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1 Inleiding 

In dit rapport doet de Rekenkamer Maastricht verslag van haar onderzoek naar de huidige financiële relatie 

van de gemeente Maastricht  met MVV in het perspectief van de ondersteuning aan MVV en de relatie met 

de gebiedsontwikkeling rond stadion de Geusselt.  

Op 26 mei 2010 heeft de gemeenteraad van Maastricht besloten voor € 1,85 miljoen de eigendom te 

verwerven van het stadion de Geusselt en de trainingsaccommodatie Klein Geusselt van de Stichting Stadion 

Geusselt.  De gemeenteraad heeft toen eveneens besloten de vordering ad € 1,7 miljoen kwijt te schelden. 

Totaal heeft de gemeente dus € 3,55 miljoen ter beschikking gesteld. 

De thema’s die in bij het afweegproces door de raad werden beschouwd, waren: 

 de ontwikkeling van het Geusseltgebied (bij faillissement van MVV was er geen Betaald Voetbal 

Organisatie (BVO) meer die het stadion kon benutten, met achteruitgang van het stadion en de 

negatieve uitstraling op het gebied als gevolg) en het economische beleid;  

 het sport- en het sportaccommodatie beleid; 

 de maatschappelijke functie van de BVO Maastricht die ontwikkeld zou moeten worden.  

De financiële problemen van MVV en de betrokkenheid van de gemeente daarbij dateren niet van 2010. Ook 

in 2001 en 2004 had de gemeente een rol bij de oplossing van de financiële problemen bij MVV. Dat roept in 

eerste instantie de vraag op welke waarborgen in 2004 zijn geschapen om te voorkomen dat MVV in de 

toekomst opnieuw in een hachelijke situatie terecht zou kunnen komen en waarom dit klaarblijkelijk niet 

heeft gewerkt. 

Nog belangrijker is de vraag: zijn nu (vanaf mei 2010) voldoende waarborgen geschapen om te voorkomen 

dat in de toekomst opnieuw financiële problemen bij de BVO MVV kunnen ontstaan die weer met publieke 

middelen dienen te worden opgelost? Dat is de kernvraag van dit  onderzoek. 

De rekenkamer wil met dit onderzoek vaststellen welke waarborgen bestaan om hernieuwde financiële 

problemen met MVV te voorkomen en welke risico’s de gemeente in de nieuwe situatie loopt. Hierbij zal ook 

gekeken worden welke lessen de gemeente uit het verleden heeft getrokken en of daarvan gebruik is 

gemaakt. De rekenkamer zal niet ingaan op de vraag of in deze casus van gemeentezijde wel of geen sprake 

is van staatssteun, mede omdat deze vraag momenteel nog onderwerp is van vooronderzoek van de 

Europese Commissie.   

 

1.1 Vraagstelling  

De specifieke vragen die de rekenkamer met dit onderzoek wil beantwoorden zijn: 

1. Op welke manier borgt de gemeente dat niet (wederom) een situatie ontstaat waarbij een faillissement 

van MVV voorkomen moet worden door een financiële interventie door de gemeente? De 

beantwoording van deze vraag wordt mede geplaatst in de context van de wijze waarop uitvoering is 

gegeven aan de toezegging van het (toenmalige) college aan de raad in 2002 om te onderzoeken of 

MVV de mogelijkheid heeft terug te betalen.   
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2. Op welke wijze wordt de overleg- en rapportagestructuur tussen MVV en het college vorm gegeven, 

wordt de kwaliteit van de gedeelde informatie geborgd en rapporteert vervolgens het college aan de 

raad? 

3. Welke lessen zijn te trekken uit de ervaringen in de periode 2002–2010 waarbij, ondanks vermeende 

zekerstellingen, MVV toch niet in staat is gebleken om haar verplichtingen jegens de gemeente na te 

komen?  

4. Welke risico’s loopt de gemeente met de door haar ingenomen posities inzake het Geusseltstadion en 

MVV in de toekomst? 

 

 

1.2 Aanpak  

Het onderzoek is, nadat het plan van aanpak met vraagstelling en voorlopig normenkader is uitgewerkt, in 

oktober 2011 gestart met de nadere bestudering van de belangrijkste beleidsdocumenten. In de periode 

oktober – november 2011 hebben gesprekken plaatsgevonden met de meest betrokken ambtenaren en zijn 

aanvullende stukken voor nadere bestudering aan de rekenkamer ter beschikking gesteld. 

In de daaropvolgende maanden heeft de rekenkamer de stukken bestudeerd, waarbij op onderdelen 

aanvullende informatie bij de gemeente is opgevraagd. In mei 2012 heeft de rekenkamer de gemeente de 

nota van bevindingen voorgelegd voor ambtelijke verificatie. Op basis van de ambtelijke reactie heeft de 

rekenkamer de nota op een beperkt aantal punten aangevuld en voorzien van conclusies en aanbevelingen.  

Hierop is het rapport begin juni 2012 voor een bestuurlijk reactie voorgelegd aan het college van B&W. De 

ontvangen reactie is integraal aan dit rapport toegevoegd.  

  

1.3 Leeswijzer 

De vraagstelling voor dit onderzoek wordt in hoofdstuk 1 geschetst. Het normenkader dat bij de 

beantwoording van de onderzoeksvragen is gehanteerd, wordt in hoofdstuk 2 gepresenteerd.  

In hoofdstuk 3 presenteert de rekenkamer haar bevindingen inzake het gemeentelijke beleid inzake MVV in 

de periode 2000–2010. Hierbij ligt, in het licht van de vraagstelling, het accent op het inzichtelijk krijgen van 

de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om MVV te ondersteunen en op welke wijze de risico’s 

hierbij zijn beheerst om de kans in de toekomst op een nieuw beroep van MVV op gemeentelijke 

ondersteuning te minimaliseren. In hoofdstuk 4 gaat de rekenkamer in op de reddingsoperatie van 2010. 

Hierbij ligt het zwaartepunt op het inzichtelijke krijgen van de risico’s die de gemeente na deze operatie nog 

loopt in haar relatie met MVV en in hoeverre deze situatie zich onderscheidt van de situaties uit het 

verleden. 
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2 Normenkader  

In dit hoofdstuk worden de normen toegelicht die  bij de beantwoording van de onderzoeksvragen worden 

gebruikt.  

 

1. De gemeente heeft n.a.v. de steunverleningen in 2001 en 2004 zodanige waarborgen 

geschapen dat niet opnieuw een situatie zou ontstaan waarbij onverwachts financiële 

steun aan de raad dient te worden gevraagd.  

 De gemeente Maastricht heeft een traditie in het min of meer noodgedwongen ondersteunen van MVV. 

