Feyenoord 70,8 mln EUR.2)

- De omzet van de subtop (posities 4-9) qua inkomsten was gemiddeld 19,1 mln EUR. 
- De omzet van de posities 10-18 qua inkomsten in de Eredivisie bedroeg gemiddeld 

10,5 mln EUR.
― BVO’s in de Eredivisie ontvangen gezamenlijk ongeveer 74 mln EUR inkomsten uit de 

verkoop van de uitzendrechten per jaar. Het bedrag dat clubs ontvangen varieert 
ongeveer tussen de 2 mln EUR en 10 mln EUR en is afhankelijk van prestaties (de 
verdeling wordt nader toegelicht op pagina 55). 

― Ook kunnen de Eredivisieclubs inkomsten ontvangen uit de transfers van spelers. Deze 
inkomsten kunnen sterk verschillen per seizoen. In seizoen 2018/2019 bedroeg het 
totale transferresultaat van de Eredivisie 67,9 mln EUR exclusief de transferinkomsten 
van Excelsior. In seizoen 2019/2020 was dit 81,9 mln EUR.1)

- Bij transfers van contractspelers met een lopend contract bestaan er 
solidariteitsbijdragen aan de club voor het opleiden van de speler (5-10% van de 
transfersom afhankelijk van de leeftijd van een speler).3)

Met name internationaal succes in de Champions League bepaalt de grote omzetten 
van de top BVO’s in de Eredivisie
― Inkomsten uit deelname aan Europese competities en bijbehorend prijzengeld vormen 

een belangrijke inkomstenbron voor BVO’s. 
- De netto-inkomsten van AFC Ajax bestonden in seizoen 2018/2019 voor 51,2% uit 

prijzengeld en premies, goed voor ~100 mln EUR. Hiervan kwam ~95 mln EUR uit 
de prestaties in de Champions League.1), 5) 

- De enige andere clubs met Europese inkomsten in seizoen 2018/2019 waren PSV 
en Feyenoord die respectievelijk 33,7 mln EUR en 1,7 mln EUR ontvingen.1)

― De inkomsten uit de hoogste Europese competitie, de Champions League, zijn met 
afstand het grootst en daarmee belangrijk voor de BVO’s. 

- Waar Ajax in seizoen 2021/2022 ~70 mln EUR aan inkomsten ontving uit de 
Champions League voor het behalen van de 8ste finales, ontving Feyenoord in 
datzelfde jaar slechts 13 mln EUR voor het behalen van de finale van de UEFA 
Conference League.4), 5)

De inkomsten van BVO’s in de Eredivisie verschillen sterk en zijn grotendeels prestatieafhankelijk. 
Met name inkomsten uit Europese competities maken een groot verschil in de omzet

Inkomsten van BVO’s in de Eredivisie, seizoen 2018/2019

Bron: (1) SERC financiële ranglijst eredivisie, HAN University of Applied sciences, 2021 (2) Jaarverslagen BVO’s seizoen 
2018/2019. (3) KPMG-interviewprogramma, 2022 (4) Feyenoord verdiende al bijna 13 miljoen euro aan Conference League-
campagne, NU.nl, 6 mei 2022. (5) KPMG-analyse.
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Ook de salarissen van spelers van BVO’s in de Eredivisie verschillen sterk per club 
en positie
― De totale personeelskosten van de BVO’s in de Eredivisie in seizoen 2018/2019 

bedroegen 306,6 mln EUR.1), 5)

- Bij Ajax waren de personeelskosten in seizoen 2018/2019 92,2 mln EUR, bij PSV en 
Feyenoord respectievelijk 44,6 mln EUR en 34,8 mln EUR.

- Voor de posities 4-9 qua kosten was het gemiddelde 13,3 mln EUR en voor de 
posities 10-18 waren de personeelskosten gemiddeld 6,1 mln EUR.1), 5)

- Spelers in de Eerste Divisie en in het vrouwenvoetbal verdienen over het algemeen 
niet voldoende om fulltime als professional actief te zijn. Het gemiddelde jaarsalaris 
in de Eerste Divisie bij topclubs is 36k EUR en in de Eredivisie voor vrouwen is het 
gemiddelde bij de 3 topclubs ~20k EUR bij voltijdscontracten en bij overige clubs 
~7k EUR.2), 3), 4)

De kosten van BVO’s (Eredivisie) bestaan voornamelijk uit de salarissen van spelers en verschillen 
sterk per club 

Personeelskosten BVO’s in de Eredivisie, seizoen 2018/2019

Bron: (1) SERC financiële ranglijst eredivisie, HAN University of Applied sciences, 2021. (2) Primeur in het Nederlandse 
vrouwenvoetbal: Feyenoord betaalt transfersom aan Ajax, de Volkskrant, 10 september 2021. (3) Ook de voetbalvrouwen 
verdienen inmiddels aardig, Trouw, 22 oktober 2020. (4) Er wordt goed geld verdiend in de voetbalwereld, maar lang niet door 
iedereen: ‘Profvoetballers overschatten vaak hun financiële situatie’, de Limburger, 21 februari 2022. (5) KPMG-analyse.
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De professionele voetbalcompetities de Eredivisie en de Eerste Divisie worden 
georganiseerd door een competitiebestuur bestaande uit 3 entiteiten1)

― Het competitiebestuur bestaat uit de directeur betaald voetbal van de KNVB en de 
directeuren van de ECV en de CED.1)

- Het competitiebestuur besluit omtrent zaken zoals het wedstrijdprogramma van de 
competities, uitstel van wedstrijden, het vaststellen van promotie en degradatie en 
de organisatie van de play-off competities. 