De ondersteuning werd, zeker de laatste tien jaren, geboden onder druk vanwege de acuut dreigende 

financiële situatie bij MVV, in combinatie met de publieke opinie (een deel ervan althans) die verwachtte 

dat de gemeente MVV niet failliet zou laten gaan. Omdat het bij de steunverlening vanuit de 

gemeenschap/de gemeente  gaat om substantiële bedragen, mag worden verwacht dat de gemeente 

haar financiële belang veilig stelt.  

 

2. De gemeente waarborgt haar financiële belangen adequaat door zekerheid voor 

terugbetaling te regelen. De gemeente bewaakt haar financiële belangen actief, onder 

meer door een adequaat toezichtstelsel.  

 Verwacht mag worden dat in 2010 duidelijke waarborgen zijn geschapen om een herhaling van de 

situaties uit 20101 en 2004 te voorkomen.  

 

3. Na 2010 is actief getracht de ontwikkeling van het Geusseltgebied onafhankelijk te maken 

van de financiële situatie van MVV. 

 Belangrijk argument bij de steunverlening in 2010 was de overweging dat bij een faillissement van MVV 

de (ruimtelijke) ontwikkeling in het Geusseltgebied ernstig geschaad zou worden. Er mag verwacht 

worden dat na de steunverlening in 2010 zodanig gewerkt wordt aan de ruimtelijke ontwikkeling rond 

het Geusseltgebied, dat dit argument in de toekomst een minder prominente rol kan spelen.   
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3 Historisch overzicht relatie gemeente Maastricht en MVV  

In dit hoofdstuk wordt in vogelvlucht ingegaan op de historie van de steunverlening aan MVV over de 

afgelopen 10 jaren. In meer detail wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente na de laatste 

steunverlening van mei 2010 haar belangen heeft geborgd.  

Gezien de vraagstelling is het niet de bedoeling de volledige geschiedenis van steunverleningen van de 

gemeente aan MVV te onderzoeken. Wel is het voor de beoordeling van de besluitvorming door de raad op 

26 mei 2010 van belang deze historische context van de steunverlening evenals de daarbij ingezette 

instrumenten te kennen. Dit hoofdstuk behandelt de belangrijkste besluitvormingsmomenten en                  

–arrangementen over de periode 2001–2010 waarin steunverlening inzake MVV aan de orde was. 

In deze periode zijn drie belangrijke momenten aan te wijzen: 

 Besluit van de raad van 18 december 2001 

 Besluit van de raad van 11 mei 2004 en  

 Besluit van de raad van 26 mei 2010 

Gegeven de vraagstelling concentreert het onderzoek zich op de uitwerking van het raadsbesluit van 26 mei 

2010, maar wel tegen de achtergrond van eerdere besluiten van de raad. 

 

3.1 Het raadsbesluit van 18 december 2001 

Op 21 november 2001 gaf MVV aan de raadscommissie Algemene Zaken een toelichting op de financiële 

positie van MVV1 2. Deze toelichting eindigde met het verzoek van MVV aan de gemeente om een garantie te 

willen afgeven voor een lening van 3,0 miljoen gulden. 

Tijdens de vergadering verzocht de gecombineerde raadscommissie AZ en Welzijn & Sport het college  een 

extern onderzoek te laten verrichten om “de financiële bodem in de MVV put” te kunnen vaststellen. Dit om 

van daaruit de vraag te kunnen beantwoorden of een bedrag van 3,0 miljoen gulden waarvoor de gemeente 

garant zou moeten staan, genoeg zou zijn. Ten tweede gaf de commissie  nadrukkelijk aan  voorwaarden 

aan een garantstelling te stellen. Belangrijkste voorwaarde was dat ook private partijen substantieel zouden 

bijdragen aan de redding van MVV. Ook zou de aansturing en het toezicht op MVV verscherpt moeten 

worden. Verder werd een verantwoording gevraagd over de besteding van de eenmalige bijdrage van        

2,0 miljoen gulden die de gemeente in mei 1999 aan MVV ter beschikking had gesteld3.  

 

 

 

                                                

 

 
1 Verslag van de gecombineerde vergadering van de raadscommissie AZ en Welzijn en Sport van 27 november 2001. 
2   Raadsvoorstel 151-2001 (gemeenteraad 18 december 2001). 
3   Aan de eenmalige bijdrage werden drie voorwaarden gesteld.  
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Het gevraagde extern onderzoek werd door Deloitte en Touche uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwamen de 

volgende punten naar voren: 

 MVV had de voorgaande jaren boven zijn stand geleefd. Dit was ten koste gegaan van de 

vermogenspositie. Daarnaast was er sprake van een te grote afhankelijkheid van incidentele inkomsten 

(zoals subsidies en transfers). 

 De begroting zou neerwaarts bijgesteld moeten worden van 7,5 miljoen gulden naar 5,0 miljoen 

gulden. Het eigen vermogen aan het eind van het boekjaar 2000/2001 bedroeg 5,5 miljoen gulden 

negatief en aan het einde van 2001/2002 in totaal 8,0 miljoen gulden negatief. Om dit weg te werken 

was een kapitaalinjectie nodig van 8,0 miljoen gulden. Deloitte stelde voor aan de gemeente om dit in 

de vorm van een achtergestelde lening te doen, waarbij de rente en afschrijving op deze lening 

afhankelijk zouden worden gesteld van een positieve exploitatie en het resultaat (door Deloitte 

gedefinieerd als de additionele inkomsten boven de minimumbegroting van 5,0 miljoen gulden).  

Deloitte meldde dat, gezien de liquiditeitssituatie, een zeer groot gedeelte van de voorgestelde injectie al op 

korte termijn nodig zou zijn, namelijk 4,5 miljoen gulden voor 1 januari 2002 en nog eens 2,0 miljoen gulden 

per 1 juli 2002. Ook waren een adequate management- en toezichtstructuur en een verbetering van het 

financieel management en de financiële discipline vereist.  

Aan de hand van het raadsvoorstel van 18 december 2001 (en de daarbij behorende bijlage 2) valt het 

volgende overzicht te construeren. 

 

(bedragen gulden x  1000)     

Jaarrekening 1998 / 1999 1999 / 2000 2000/2001  2001-2002 

Resultaat       12        914 - 1.700 - 1.500 

Eigen Vermogen (EV) - 3.900 - 3.800 - 5.500 - 8.000 

 

Uit het raadsvoorstel bleek dat het college van mening was dat een kapitaalinjectie van de door MVV 

gevraagde 3,0 miljoen gulden volstrekt niet zou volstaan en dat zonder ingrijpende maatregelen MVV 

verloren zou gaan. Met een faillissement van MVV zou – nog steeds volgens het college - een onomkeerbare 

stap worden gezet. Het college wilde dan ook verder kijken dan alleen een garantstelling. 

Het college stelde vervolgens, daartoe uitgenodigd door de raad5, een reddingsplan op. De kernpunten van 

dit reddingsplan, dat op 18 december 2001 aan de raad werd aangeboden, waren de volgende:  

                                                

 

 
4  Mede als gevolg van omzetten van voorlopig gemeentelijk subsidie in definitieve subsidie. De gemeente is hiermee 

akkoord gegaan met het oog op de subsidievoorwaarden (o.m. gericht op het voorkomen van de verdere groei van 
het negatieve eigen vermogen). 

5  Zie het verslag van de gecombineerde vergadering van de raadscommissie AZ en Welzijn en Sport van 27 november 
2001. 
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 Een duurzame exploitatie van minimaal 5,0 miljoen gulden6 . Incidentele baten – bijv. door verkoop van 

spelers - dienden ten goede te komen van het EV.  

 Sanering van het negatieve eigen vermogen en verbetering van de liquiditeitspositie via een 

achtergestelde lening van 8,0 miljoen gulden. Betaling van rente en afschrijving zouden plaatsvinden uit 

eventuele  positieve exploitatieresultaten als gevolg van stijgende opbrengsten (boven de begroting7 

van  5,0 miljoen gulden). Het college wilde echter verder gaan: het bedrag van 8,0 miljoen gulden 

moest niet in de vorm van een achtergestelde lening op tafel komen maar door:  

a. een bedrag van 3,0 miljoen gulden  in de vorm van private bijdragen; 

b. als stap a) zou slagen, dan zou de gemeente bereid zijn een garantie te verlenen op de door de 

vastgoedontwikkelaar in de Geusselt te verstrekken lening van 3,0 miljoen gulden. Deze garantie 

had betrekking op de rente en aflossing (te verdisconteren in de huur van het stadion) van deze           

3,0 miljoen gulden. Naar het oordeel van de gemeente zou het gemeentelijke risico jaarlijks met      

0,3 miljoen gulden afnemen door de aflossingscomponent8;  

c. een subsidie van 2,0 miljoen gulden door de gemeente te verstrekken;  

d. versterking van sturing en toezicht op de financiën en de verwerving van inkomsten. De raad van 

commissarissen (RvC) zou dichter op het management gaan functioneren en zou zelf de directe 

verantwoordelijkheid aanvaarden voor het realiseren9 van de ombuigingen, het vergroten van de 

inkomsten en het realiseren van de door Deloitte voorgestelde verbeteringen. Gemeente en 

sponsors zouden ieder één nieuwe commissaris voordragen. De gemeentecommissaris zou een 

bindende stem krijgen ten aanzien van de uitgaven die niet in de basisbegroting zijn voorzien. De 

RvC zou tenminste tweemaal per jaar aan het college rapporteren over de voortgang van de 

operatie zolang deze zou lopen.  

Op deze manier zou volgens de gemeente stapsgewijs het negatief EV van 8,0 miljoen gulden gesaneerd 

kunnen worden. Het college verwoordde dit standpunt in een brief aan de RvC van MVV van 12 december 

2001.  

 

Op 18 december 2001 stemde de raad in met het voorstel om voor een bedrag van 3,0 miljoen gulden 

garant te staan en voor 2,0 miljoen gulden subsidie aan MVV te verstrekken. De verdere afwikkeling werd 

gemandateerd aan het college.  

Bij het betreffende raadsvoorstel werd in een bijlage een verantwoording gepresenteerd van de aan MVV 

verleende  subsidie over 1999 van 2,0 miljoen gulden. De raad had in 1999 besloten 2,0 miljoen gulden ter 

beschikking te stellen aan MVV op voorwaarde dat: 

                                                

 

 
6  Onduidelijk wat dit een minimum begroting nu betekent (kosten minimaal 5 miljoen opbrengsten minimaal 5 miljoen 

saldo minimaal 5 miljoen?). 
7  Blijkbaar wordt hier met begroting ‘kostentotaal’ bedoeld. 
8  Aannemend  uiteraard dat ook feitelijk afgelost wordt. 
9  Onzes inziens is dit een taak van het bestuur; de RvC dient juist hierop toezicht te houden en geen bestuurs-

handelingen te verrichten.  
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a) er sprake zou zijn van een professionele organisatiestructuur met functiescheiding tussen bestuur, 

technische staf en management; 

b) het ging om een eenmalige bijdrage t.b.v. het saneren van de negatieve vermogenspositie op de 

balans; 

c) de bijdrage geëffectueerd zou worden met een voorlopige subsidiebeschikking die over een tijdbestek 

van vijf jaar jaarlijks voor 1/5 zou worden omgezet in een definitieve subsidie, gerelateerd aan de 

jaarlijkse toetsing door het college op een sluitende begroting (vooraf) respectievelijk het 

exploitatieresultaat (achteraf). Feitelijke uitbetaling kon wel al volledig in 1999 plaatsvinden.  

In december 2001 meldde het college meldde ten aanzien van deze in 1999 gestelde voorwaarden het 

volgende:  

Ad a) De structuur was gewijzigd en de functiescheiding was doorgevoerd. 

Ad b) Toetsing van jaarrekeningen en begroting had plaatsgevonden.  

Ad c) Hierover meldde de nota niets. 

Het college gaf aan van oordeel te zijn dat met de degradatie van MVV in 2000/2001 naar de eerste divisie 

een nieuw feit was ontstaan dat de oorspronkelijke bedoeling (gezonde exploitatie en gezonde 

vermogenspositie) van de verstrekking van de 2,0 miljoen gulden aan MVV volledig had doorkruist. De 

degradatie was, naar het oordeel van het college, een belangrijke oorzaak, echter niet de enige. “De 

opbrengsten zijn ook na degradatie, naar nu blijkt, te hoog ingeschat. Dit heeft ertoe geleid dat scherpe 

(ombuigings)maatregelen te lang zijn uitgesteld en feitelijk pas nu op tafel liggen. Bewust is er echter in 

1999 voor gekozen dat de gemeente wat dat betreft zou toetsen op basis van begrotingen en 

jaarrekeningen en niet de verantwoordelijkheid zou overnemen door zelf exact van maand tot maand 

realisatie van die begrotingen te volgen”.   

Deze laatste zin lijkt enigszins in tegenspraak met de eerdere melding aan de raad dat de uitvoering van de 

voorwaarden op basis van begrotingen en rekeningen door gemeente getoetst zou worden: “De bijdrage 

wordt geëffectueerd met een voorlopige subsidiebeschikking (wel met feitelijke uitbetaling), welke over een 

tijdsbestek van vijf jaren jaarlijks voor 1/5 wordt omgezet in een definitief subsidie, gerelateerd aan de 

jaarlijkse toetsing door het college op een sluitende begroting (vooraf) resp. het resultaat van de exploitatie 

achteraf”10.  

 

De rekenkamer stelt ten aanzien van de door de gemeente gestelde voorwaarden uit 1999 het volgende 

vast: 

 De organisatiestructuur is inderdaad gewijzigd.  