- Daarnaast hebben zij inspraak in wijzigingen omtrent het sponsorreglement betaald 
voetbal.1)

― De KNVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de organisatie van de professionele 
competities op basis van de besluitvorming van het competitiebestuur. 

- Onderdeel van de uitvoerende taken is het maken van het wedstrijdprogramma. Bij 
het maken van het competitieschema wordt onder andere rekening gehouden met 
een gelijk aantal rustdagen tussen de wedstrijden voor de clubs, met de planning 
van de Europese competities en, op basis van afstemming met de BVO’s, met 
overige evenementen die in de stadions plaatsvinden.

- Daarnaast zorgt de bond voor opleiding en inzet van officials tijdens de wedstrijden. 
De ECV en de CED zijn betrokken bij de arbitrage via een klankbordgroep.2), 3)

― De BVO’s die actief zijn binnen de Eredivisie zijn verenigd in de ECV en de BVO’s die 
actief zijn in de Eerste Divisie in de CED. Via deze organisaties zijn de BVO’s 
vertegenwoordigd in het competitiebestuur betaald voetbal. 

― Naast vertegenwoordiging, is de ECV verantwoordelijk voor het commercieel 
exploiteren van de professionele competities namens de BVO’s. Een belangrijk 
onderdeel hiervan betreft de exploitatie van de mediarechten beschreven op de 
volgende pagina.

De organisatie en besturing van de professionele Nederlandse voetbalcompetities is verdeeld over 
het competitiebestuur, de KNVB en de BVO’s
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De organisatie van de professionele voetbalcompetities in Nederland

Bron: (1) Introductie competitiebestuur: zeggenschap eredivisie en eerste divisie nu bij ECV, CED en KNVB, Eredivisie, 22 juni 
2022. (2) Handboek betaald voetbal, KNVB expertise, 2020. (3) KPMG-interviewprogramma, 2022. 
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De media- en marketingrechten van de Eredivisie worden aan diverse partijen 
verkocht door Eredivisie Media & Marketing C.V. (EMM), een bedrijf waar zowel de 
KNVB, Eredivisie C.V. als Disney Networks Group een belang in hebben1)

― De KNVB heeft een belang van 4,9% in EMM, de Eredivisie CV bezit 44,1% en Disney 
Networks Group Sports Europe B.V. 51%. Het laatstgenoemde bedrijf is onderdeel van 
The Walt Disney Company, een mediaconglomeraat.1), 2)

― ESPN Enterprises inc. (ESPN), dat onderdeel is van de Disney Networks Group, heeft 
een meerjarenovereenkomst met EMM voor de live- en samenvattingsrechten en 
sponsorrechten in Nederland van de Eredivisie en Eerste Divisie tot en met seizoen 
2024/2025.3)

- Na dit seizoen worden de rechten opnieuw verhandeld en de huidige betrokken 
partijen zullen elkaar dan opnieuw moeten vinden. Mocht dit niet lukken, dan zal dit 
ruimte bieden voor andere partijen.4)

― De rechten van de samenvattingen en de radiorechten van de Eredivisie zijn mede op 
basis van de Mediawet gegund aan de NOS tot en met seizoen 2024/2025. De 
Mediawet bepaalt dat evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving op een 
open televisiekanaal moeten worden verspreid. 5), 6)

― Voor de internationale rechten van de Eredivisie heeft EMM een overeenkomst met 
internationaal sportmarketingbureau IMG tot seizoen 2024/2025 voor het uitzenden van 
meer dan 100 wedstrijden in het buitenland.7)

Media-inkomsten vormen een belangrijke inkomstenbron voor BVO’s, de best 
presterende BVO’s ontvangen de meeste inkomsten
― Voor veel BVO’s vormen media-inkomsten een grote inkomstenbron, in totaal bedragen 

de media-inkomsten over de afgelopen jaren gemiddeld ~74 mln EUR.8)

- In de Eerste Divisie wordt er jaarlijks ~7 mln EUR verdeeld over de BVO’s.9)

- Voor de Eredivisie voor vrouwen is het bedrag verwaarloosbaar.4)

― De eindstand van de competitie van de afgelopen tien seizoenen bepaalt de verdeling 
van de media-inkomsten, waarbij het resultaat van de recentere seizoenen meer invloed 
heeft op het bedrag dat een BVO ontvangt.4), 10)

- AFC Ajax verdiende in seizoen 2018/2019 ~10,3 mln EUR aan mediagelden vanuit 
de Eredivisie, het hoogste bedrag van alle Nederlandse BVO’s in dat seizoen. 

- FC Emmen ontving ~2 mln EUR datzelfde seizoen, het laagste bedrag.8)

De mediagelden worden via een centrale entiteit vanuit de competitie verkocht aan tv-aanbieders 
en de inkomsten worden verdeeld over de BVO’s en de KNVB

Bron: (1) Handboek betaald voetbal, KNVB expertise, 2020. (2) The Walt Disney Company, Company.info. (3) Hoe de Amerikanen 
oprukken in het Europees voetbal, NRC, 3 januari 2021. (4) KPMG-interviewprogramma, 2022. (5) Mediabesluit 2008 
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0025036/2022-01-01, geraadpleegd op 10 mei 2022). (6) Eredivisiesamenvattingen ook 
komende drie seizoenen te zien bij de NOS, NOS, 27 mei 2022. (7) IMG ook komende drie seizoenen internationale 
rechtenhouder Eredivisie, Eredivisie Nieuws, 19 juli 2022 (8) SERC financiële ranglijst eredivisie, HAN University of Applied
sciences, 2021 (9) De slag om de tv-miljoenen: eindstand meetellen of niet?, Het Parool, 18 mei 2020. (10) Overzicht: dit 
ontvangen de eredivisieclubs volgend seizoen aan tv-gelden, RTL Nieuws, 21 mei 2019. 
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De UEFA organiseert de Europese competities zoals de Champions League waaraan 
de best presterende Nederlandse clubs deelnemen

― De UEFA is de grootste confederatie binnen de FIFA. De omzet was in seizoen 
2018/2019 3,9 mrd EUR.1)

― De bond richt zich op het beschermen en bevorderen van voetbal in Europa en 
onderhoudt relaties met bijvoorbeeld de FIFA voor alle leden gezamenlijk.2)

― De UEFA organiseert Europese clubcompetities zoals de Champions League, de 
Women’s Champions League, de Europa League, de Supercup en de Conference 
League. Daarnaast financiert de UEFA evenementen zoals het Europees 
Kampioenschap (EK) voetbal mannen en vrouwen, het EK zaalvoetbal en de jeugd 
EK’s. De organisatie van deze toernooien wordt gedaan door de nationale bonden. De 
UEFA bepaalt de regels en beheert het prijzengeld en de uitzendrechten.3)

― De UEFA genereert inkomsten uit sponsoring (478 mln EUR) en uit mediagelden 
(3,3 mrd EUR). De media-inkomsten zijn voornamelijk de inkomsten die voortkomen uit 
de verkoop van de uitzendrechten van de Champions League. Dit betreft 86,2% van de 
totale omzet inclusief de media-inkomsten vanuit de Supercup.1)

― De totale inkomsten van de Champions League en de Europa League worden verdeeld 
over de deelnemende clubs (93.5%) en over de UEFA (6,5%).1)

- Prijzengeld dat wordt verdiend door BVO’s in competities georganiseerd door de 
UEFA dat hoger is dan 25k EUR wordt direct ontvangen door de club. Lagere 
bedragen lopen via de KNVB om eventuele lopende schulden te compenseren.3)

De FIFA organiseert de internationale toernooien voor de nationale elftallen
― Naast het bepalen van de regelgeving voor de nationale bonden wereldwijd en het 

opzetten van verbeteringsprogramma’s, organiseert de FIFA ook internationale 
competities zoals iedere vier jaar het Wereld Kampioenschap (WK).

― In totaal was de omzet van de FIFA in 2019 726 mln EUR. De organisatie van 
evenementen zoals het WK vormt de grootste inkomstenbron.4)

- 325,1 mln EUR kwam uit mediagelden (44,8%), 156,4 mln EUR werd verdiend aan 
marketinginkomsten zoals sponsoring (21,5%), 151,7 mln EUR aan licenties zoals 
het vergeven van de rechten om het FIFA-embleem te gebruiken (20,9%) en 
85,3 mln EUR (12,8%) aan andere inkomsten.4)

― De FIFA biedt naast het organiseren van toernooien ook diensten aan alle bonden aan 
zoals het gebruik van het FIFA (Domestic) Transfer Matching System (FIFA 
DTMS/TMS) waar transfers van voetballers in worden vastgelegd en gemonitord.2)

De Europese competities georganiseerd door de UEFA zorgen voor een grote financiële stroom naar 
de Nederlandse topclubs die deelnemen (1/2)

Notitie: (a) Er bestaan nog andere toernooien die worden georganiseerd door de UEFA en de FIFA. (b) Voor de bovenstaande figuur 
is de wisselkoers van US dollar naar euro gebruikt van 17 mei 2021 (1:0,95).
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Bron: (1) Jaarrekening UEFA 2019. (2) Handboek betaald voetbal, KNVB Expertise, 2020. (3) KPMG interview programma, 2022. 
(4) Jaarrekening FIFA 2019. 

De organisatie en financiering van de internationale competities
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De KNVB en BVO’s ontvangen inkomsten van de overkoepelende bonden
― De KNVB ontvangt financiering vanuit de UEFA voor specifieke voetbalprogramma’s 

zoals het HatTrick development-programma dat investeert in voetbalinfrastructuur en het 
Refereeing Assistance Programme (RAP) dat de kwaliteit van scheidsrechters in Europa 
probeert te verbeteren.1), 3)

― Voor het organiseren van WK’s of EK’s in Nederland (bijvoorbeeld voor het WK Futsal of 
het EK voetbal voor vrouwen) ontvangt de KNVB financiering vanuit de FIFA of de 
UEFA. De overheid investeert over het algemeen alleen in de maatschappelijke spin-off 
van de evenementen, afhankelijk van het type en de grootte van het evenement.3)

― Via een regeling vanuit de ECA en UEFA ontvangen Europese voetbalclubs, die niet 
meedoen aan de Champions League of de Europa League, de 2 grootste Europese 
competities, solidariteitsinkomsten. In 2018/2019 bedroeg dit in totaal 4,4 mln EUR voor 
de Nederlandse clubs. 2)