 De aangekondigde toetsing door de gemeente had, voor zover deze heeft plaats gevonden, kijkend 

naar de resultaten, geen consequenties. Consequenties werden blijkens de verantwoording ook 

eigenlijk niet beoogd.  

                                                

 

 
10  Zie bijlage 2 “Verantwoording gemeentesubsidie 2,0 mln. gulden in 1999” van raadsstuk van 18 december 2001.  
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Inzake de voorwaardelijke subsidie  van 2,0 miljoen gulden uit 1999 meldt de gemeente desgevraagd (door 

de rekenkamer) het volgende: “In 1999 is 2 mln gulden uitgekeerd conform raadsbesluit 74-1999. In de 

beschikking is opgenomen dat de 2 mln gulden als vooruitbetaalde subsidie voor 5 jaren moesten worden 

beschouwd. Jaarlijks zou toetsing achteraf plaats vinden. Op basis van de toetsing zou jaarlijks 1/5 deel van 

het subsidie kunnen worden vastgesteld. Voor zover ons bekend heeft deze toetsing één keer plaats 

gevonden. MVV is vervolgens wederom in de problemen gekomen, waarna een nieuwe reddingsactie is 

opgestart en verdere toetsing op de vooruitbetaalde subsidie niet meer aan de orde was”. Dit is (in de ogen 

van de rekenkamer)  opmerkelijk, omdat als voorwaarde aan de raad toetsing werd toegezegd. Mede hierom 

heeft de raad met de voorwaardelijke subsidie ingestemd. De rekenkamer heeft geen nader onderzoek 

gedaan naar de vraag wie hiertoe besloten heeft en waarom dit niet aan de raad gemeld is. De ambtelijke 

reactie hierop luidt: “Eén van de voorwaarden was dat er een sluitende begroting (vooraf) en 

exploitatieresultaat per jaar diende te zijn. Dit was gezien de financiële situatie van MVV in 2001 niet aan de 

orde. Feitelijk voldeed men dus niet aan de voorwaarden en hadden de resterende delen teruggevorderd 

moeten worden. Feitelijk was terugvordering onmogelijk gezien het Deloitte en Touch rapport waarin het 

negatieve eigen vermogen van MVV op dat moment op 8,0 miljoen gulden werd bepaald.” 

 

Verder wordt in december 2011, op vragen van verschillende raadsfracties, door het college gemeld welke 

bijdragen in het recente verleden aan MVV zijn verstrekt. Het gaat hierbij om: 

 1978–1987: diverse investeringsbijdragen in stadion voor totaal 5,3 miljoen gulden; 

 1999: subsidie van 2,0 miljoen gulden;  

 2001: actueel garantieverzoek van 3,0 miljoen gulden (en wederom 2,0 miljoen gulden subsidie). 

 

3.2 Het raadsbesluit van 11 mei 2004 

Ondanks de steunmaatregelen van 2001 verslechterde de financiële situatie van MVV in de daaropvolgende 

jaren nog verder. Op 14 mei 2003 vergaderde de Raadscommissie Middelen/AZ over MVV, waarbij overigens 

geen stuk ter tafel lag. Tijdens de vergadering schetste de burgemeester de gang van zaken in het verleden 

rond de gemeentelijke hulp aan MVV: de raad had in mei 1999, december 2001 en het voorjaar 2002 

besluiten genomen om MVV te steunen met subsidies en garanties. Op die steunmomenten had de raad 

telkens opnieuw besloten dat het de laatste keer zou zijn dat steun zou worden verleend. Tijdens de 

vergadering gaf het college  aan te vinden dat nu bedrijven aan zet zijn om MVV in de lucht te houden. De 

commissie sprak uit deze algemene lijn te volgen. 

 

Maar in 2004 komt de kwestie opnieuw op de agenda en op 11 mei 2004 ligt er een raadsvoorstel voor dat 

als volgt kan worden samengevat: 

Op basis van het raadsbesluit van december 2001 had de gemeente de rente en aflossing van de door de 

Stichting Stadion Geusselt aan MVV te verstrekken lening van 3,0 miljoen gulden (oftewel € 1,36 miljoen) 

gegarandeerd. Als zekerheid voor deze garantie had MVV al haar roerende en onroerende zaken verpand 

aan de gemeente. Verpanding van het onroerend goed betekende een recht van eerste hypotheek op de 

gesloten erfpachtovereenkomst met de gemeente en hiermee ook op de opstallen (kleedkamers en kantine) 

van trainingscomplex Klein Geusselt. MVV kon Klein Geusselt niet vervreemden zonder toestemming van de 

gemeente. De grond van het trainingscomplex was eigendom van de gemeente en in erfpacht uitgegeven 
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aan MVV. De eerder afgegeven garantie was over het seizoen 2002/2003 geëffectueerd. De gemeente had 

daarom een bedrag van € 136.000 betaald aan de Stichting Stadion Geusselt en daarmee tevens een directe 

vordering gekregen op de Stichting MVV. Gemeld wordt dat het college medio 2003 de raad heeft 

aangegeven dat de inzet van het college is te onderzoeken of MVV tot afkoop van de verstrekte garantie kan 

komen. 
  

Uit het raadsvoorstel blijkt dat de raad van beheer van MVV het college heeft laten weten dat zij zich in de 

begroting 2003/2004 geconfronteerd zag met financiële verplichtingen van € 0,8 miljoen (exclusief de rente 

en aflossing van de gegarandeerde lening ad € 0,2 miljoen) die niet gedekt waren. De raad van beheer heeft 

hierbij aangegeven: 

 dat de eerder genoemde garantie van 3,0 miljoen gulden voor het jaar 2003/2004 verlengd zou moeten 

worden; 

 dat afkoop van de garantie niet aan de orde is omdat er geen geld voor is; 

 toestemming  te vragen aan de gemeente om de accommodatie Klein Geusselt marktconform te mogen 

verkopen: MVV zou de accommodatie Klein Geusselt aan Stichting stadion Geusselt verkopen voor       

€ 0,45 miljoen; de Stichting stadion Geusselt zou  de accommodatie aan de sponsor verhuren, die deze 

weer ter beschikking zou stellen aan MVV. Het recht van eerste hypotheek van de gemeente op Klein 

Geusselt blijft gehandhaafd, zodat – volgens de raad van beheer - de gemeente haar zekerheid 

behoudt.  

 dat sponsoren € 0,3 miljoen extra op tafel zouden leggen voor seizoen 2003/2004; 

 dat bezien moet worden of, in overleg met stichting Stadion Geusselt als feitelijke geldverstrekker, de 

lening van 3 miljoen gulden uit 2001 zou kunnen worden kwijtgescholden of achtergesteld. 