― Ieder land dat deelneemt aan het WK voor mannen ontvangt ~1,4 mln EUR startgeld. 
Daarnaast ontvangen de deelnemende teams prijzengeld, dat afhankelijk van de 
resultaten van het team kan oplopen tot 39,8 mln EUR voor het WK voor mannen in 
2022. Het totale prijzengeld voor het WK voor mannen 2022 bedraagt 417 mln EUR.4)

― Spelers en speelsters van het Nederlands elftal ontvangen premies voor deelname aan 
interlandwedstrijden. De premies die betaald worden door de KNVB zijn voor vrouwen 
en mannen gelijk.3)

De nationale jeugdelftallen en het vrouwenelftal vormen een investering voor de 
KNVB
― De kosten die gemaakt worden om nationale jeugdelftallen aan een EK deel te laten 

nemen bestaan onder andere uit transport- en verblijfkosten. Het prijzengeld dat 
verdient kan worden tijdens deze toernooien is over het algemeen lager dan de kosten 
om deel te nemen. Dit geldt voor zowel de Europese jeugdtoernooien als voor de 
toernooien voor vrouwen.3)

De Europese competities georganiseerd door de UEFA zorgen voor een grote financiële stroom naar 
de Nederlandse topclubs die deelnemen (2/2)

Nationaal

Internationaal
Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Bron: (1) Football development (https://www.fifa.com/football-development, geraadpleegd op 10 mei 2022). (2) Jaarrekening UEFA, 
2019. (3) KPMG-interviewprogramma, 2022. (4) The prize money of the 2022 World Cup consists of 440 million dollars, 
Worldcup 2022 football, 3 april 2022.

De organisatie en financiering van de internationale competities

Notitie: (a) Er bestaan nog andere toernooien die worden georganiseerd door de UEFA en de FIFA. (b) Voor de bovenstaande figuur 
is de wisselkoers van US dollar naar euro gebruikt van 17 mei 2021 (1:0,95).

Bron: (1) Jaarrekening 2019, FIFA. (2) KPMG-interviewprogramma, 2022. 
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KNVB

325,1 mln EUR

Wereld-
kampioenschap

Andere 
toernooien

Bijv . FIFA 
Forward Programme 

Media-
inkomsten

Marketing rechten 
(inclusief sponsors)

Licenties

Hospitality

Andere 
inkomsten

156,4 mln EUR

151,7 mln EUR

7,6  mln EUR

85,3 mln EUR

UEFA

• Europees Kampioenschap 
• Champions league (CL)
• Europa League (EL)
• Women’s Champions League
• Nat ions league
• UEFA European Under-21 

Championship
• Andere tournamenten

Europese compet ities
Media-

inkomsten

Sponsors 
(commerciële 

rechten)

Tickets

Hospitality

3,3 mrd EUR

26,9 mln EUR

478 mln EUR

23,4 mln EUR

Betaald voetbal 
organisaties (BVO’s)

~132 mln EUR
Prijzengeld + premies

CL & EL

FIFA

Investeringen 
voor grote 

nat ionale sport 
events

Ministeries

Overig19,5 mln 
EUR

Overige 
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Voor deze foto van niet-ondersteunde topsport wordt gefocust op World Games-
sporten die geen topsportfinanciering ontvangen
― Zoals in de introductie is aangegeven, worden niet-ondersteunde topsporten 

gedefinieerd als topsporten die geen topsportfinanciering ontvangen vanuit NOC*NSF, 
maar wel deelnemen aan de World Games of de Olympische Spelen.

― Voor deze foto van niet-ondersteunde topsport wordt gefocust op World Games-sporten 
die geen topsportfinanciering ontvangen (en daarmee onder de definitie vallen).

― Sporten die geen topsportfinanciering ontvangen, maar wel deelnemen aan de 
Olympische Spelen (en daarmee wel vallen onder de gehanteerde definitie van niet-
ondersteunde topsport) worden in deze foto slechts beperkt toegelicht, daar de 
organisatie en structuur van de Olympische Spelen reeds beschreven zijn in de foto van 
ondersteunde topsport.

― Niet-ondersteunde topsporten die geen onderdeel zijn van de World Games (of de 
Olympische Spelen), zoals minigolf, zijn over het algemeen niche topsporten (in 
Nederland) die voornamelijk door vrijwilligers georganiseerd worden en beperkt 
gefinancierd worden anders dan de eigen bijdrage van de deelnemers en sponsoring 
via relaties. Daarmee voldoen ze niet altijd aan de topsportdefinitie en zijn ze moeilijk te 
analyseren c.q. in kaart te brengen. Deze sporten vallen dan ook buiten scope van dit 
onderzoek en worden niet geanalyseerd in deze foto van niet-ondersteunde topsport. 

In de analyse van niet-ondersteunde topsport wordt gekeken naar sporten die geen 
topsportfinanciering ontvangen, maar wel deelnemen aan de World Games

Bron: (1) NL-sporten die meededen aan de World Games 2022, (https://theworldgamesnl.nl/sporten/, geraadpleegd op 16 augustus 
2022). 

World Games 2022: sporten met Nederlandse deelnemers

# Sport met deelnemers uit NL Topsportfinanciering 
NOC*NSF

Medailles

1 Softbal EUR 452.326

2 Korfbal EUR 412.258 1 x goud

3 Handboogsport EUR 358.435 1 x zilver

4 Biljartsport EUR 142.886 1 x goud 

5 Luchtsport EUR 40.236

6 Reddend zwemmen EUR 37.148

7 Powerliften EUR 22.586

8 Jiujitsu EUR 15.417 1 x zilver, 3 x brons

9 Gymnastiek EUR 10.000 1 x goud, 1 x zilver

10 Beach handball

11 Bowlen

12 Breakdance

13 Duathlon

14 Flag football

15 Floorbal

16 Frisbee

17 Jeu de boules

18 Kanomarathon
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Bron: (1) NL-sporten die meededen aan de World Games 2022, (https://theworldgamesnl.nl/sporten/, geraadpleegd op 16 augustus 
2022). (2) Medailleoverzicht NL World Games 2022, (https://theworldgamesnl.nl/medailleoverzicht/, geraadpleegd op 16 
augustus 2022). (3) Toekenningen programma’s bonden en TeamNL centra 2022, (https://nocnsf.nl/media/5923/nocnsf-lijst-
topsporttoekenningen-2022.pdf, geraadpleegd op 16 augustus 2022).

Nederland is door de jaren heen succesvol tijdens de World Games, maar niet zo 
succesvol als bij de Olympische Spelen
― Nederlandse deelnemers hebben tijdens de World Games in 2013, 2017 en 2022 

gezamenlijk 7 gouden, 11 zilveren en 10 bronzen medailles gewonnen. 
- Het grootste deel van deze medailles werd verdiend met sporten die 

topsportfinanciering ontvangen vanuit NOC*NSF. Deze financiering is relatief 
beperkt ten opzichte van de olympische sporten die topsportfinanciering ontvangen. 

- Interviewfeedback geeft aan dat Nederland bij de niet-ondersteunde sporten moeite 
heeft om met de absolute top mee te draaien, die vaak wel financiële ondersteuning 
krijgen in hun thuisland (bijvoorbeeld bij inlineskaten zijn andere landen 
geprofessionaliseerd, waardoor Nederland niet meer kan meekomen2)).

- De uitzondering is de bronzen medaille bij de sport touwtrekken in 2022, terwijl alles 
zelf gefinancierd wordt.2)

― Op de medaillespiegel, die het aantal medailles per land weergeeft, kwam Nederland 
respectievelijk tot een 18e, 25e en 21e plaats.1)

- Ter vergelijking, Nederland eindigde respectievelijk op een 6e, 7e en 5e plaats op 
de medaillespiegel van de afgelopen drie Olympische Spelen in 2022, 2021 en 
2018.2)

Nederland is door de jaren heen succesvol geweest tijdens de World Games, wel minder 
succesvol dan tijdens Olympische Spelen

Bron: (1) Medal history of the World Games (https://www.theworldgames.org/results/medal-history, geraadpleegd op 16 augustus 
2022). (2) KPMG-interviewprogramma, 2022.

World Games 2022: sporten met Nederlandse deelnemers

# Sport met deelnemers uit NL Topsportfinanciering 
NOC*NSF

Medailles

19 Kanopolo

20 Karate

21 Kickboksen

22 Lacrosse

23 Muaythai

24 Onderwatersport

25 Oriënteringsloop

26 Racquetbal

27 Rollersport

28 Rolstoelrugby

29 Sportklimmen

30 Squash

31 Sumo

32 Touwtrekken 1 x brons

33 Vuistbal

34 Waterskien en wakeboarden

35 Wushu
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Niet-ondersteunde sporten binnen de World Games kennen over het algemeen een 
traditioneel Nederlandse verenigings- en bondstructuur
― Nederlandse sporters die een niet-ondersteunde topsport binnen de World Games 

beoefenen zijn veelal lid van een sportvereniging die is aangesloten bij een nationale 
sportbond.

― De nationale sportbonden van World Games-sporten zijn aangesloten bij continentale 
en/of wereldwijde federaties die aangesloten zijn bij het IOC en de International World 
Games Association (IWGA).

― De niet-ondersteunde sporten die onderdeel zijn van de World Games, zijn over het 
algemeen aangesloten bij NOC*NSF, enkele bonden zoals de Nederlandse Vuistbal 
Bond, de Nederlandse Oriënteringsloop Bond en de Nederlandse Racquetball
Associatie zijn niet aangesloten bij NOC*NSF.

Niet-ondersteunde sporten ontvangen geen financiering voor de uitvoering van hun 
topsportprogramma en kunnen geen gebruikmaken van de TeamNL centra
― Niet-ondersteunde topsporten ontvangen geen financiering vanuit NOC*NSF voor 

topsportprogramma’s.
― Atleten kunnen daarbij geen aanspraak maken op het stipendium en de 

kostenvergoeding uit het Fonds voor de Topsporter en mogen geen gebruikmaken van 
TeamNL centra en andere publieke topsportvoorzieningen die zijn voorbehouden aan 
topsporters met een status.

― Niet-ondersteunde sporters kunnen zelden fulltime hun topsport beoefenen. Veelal 
werken zij naast de topsport om onder andere begeleiding, materiaal en reis- en 
verblijfkosten te kunnen betalen.