 

Het raadsvoorstel uit mei 2004 luidt als volgt: 

 Ten aanzien van het verzoek van MVV om Klein Geusselt over te dragen: “Omdat het recht van eerste 

hypotheek in stand blijft verzet zich niets tegen medewerking aan deze constructie”. De gemeente 

wordt hierdoor volgens het college niet in haar belangen geschaad. Het recht van de eerste hypotheek 

is volgens het college niet bedoeld om Klein Geusselt te liquideren als MVV niet meer aan haar rente- 

en aflossingsverplichtingen zou kunnen voldoen, maar voor het geval dat MVV failliet zou gaan, om 

mede de waarde – volgens de markt - van Klein Geusselt te gebruiken voor delging van de dan 

ingeloste gegarandeerde geldlening. Die positie zal ook blijven bestaan als MVV Klein Geusselt 

overdraagt aan Stadion Geusselt.  

 Het kwijtschelden of achterstellen van de gegarandeerde lening is volgens het college geen optie. 

“Invorderen tot het faillissement er op volgt zou strijdig zijn met het raadsbesluit van december 2001 

en leidt er voorts toe dat de lening voor de gemeente zeker verloren gaat”.  

Op 11 mei 2004 stemt de gemeenteraad in met deze voorstellen inclusief de verplichting om niet tot 

dwanginvordering en/of faillissement van MVV over te gaan als MVV niet aan haar rente- en 

aflossingsverplichtingen kan voldoen zonder in liquiditeitsproblemen te komen. De raad stelt ook vast dat 

hiermee niet afgeweken wordt van de eerder ingezette lijn MVV niet meer financieel te steunen. 
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3.3 Financiële ontwikkelingen in de periode  2007 – 2010 

Op verzoek van de rekenkamer heeft de gemeente een overzicht verstrekt van de exploitatieresultaten en de 

ontwikkeling van het eigen vermogen van MVV over de periode 2007 t/m 2011 (bedragen x € 1 miljoen). In 

deze cijfers zijn voor seizoen 2009/2010 de maatregelen die aan het eind van dit seizoen zijn genomen 

verwerkt. Eind maart 2010, dus vóór de steunmaatregelen, was sprake van een verlies van € 1,3 miljoen en 

een negatief EV van € 5,17 miljoen11.   

 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Resultaat - 0,15 - 1,1 3,9  0,021 

EV - 2,7 - 3,8 0,051  0,072 

 

Gevraagd naar de manier waarop de gemeente de financiële ontwikkelingen bij MVV in deze jaren heeft 

gevolgd, meldt de gemeente dat tot 2007 jaarlijks een ambtelijk gesprek met MVV plaatsvond waarbij de 

stand van zaken van de Stichting MVV werd doorgenomen aan de hand van de jaarrekening van de 

stichting. Vanaf 2007 vroeg de gemeente bovendien om een jaarlijkse verklaring van de accountant waarin 

deze verklaarde dat het vermogen van de stichting het niet toestond om de schuld van de stichting aan de 

gemeente af te lossen zonder dat dit tot grote problemen voor de stichting zou leiden. In die periode is van 

gemeentezijde zonder succes geprobeerd om tot nadere afspraken te komen over toekomstige aflossingen. 

 

Zoals hierboven  geschetst verslechtert in de seizoenen  2008/2009 en 2009/2010 de financiële  situatie van 

MVV dramatisch. Bovendien wordt in september 2009 duidelijk dat MVV geen toestemming van de KNVB 

krijgt voor  een plan waarbij MVV zou worden getransformeerd in een bv waarin de Turkse investeerder 

Mahmut Bilgic een aanzienlijk belang zou nemen12.   

Begin 2010 verkeert MVV dan ook in acute geldnood en kan de club over februari en maart 2010 geen 

salarissen uitbetalen. Het is duidelijk dat, wanneer MVV niet in staat is  haar financiële situatie op zeer korte 

termijn te verbeteren, MVV haar licentie bij de KNVB verspeelt en een faillissement onafwendbaar is. In de 

pers verschijnen vele berichten over dit naderend faillissement. Daaruit blijkt ook dat de gemeente niet 

wenst bij te dragen aan een nieuwe redding van MVV. Deze afhoudende houding  van de gemeente is in lijn 

met de besluitvorming ten tijde van de reddingsoperaties in de periode 1999–2004 zoals hiervoor 

beschreven. 

                                                

 

 
11  Dit blijkt uit de door de in opdracht van de gemeente uitgevoerde analyse door een accountant van de financiële 

situatie van MVV per 31 maart 2010 en die op 26 mei 2010 aan de gemeente is gepresenteerd. 
12  De Limburger 7-7-’09; Voetbalzone.nl 15/9/’09. 
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4    MVV reddingsoperatie 2010  

4.1  Aanloop   

In oktober 2009 vormt een groep betrokken buitenstaanders op verzoek van de supportersclub MVV de 

zogenaamde ‘Initiatiefgroep MVV’. Deze groep onderzoekt, onafhankelijk van het zittende bestuur, de 

mogelijkheden voor een levensvatbaar MVV Maastricht13.  

In de maanden februari tot en met april 2010 vindt er tussen de gemeente en deze initiatiefgroep  

(informeel) overleg plaats. Het eerste serieuze contact van de gemeente met de initiatiefgroep vind plaats 

op paasmaandag 29 maart 2010. Een lid van de initiatiefgroep neemt telefonisch contact op met een lid van 

de directieraad van de gemeente. Op 31 maart vindt er, los van het voorgaande, overleg tussen MVV en de 

burgemeester plaats. Uit beide gesprekken blijkt de acute ernst van de situatie bij MVV. In de daarop 

volgende dagen wordt ambtelijk, op basis van gesprekken en beschikbare gegevens, een eerste analyse 

inzake het dossier opgesteld die op 8 april met het college wordt besproken. Gemeld wordt: 

 De financiële situatie bij MVV is dramatisch, er is geen ruimte voor acute betalingen (zoals salarissen). 

 De schuldpositie bedraagt ruim € 5,0 miljoen. 

 Er is sprake van een groot negatief eigen vermogen. 

 Een groep buitenstaanders (de initiatiefgroep) onderzoekt een mogelijke doorstart. 

 De gemeente heeft als formeel standpunt dat géén financiële bijstand wordt verleend (overleg Mans, 

Winants, Meys inzake MVV d.d. 31 maart 2010). 

 

Het college vraagt de ambtenaren de situatie nader te onderzoeken. Op 12 april vindt er een verdiepend 

gesprek met wethouder Winants plaats, gevolgd door gesprekken met meerdere collegeleden op 13, 19 en 

21 april waarbij besloten wordt het seniorenconvent mondeling in te lichten. 