World Games-sporten zonder topsportfinanciering krijgen geen gefinancierde professionele 
begeleiding, hebben geen toegang tot de TeamNL centra en ontvangen geen stipendium

Besturing van de niet-ondersteunde sporten binnen de World Games

Bron: (1) CVSN, wie zijn wij (https://centrumveiligesport.nl/over-cvsn/over-cvsn, geraadpleegd op 16 augustus 2022). (2) Lid 
worden NLSporter (https://www.nlsporter.nl/lid-worden, geraadpleegd op 16 augustus 2022).Notitie: Financiële getallen gebaseerd op inschattingen.
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De belangenbehartiging van sporters en bonden van niet-ondersteunde sporten is 
grotendeels afhankelijk van de vraag of ze wel of niet aangesloten zijn bij NOC*NSF 
― De meeste niet-ondersteunde sportbonden zijn aangesloten bij NOC*NSF (zoals de 

Nederlandse Jeu de Boules Bond, de Nederlandse Bowlings Federatie of de 
Nederlandse Onderwatersport Bond), waardoor deze gebruik kunnen maken van de 
publieke infrastructuur voor belangenbehartiging en integriteit.1)

- De meeste topsporters van niet-ondersteunde World Games-sporten worden 
vertegenwoordigd binnen NOC*NSF via hun bonden. Voor alle niet-ondersteunde 
sporten geldt dat sporters daarnaast tegen betaling lid kunnen worden van 
NLSporter.2)

- Alle leden van niet-ondersteunde sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF 
kunnen daarnaast gebruikmaken van het Centrum Veilige Sport Nederland voor 
preventie, advies en begeleiding bij incidenten.3)

― Voor bonden die niet aangesloten zijn bij NOC*NSF, geldt dat zij beperkter gebruik 
kunnen maken van de publieke infrastructuur rondom belangenbehartiging en integriteit. 
Deze bonden zijn dan veelal beperkt tot de infrastructuur die vanuit de overheid is 
georganiseerd en de infrastructuur die de sport zelf organiseert.

Niet-ondersteunde sporten vallen bij wet onder toezicht van de Dopingautoriteit, en 
zijn daarnaast vrijwel allemaal aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)
― De Dopingautoriteit richt zich op basis van haar wettelijke taak (Wet uitvoering 

antidopingbeleid) op alle sporten in Nederland. Daar vallen ook alle niet-ondersteunde 
topsporten onder.4)

― Verder is ~80% van de niet-ondersteunde sportbonden aangesloten bij het ISR.5)

Op basis van het NOC*NSF-lidmaatschap worden topsporten die geen topsportfinanciering 
ontvangen wel ondersteund op het gebied van integriteit en belangenbehartiging

Besturing van de niet-ondersteunde sporten

Notitie: Financiële getallen gebaseerd op inschattingen.
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Bron: (1) Ledenlijst NOC*NSF, NOC*NSF, 2022. (2) Lid worden NLSporter (https://www.nlsporter.nl/lid-worden, geraadpleegd 
op 16 augustus 2022). (3) CVSN, wie zijn wij (https://centrumveiligesport.nl/over-cvsn/over-cvsn, geraadpleegd op 
16 augustus 2022). (4) Anti-doping, NOC*NSF, 2022. (5) Aangesloten organisaties, ISR (https://www.isr.nl/over-
isr/aangesloten-organisaties, geraadpleegd op 25 oktober 2022), 
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De totale uitgaven aan topsport door de sportbonden van niet-ondersteunde World 
Games-sporten worden geschat op ~1 mln EUR

― Financiële data voor niet-ondersteunde World Games-sporten is niet beschikbaar op 
macroniveau en beperkt beschikbaar op bondsniveau. 

― De totale kosten van de organisatie van topsportevenementen door sportbonden 
worden grofweg geschat op ~0,5 mln EUR.1), 2), 3)

- Ter illustratie, de Nederlandse Bowling Federatie besteedde in 2019 ~40k EUR aan 
topsportevenementen. In 2020 was dit ~6k EUR.2)

― De totale kosten van de ondersteuning van topsporters bij de voorbereiding van en 
deelname aan evenementen worden grofweg geschat op ~0,5 mln EUR.1), 2), 3)

- De Nederlandse Jeu de Boules Bond besteedde bijvoorbeeld ~21k EUR aan 
internationale uitzendingen in 2019.3)

― Daarnaast is er nog een niet-gekwantificeerde uitgave vanuit sporters zelf (al dan niet 
via privésponsoring) aan training, inschrijfgeld en reis- en verblijfkosten.

De totale uitgaven aan topsport door de sportbonden van niet-ondersteunde sporten die 
onderdeel zijn van de World Games, worden geschat op ~1 mln EUR

Financiering van de niet-ondersteunde sporten

Sportbonden

Verenigingen

TopsportersSponsors n/a

Evenementen

Inschrijfgeld, 
prijzengeld 

n/a

Sponsors n/a 

EUR ~0,5 mln

EUR ~0,5 mln

NOC*NSF

Basisfinanciering

Notitie: Financiële getallen gebaseerd op inschattingen op basis van het jaarverslag 2020 Nederlandse Bowling Federatie en het 
jaarverslag 2020 Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Bron: (1) KPMG-analyse. (2) Jaarverslag 2020 Nederlandse Bowling Federatie. (3) Jaarverslag 2020 Nederlandse Jeu de Boules 
Bond. 

MANAGEMENTSAMENVATTING | INTRODUCTIE | TOEKOMSTBESTENDIGHEID VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT | FOTO VAN DE NEDERLANDSE TOPSPORT
ONDERSTEUNDE TOPSPORT | SCHAATSEN | WIELRENNEN | DARTS | FORMULE 1 | TENNIS | VOETBAL | NIET-ONDERSTEUNDE TOPSPORT

Indicatief



228© 2023 KPMG Advisory N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De 
naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de zelfstandige ondernemingen die lid zijn van de wereldwijde KPMG organisatie.

De internationale besturing rondom de World Games is onderdeel van de bredere 
internationale sportbesturing van de olympische sporten
― De internationale besturing van de olympische sporten en de World Games-sporten kan 

worden ingedeeld in de volgende typen organisaties overheidsinstanties: 
sportfederaties, sportkoepels en belangenbehartigers. Zie pagina 131 voor een 
overzicht van de bredere internationale sportbesturing. Op deze pagina worden alleen 
de sportorganisaties die specifiek relevant zijn voor de besturing rondom de World 
Games weergegeven.1)

― Het IOC is gelieerd aan de IWGA en ondersteunt de organisatie van de World Games 
en de internationale en nationale federaties van sporten die onderdeel zijn van de World 
Games.2)

- De samenwerking tussen het IOC en de IWGA is geformaliseerd via een 
Memorandum of Understanding.

- Het IOC ondersteunt de IWGA en de organisatoren van de World Games onder 
andere financieel en op technisch gebied.

- De IWGA onderschrijft de doelstellingen van het IOC en de Olympic Charter.
― De wereldwijde federaties van de sporten die deelnemen aan de World Games zijn 

aangesloten bij de IWGA en zijn erkend door het IOC.2)

― In het kader van belangenbehartiging verenigen niet-ondersteunde sporten zich onder 
andere in het Alliance of Independent Recognized Members of Sports (AIMS), dat
onderdeel is van SportAccord.3) 

― In het kader van antidoping, belangenbehartiging en beslechting van conflicten, zijn de 
World Games-sporten aangesloten bij de World Anti-Doping Agency (WADA) en de 
Court of Arbitration for Sport (CAS).4), 5)

Sporten die onderdeel zijn van de World Games vallen binnen de internationale besturing, met de 
International World Games Association als centraal orgaan
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Notitie: Alleen de sportorganisaties die specifiek relevant zijn voor de World Games zijn weergegeven. 
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Bron: (1) Good governance in international sport organizations: An analysis of the 35 Olympic sport governing bodies, International 
Journal of Sport Policy and Politics, 2013. (2) Memorandum of Understanding IOC en IWGA 2016. (3) AIMS, 
(https://aims.sport/associate-members/, geraadpleegd op 28 oktober 2022). (4) IWGA Athletes responsibilities, 
(https://www.theworldgames.org/contents/Athletes-43/Rights-and-Responsibilities-under-the-Code-2239, geraadpleegd op 
28 oktober 2022). (5) Constitution of the IWGA (2021).
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Door te voldoen aan selectiecriteria kunnen sporten onderdeel worden van de World 
Games1)

― De Algemene Vergadering van de IWGA is onder andere verantwoordelijk voor de 
selectie van sporten die onderdeel zijn van de World Games. 

― Om deel te nemen aan de World Games dient de federatie van een sport lid te worden 
van de IWGA. 

- De criteria om als federatie lid te worden van de IWGA bestaan er onder andere uit 
dat de federatie de World Anti-Doping Code onderschrijft en de mate van 
mondialisering van de sport.

― Om een sport onderdeel te maken van de World Games doet een wereldwijde federatie 
een voorstel aan de Algemene Vergadering van de IWGA. 

― De criteria om een sport onderdeel te maken van de World Games zijn gericht op: 
- de kenmerken van de sport zelf waaronder het voldoen aan sportieve en 

maatschappelijke doelstellingen zoals vastgelegd in de Olympic Charter en 
onderschreven door de IWGA;

- de kenmerken van de internationale federatie;
- de praktische organisatie tijdens het evenement en de balans tussen de 

verschillende typen sporten die aanwezig zijn op de World Games. 
Een sport die onderdeel is van de Olympische Spelen kan geen onderdeel zijn van de 
World Games2), 3)

― Het IOC en de IWGA zijn in 2014 overeengekomen dat erkenning door het IOC een 
voorwaarde is om lid te worden van de IWGA.

― Daarnaast kunnen sporten die onderdeel waren van de Olympische Spelen 
voorafgaand aan een editie van de World Games geen onderdeel zijn van het 
programma van de World Games.

― Het IOC en de IWGA werken samen bij de evaluatie van sporten die worden 
voorgedragen om onderdeel te worden van de Olympische Spelen en de World Games, 
om ervoor te zorgen dat beide programma’s elkaar aanvullen en om een transitie 
mogelijk te maken van de World Games naar de Olympische Spelen. 

- Voorbeelden van sporten die deze overgang hebben gemaakt zijn badminton, 
baseball, beachvolleybal, karate, rugby sevens en sportklimmen.

- De overgang vindt plaats op basis van voorstellen door de internationale federaties 
aan de centrale organen van óf het IOC óf de IWGA.

Sporten die onderdeel zijn van de World Games kunnen binnen de internationale besturing worden 
erkend door het IOC, maar kunnen geen onderdeel zijn van de Olympische Spelen

Nationaal

Internationaal
Organisatie-
onderdeel

Financiële stroom

Eigenaar stroom

Vertegenwoordiging / 
zeggenschap

Geldbron Organisatie Evenement

Notitie: Alleen de sportorganisaties die specifiek relevant zijn voor de World Games zijn weergegeven. 