In deze periode is er veelvuldig ambtelijk contact met de initiatiefgroep. Dit contact staat, volgens de 

gemeente, in het teken van informatie-uitwisseling, gegevens vergaren etc. Dit met als doel om op basis van 

juiste gegevens college en seniorenconvent te informeren. Op 22 april 2010 wordt de raad (i.c. het 

seniorenconvent)  geïnformeerd over de stand van zaken rond  MVV en de intenties en werkzaamheden van 

de initiatiefgroep.14  

De initiatiefgroep stuurt de gemeente op 29 april 2010 schriftelijk een uitgewerkt idee voor een 

levensvatbaar MVV Maastricht en verzoekt hierin de gemeente om hieraan medewerking te verlenen.  Kern 

van het voorstel is dat er een transitie plaatsvindt waarbij MVV schuldenvrij een doorstart kan maken en zich 

kan ontwikkelen tot een maatschappelijk betrokken en financieel gezonde betaald voetbal organisatie.  

Om tot een schuldenvrije doorstart te komen is de medewerking van de gemeente als grote schuldeiser 

onontbeerlijk. Daarnaast verzoekt de initiatiefgroep ook aan de private schuldeisers hun vorderingen ter 

                                                

 

 
13  Dit blijkt uit de preambule van het rapport ‘MVV Maastricht; thuis in de regio’ dat op 29 april 2010 is aangeboden aan 

het college van B en W. Tijdens dit ontwikkelingsproces is door de initiatiefgroep geen contact gelegd met het 
bestuur van MVV. 

14  Verslag overleg van 22 april 2010 waarin het seniorenconvent geïnformeerd wordt over MVV. 
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hoogte van in totaal € 2,4 miljoen te laten vallen. De brief van 29 april bevat de volgende vragen aan de 

gemeente: 

1. onderschrijving van de  door de initiatiefgroep neergelegde visie en van het uitgangspunt dat voor de 

realisatie hiervan MVV schuldenvrij moet kunnen doorstarten; 

2. kwijtschelding van de achtergestelde lening (N.B. betreft totaal €  1,7 miljoen); 

3. aankoop van stadion de Geusselt voor € 1,85 miljoen; 

4. eenmalige bijdrage van de gemeente aan de transitie van MVV ter hoogte van € 200.000. 

 

De initiatiefgroep meldt dat voor het ‘nieuwe’ MVV in Q-Park een nieuwe beoogde hoofdsponsor is 

gevonden. Q-Park stelt hiervoor een schuldenvrije doorstart van MVV als voorwaarde15.  

 

4.2 Gemeentelijke reactie op verzoek initiatiefgroep 

Tijdens de reddingsoperaties van MVV in de periode 1999–2004 is besloten dat dit de laatste gemeentelijke 

handreikingen aan MVV zouden zijn16. Toch wordt het verzoek van de initiatiefgroep in behandeling 

genomen waarbij, gezien de ernst van de situatie bij MVV, snel handelen noodzakelijk is. Voor de gemeente 

zijn de directe financiële implicaties van een faillissement van MVV beperkt. De mogelijke consequentie van 

een faillissement voor de gebiedsontwikkeling van het Geusseltgebied (in het Geuseltpark masterplan) is dan 

ook de meest zwaarwegende overweging van de gemeente om gehoor te geven aan het verzoek van de 

initiatiefgroep.  

Het college komt met een voorstel dat, met uitzondering van het verzoek voor een eenmalige subsidie,  

gehoor geeft aan het verzoek van de initiatiefgroep. Hierbij wordt over de beoogde verwerving van het 

stadion het volgende gemeld:  

“De vraag inzake aanschaf stadion afwegende komen wij tot de conclusie dat de continuïteit van het gebruik 

van het stadion de optimale variant is om onze eigen vastgoedpositie zeker te stellen en een aantal 

economische en maatschappelijke effecten te bereiken. In de huidige situatie rond de gebruiker (MVV, 

dreigend faillissement) en verhuurder (wil stadion afstoten) betekent dat tevens dat wij het eigendom willen 

verwerven. Gezien onze grote belangen in de gebiedsontwikkeling van de Geusselt is een dergelijke aankoop 

te rechtvaardigen. Bovendien past het bezit van het stadion in ons sportaccommodatiebeleid. Het stadion 

neemt daarin een centrale plaats in zowel voor de actieve alsmede voor de passieve sportbeoefening.”   

Het college acht de koopprijs van € 1,85 miljoen reëel gezien het feit dat BPF (Stichting 

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid - bpfBOUW) in het verleden een lening van € 3,6 miljoen 

heeft verstrekt om een renovatie (2003–2006) mogelijk te maken17 en het stadion beschouwd kan worden 

als een stedelijke infrastructurele basisvoorziening. 

                                                

 

 
15  Zie pag. 21 van het rapport van de initiatiefgroep. 
16  Zie besluit raad 25 mei 2004 (stuknr. 2004-15593) 
17  Vergeleken met de verstrekte lening (€ 3,6 miljoen) lijkt € 1,85 laag. Echter als hier geen opbrengsten tegenover 

staan (bij faillissement / leeg stadion) is het nog steeds niet rendabel.  
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Het collegevoorstel wordt op 17 en 19 mei in het seniorenconvent besproken en op 26 mei in de 

gemeenteraad behandeld.  In deze vergadering wordt het voorstel door de raad aangenomen. Hierbij stelt 

de raad wel de volgende voorwaarden aan het college:    

 Alle schuldeisers schelden de schulden kwijt zodat MVV een schuldenvrij doorstart kan maken.  

 Een financiële rapportage dient te worden opgemaakt per 31 maart 2010 (incl. goedkeurende 

accountantsverklaring) met een prognose per 30 juni 2010. 

 De initiatiefgroep dient in de plaats te treden van het huidige bestuur van de Stichting MVV. 

 De aankoop van het stadion onder het btw-regime wordt geaccepteerd door de fiscus. 

 De huurbijdrage voor de gemeente wordt gegarandeerd door het cederen18 van de sponsorbijdragen. 

Na dit besluit gaat het college over tot uitvoering: de openstaande schuld van MVV wordt kwijtgescholden, 

het stadion wordt voor € 1,85 miljoen gekocht en met MVV worden huurovereenkomsten afgesloten voor 

het niet-exclusieve gebruik van het stadion en voor het gebruik van de Businessruimtes die de gemeente  

huurt van BPF.  

De rekenkamer stelt vast dat de in het voorstel genoemde minimale huur van € 75.000 die MVV voor het 

(niet-exclusieve) gebruik van het stadion gaat betalen onvoldoende is om de kosten te dekken. In 2001 is 

voor een exclusief gebruiksrecht van het stadion over een huur van 800.000 gulden (€ 365.000) 

gesproken19.  Omdat de huurinkomsten niet kostendekkend zijn wordt in de Kaderbrief 2010 en in de 

Meerjarenbegroting 2011-2014 € 305.000 per jaar als dekking voor deze kosten opgenomen. Inzake de 

hoogte van de huur die MVV betaalt, meldt de gemeente desgevraagd dat zij de relatie tussen de gemeente 

en MVV als marktconform duiden. Naast de verhuur van het stadion aan MVV is het de bedoeling het stadion 

veel meer als onderdeel van het gebied en het accommodatiebeleid te laten functioneren. Gebruik door 

andere partijen, zowel ten behoeve van sport als andersoortig, zou mogelijk moeten zijn en worden. 

 

Met het besluit lijkt MVV gered mits aan de gestelde voorwaarden wordt  voldaan. De belangrijkste hiervan 

zijn  dat ook alle andere schuldeisers afzien van hun vorderingen en dat MVV een zekerstelling biedt voor de 

huurverplichtingen. Daarnaast dienen er aanvullende stukken te komen die duidelijkheid verschaffen over de 

financiële situatie en het beleid van MVV en over de mogelijkheden om het stadion multifunctioneel te 

gebruiken.  

 

4.3 Tumult nadat besluit ten uitvoer is gebracht. 

Na het besluit van 26 mei 2010 gaat het college over tot de uitvoer van het reddingsplan. Op 15 juli 2010 

verwerft de gemeente het stadion. De gevraagde stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad 

voorgelegd. Rapporten van de accountant bevestigen het in het voorstel geschetste beeld van de financiële  

situatie van MVV. Ook blijkt dat de mogelijkheden om, zonder aanzienlijke investeringen, van het 

                                                

 

 
18  Cederen = verkrijgen van een vorderingen op naam vastgelegd in een acte van cessie. 
19  Brief van gemeente Maastricht d.d 12 december 2001 aan de raad van commissarissen van MVV, pag. 2. 
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Geusseltstadion een multifunctioneel complex te maken beperkt zijn. Perspectief op significante additionele 

huurinkomsten voor de gemeente ter dekking van de € 305.000 per jaar  lijken  dan ook gering. 

 

In plaats van via cedering heeft de gemeente de huurinkomsten van MVV voor het stadion veilig gesteld via  

een pandrecht op de sponsorinkomsten van MVV. Tevens is de  gemeente  medehouder van de rekening 

waarop de sponsorinkomsten binnen komen. MVV kan deze inkomsten alleen met medeondertekening door 

de gemeente gebruiken. De gemeente meldt dat in overleg met experts voor deze constructie is gekozen 

omdat dit een praktische constructie is om de beoogde zekerheid te krijgen. Daarom is, met instemming van 

de gemeenteraad,  in januari 2011 besloten af te wijken van het eerdere voorstel uit mei 2010 . 

 

Het college heeft echter het stadion verworven terwijl niet alle schuldeisers van hun vordering hebben 

afgezien. Van de totale private vorderingen op MVV van € 2,4 miljoen staat op het moment van verwerving 

nog € 80.000 open. Het college wordt hierover in de raadsvergadering van 22 september 2010 via een 

interpellatie door de raad ter verantwoording geroepen. Hierbij dienen SBM, GroenLinks, Ton, SP en VVD 

een motie van wantrouwen tegen wethouder Winants in. De partijen maken duidelijk dat zij vinden dat het 

college niet aan de voorwaarden heeft voldaan. Het college had dan ook het raadsbesluit van mei niet 

zonder meer ten uitvoer mogen brengen. Dat het college, zonder de raad in te lichten, toch tot aankoop van 

het stadion is overgegaan, rekenen de betreffende fracties de verantwoordelijke wethouder zwaar aan. De 

raadsdiscussie gaat dan ook niet zozeer over de inhoud van de besluitvorming maar over de wijze waarop 

college c.q. wethouder de raad heeft geïnformeerd. De uitkomst van het debat  is dat wethouder Winants 

terugtreedt, voordat de motie van wantrouwen tegen hem in stemming wordt gebracht. Voor het al ten 

uitvoer gebrachte besluit heeft dit geen implicaties.  

 

4.4 Situatie na september 2010 

MVV gaat onder leiding van het nieuwe bestuur in het  voetbalseizoen 2010–2011 met een klein eigen 

vermogen van € 0,051 miljoen maar met een zevental strafpunten vanwege het te laat aanleveren van de 

vereiste financiële stukken aan de KNVB, van start. De club sluit het seizoen af met een 10e plaats in de 

eerste divisie. Financieel boekt MVV een klein positief resultaat van € 0,021 miljoen.  

Op 26 oktober 2010 informeert het college de raad per brief over de stand van zaken in het MVV-dossier. 

Conform de voorwaarden van de Belastingdienst zullen alle transacties van de schuldsanering plaatsvinden 

via een derdenrekening. Over een nieuwe huurovereenkomst met MVV bestaat overeenstemming. De huur 

van het stadion is gegarandeerd door een notarieel vastgelegd pandrecht van de gemeente op de 

sponsorgelden. Het bestuur van MVV heeft volgens afspraak een plan van aanpak voor maatschappelijk 

partnerschap gemaakt en in gang gezet. Het stadion Geusselt en de accommodaties Klein Geusselt worden 

onderdeel van het gemeentelijk buitensportaccommodatiebeleid. Het college zal een plan van aanpak aan de 

raad voorleggen voor het multifunctioneel gebruik van het stadion20. 

                                                

 

 
20  Op 29 november 2010 meldt het college dat dit plan van aanpak medio december 2010 aan de raad overlegd zal 

worden.  
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In het seizoen 2011/2012 lijkt de positieve lijn doorgetrokken te worden. Bij de winterstop staat MVV op de 

elfde plaats en gemiddeld volgen meer dan 5000 belangstellenden de thuiswedstrijden. 
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5  De onderzoeksvragen beschouwd  

 

1. Op welke manier borgt de gemeente dat niet (wederom) een situatie ontstaat waarbij een faillissement 

van MVV voorkomen moet worden door een financiële interventie door de gemeente? De 

beantwoording van deze vraag wordt mede geplaatst in de context van de wijze waarop uitvoering is 

gegeven aan toezegging van het (toenmalige) college aan de raad in 2002 om te onderzoeken of MVV 

de mogelijkheid heeft terug te betalen.   

 

In de huidige constellatie is de enige formele relatie van de gemeente met MVV die van verhuurder en 

wederverhuurder. De gemeente heeft haar huurinkomsten veilig gesteld via een pandrecht.  

De club blijft, net als elke BVO,  financieel afhankelijk van inkomsten uit sponsoring en mediarechten. 

In 2001 en 2004 werd MVV (mede) gered door de gemeente zonder dat er sprake was van een 

feitelijke schuldsanering. Bij de reddingsoperatie van 2010 zijn de schulden wel gesaneerd, onder 

andere doordat de gemeente de schuld heeft kwijtgescholden. Hierdoor kon MVV in 2010 vrijwel 

schuldenvrij doorstarten terwijl daarvan in 2001 en 2004 geen sprake van was. Door  de doorgevoerde 

sanering van (alle) schulden beschikt MVV nu over een bescheiden eigen vermogen. Dit betekent, in 

combinatie met het aangekondigde voorzichtige financiële beleid van MVV en de controles door de 

KNVB, dat de risico’s beperkt lijken. 