De internationale organisatie rondom de World Games

Bron: (1) Constitution of the IWGA (2021). (2) Memorandum of Understanding IOC en IWGA 2016. (3) IWGA and the IOC 
(https://www.theworldgames.org/contents/The-IWGA-15/IWGA-and-the-IOC-2096, geraadpleegd op 16 augustus 2022).
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Het Local Organizing Committee (LOC) is verantwoordelijk voor het financieel 
resultaat van de organisatie van de World Games1)

― De totale inkomsten voor het LOC van de World Games in 2017 (organisatiejaar) waren 
~3 mln EUR.1)

- Ongeveer 50% hiervan betreft commerciële inkomsten uit kaartverkoop (~40%), 
sponsoring (~5%) en merchandise (~5%).

- De overige 50% komt uit de verkoop van uitzendrechten en subsidies. 
― De totale kosten voor het LOC voor de organisatie van het evenement waren in 2017 

(organisatiejaar) ~18,6 mln EUR.1)

- De kosten bestaan uit de organisatie van de sportevenementen (27%), broadcasting
(20%), informatiesystemen voor onder andere timing en scoring (14%), marketing 
en media (12%), staff LOC (12%), openings- en sluitceremonie (10%) en security, 
medische ondersteuning en antidoping (5%).

― Het LOC moet diverse kosten maken en een afdracht doen aan het IWGA voor 
ondersteuning. Daartegenover staat dat het LOC meedeelt in de sponsorinkomsten van 
het IWGA voor het evenement. Het is onbekend wat de omvang is van de nettostroom
tussen beide organisaties.1)

― Het uiteindelijke verlies voor het LOC in het organisatiejaar bedroeg ~15,6 mln EUR. 
Het is niet bekend wie of welke organisatie voor dit verlies is opgedraaid.1)

― Naast de kosten van het LOC heeft de gemeente van Wroclav ongeveer 48,2 mln EUR 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van de stadions en de transportinfrastructuur.1)

― De totale economische impact van de World Games in 2017 wordt geschat op 
~21,8 mln EUR, waarvan ~6,7 mln EUR voortkomt uit de uitgaven van toeristen die het 
evenement bezochten en ~15,1 mln EUR uit investeringen vanuit de organisatie van het 
evenement.1)

De organisatie van het multisportevenement de World Games lijkt op die van de Olympische 
Spelen, maar met minder bezoekers en kijkers op afstand en kleinere financiële stromen
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De organisatie en financiering van de World Games

Bron: (1) GSI Event Study The World Games 2017.
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De nationale en internationale evenementen van niet-ondersteunde World Games-sporten 
ontvangen wel subsidie vanuit de overheid

Nationale en internationale topsportevenementen van World Games-sporten worden 
over het algemeen georganiseerd door de nationale sportbonden
― Indien mogelijk worden topsportevenementen van World Games-sporten door 

sportbonden georganiseerd in samenwerking met een vereniging om gebruik te maken 
van de locatie. Voor grote evenementen wordt indien nodig gebruikgemaakt van een 
evenementenlocatie.

― Internationale topsportevenementen van World Games-sporten worden georganiseerd 
door nationale sportbonden in opdracht van Europese of wereldwijde federaties. De 
internationale federaties houden toezicht op en zijn verantwoordelijk voor de 
internationale regelgeving die toegepast wordt tijdens de evenementen.

Alleen internationale topsportevenementen van World Games-sporten kunnen 
financieel worden ondersteund door het ministerie van VWS

― De gemiddelde inkomsten van niet-ondersteunde topsportevenementen worden geschat 
op ~169k EUR (op basis van negen evenementen).1)

- 43% komt voort uit bezoekersbestedingen, 36% uit ticketing, 12% uit sponsoring en 
9% uit subsidies.

― Alleen internationale evenementen kunnen subsidie aanvragen vanuit het ministerie van 
VWS. Nationale evenementen ontvangen alleen subsidie van provincies en/of 
gemeenten.4)
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Notitie: Financiële getallen gebaseerd op inschattingen.
Bron: (1) Respons Events Insights, Respons, 2022. (2) Stand van zaken topsportevenementen, ministerie van VWS, 2021. 

(3) KPMG-analyse. (4) Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023 (https://wetten.overheid.nl/, geraadpleegd op 
28 oktober 2022).
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Interviews

Organisatie Type

ABN AMRO Sponsor
Rotterdam Ahoy Evenementlocatie
Circuit Zandvoort Evenementlocatie
CWO Consultancy & Marketing Sponsor
Dopingautoriteit Toezichthouder
Dutch Grand Prix Evenementorganisator
GP Elite Team
Heineken Sponsor
House of Sports Evenementlocatie
Inretail Sponsor
Johan Cruijff ArenA Evenementlocatie
Jumbo-Visma Team
KNAF Bond
KNBB Bond
KNKV Bond
KNLTB Bond
KNSB Bond
KNVB Bond
KNVB Expertise Bond
KNWU Bond

Organisatie Naam

Ministerie van Justitie en Veiligheid Overheid
NDB Bond
Nederlandse Loterij Sponsor
NGF Bond

NOC*NSF NOC*NSF
NOS Sport Mediapartij
Platform Ondernemende Sport Bond
Rotterdam Topsport Evenementorganisator
RUG Expert / Wetenschap
Secutix Evenementorganisator
Sportexpert Expert / Wetenschap
Sportvisserij Nederland Bond
Stichting La Vuelta Hollanda Evenementorganisator
Team DSM Team
TIG Sports Evenementorganisator
Topsport Amsterdam Expert / Wetenschap
UK Sports Expert / Wetenschap
Voorzitter Expertpanel Top Expert / Wetenschap
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