 

2. Op welke wijze wordt de overleg- en rapportagestructuur tussen MVV en het college vorm gegeven, 

wordt de kwaliteit van de gedeelde informatie geborgd en rapporteert vervolgens het college aan de 

raad?  

 

Formeel gezien is MVV een ‘normale’ privaatrechtelijke partij waarmee de gemeente ‘slechts’ een 

huurovereenkomst heeft. Voor MVV gelden geen separate rapportagestructuren voor het afleggen van 

bestuurlijke verantwoording aan de gemeente. Wel moet MVV in het kader van de huurovereenkomst 

per kwartaal aan de gemeente een financiële verantwoording doen toekomen en tevens uiterlijk op 1 

juni de begroting en uiterlijk op 1 oktober de jaarstukken, dit alles conform het Reglement betaald 

voetbal. Dit betreft een rapportagestructuur die samenhangt met de huur waarvan de hoogte is 

gekoppeld aan de begroting van MVV.  

In 2001 was er consensus over een toezichtregime vanuit de gemeente op MVV en de voordracht van 

de gemeente voor een lid van de raad van commissarissen. De manier waarop hier invulling aan is 

gegeven heeft niet kunnen voorkomen dat de beoogde gezondmaking van MVV heeft gefaald en de 

financiële situatie van MVV verslechterde, totdat in mei 2010 een faillissement opnieuw onafwendbaar 

leek. Tussen MVV en de gemeente is in de nieuwe constellatie geen specifieke overleg- en 

verantwoordingsstructuur afgesproken. Ook is er geen sprake van een aparte rapportage aan de raad. 

Huurinkomsten zullen via de reguliere P&C-kanalen worden verantwoord. Bij bijzonderheden mag op 

grond van de actieve informatieplicht van het college aan de raad verwacht worden dat op ad-hoc basis 

gerapporteerd gaat worden aan de raad.  
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3. Welke lessen zijn te trekken uit de ervaringen in de periode 2002–2010 waarbij, ondanks vermeende 

zekerstellingen, MVV toch niet in staat is gebleken om haar verplichtingen jegens de gemeente na te 

komen?  

 

Les 1 – Als een plaatselijke betaald voetbalclub in nood zich meldt bij de gemeente om, appellerend aan 

het maatschappelijke belang van de club, ondersteuning te krijgen om het financiële tij te keren, is het 

voor een gemeente blijkbaar moeilijk om een dergelijk verzoek af te wijzen. Dat geldt ook als er 

duidelijke door raad en college gemaakte afspraken zijn om in de  toekomst geen steun meer te geven.   

 

Les 2 – Bij verplichtingen van een club aan een gemeente is het van groot belang om voor deze 

verplichtingen afdwingbare garanties te stellen en ook de bereidheid te hebben deze effectueren.  Door 

het  pandrecht op de sponsorinkomsten en de zeggenschap over de rekening waarop deze inkomsten 

binnenkomen geeft de gemeente hieraan invulling.  

 

Les 3 – Voor een gemeente is het lastig om daadwerkelijk  zicht te krijgen op het financiële reilen en 

zeilen van een BVO. De keuze van de gemeente om geen eigen controlesystematiek in te richten maar 

te vertrouwen op het controlesysteem door de KNVB, acht de rekenkamer dan ook begrijpelijk.  

 

Les 4 – In voorgaande jaren werd de gemeente, als MVV weer op de gemeentelijke stoep stond voor 

financiële ondersteuning, hier telkens min of meer door verrast en moest ad-hoc naar oplossingen 

gezocht worden. Hieruit  kan de les getrokken worden dat het  wijs is een plan klaar te hebben in geval 

van financiële problemen bij MVV. Te overwegen valt dit plan ook al vooraf door de raad te laten 

vaststellen, zodat alle partijen vooraf  duidelijkheid hebben over wat er in zo’n geval moet gebeuren 

inzake de dan af te leggen route. Met andere woorden: zorg voor een ‘plan B’ voor het geval MVV 

wederom in zwaar weer terecht komt. Stel dit plan op nu het betrekkelijk rustig is rond MVV. 

 

Les 5 – Werk aan zodanige ruimtelijke invulling rond het Geuseltcomplex dat een eventueel failliet van 

de BVO MVV minder dramatische gevolgen heeft voor de omgeving, het sportbeleid en de 

maatschappelijke functies. 

 

4. Welke risico’s loopt de gemeente met de door haar ingenomen posities inzake het Geusseltstadion en 

MVV in de toekomst 

 

Als eigenaar van het stadion loopt de gemeente uiteraard het reguliere risico dat bij dit eigenaarschap 

hoort. De jaarlijkse eigenaarslasten van het  stadion worden geraamd op € 380.000 (hiervan is 

minimaal  € 75.000 gedekt door de huurinkomsten van MVV) Daarnaast loopt de gemeente een beperkt 

risico als huurder van en verhuurder van het businessgedeelte.  

De vraag is vervolgens welk risico de gemeente momenteel loopt als huurder/verhuurder van het 

business gedeelte van het stadion bij een eventueel  faillissement van MVV. Voor de beantwoording van 

deze vraag zijn de volgende huurovereenkomsten van belang: 

1. Huurovereenkomst tussen Bouwinvest en gemeente d.d. 21 juni 2011. 

 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 20 jaar en loopt tot en met 31 december 2030. 

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet geregeld in de overeenkomst. 
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2. Huurovereenkomst tussen gemeente en Stichting MVV Maastricht d.d. 28 juni 2011. 

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 20 jaar en loopt tot en met 31 december 2030.  

De gemeente heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen indien MVV zijn (betalings-) 

verplichtingen niet langer kan nakomen, bijvoorbeeld bij surseance of faillissement. Als waarborg voor 

de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit deze huurovereenkomst heeft MVV bij ondertekening van 

de overeenkomst zijn rechten op de sponsorgelden aan de gemeente voor de duur van deze 

overeenkomst verpand. Ter meerdere zekerheid zullen de betreffende sponsorgelden op een door MVV 

te openen separate rekening worden gestort, waarvan de gemeente en MVV gezamenlijk 

procuratiehouders zijn. 

Uit bovenstaande blijkt dat zekerheid is ingebouwd in de doorverhuur van de businessruimte door het 

realiseren van zekerheden in de vorm van pandrechten. In samenhang met de afspraken over de 

toetsing van de begroting en tussentijdse financiële rapportages wordt de vinger aan de pols gehouden. 

Indien ondanks dergelijke maatregelen MVV toch onverhoopt failliet zou gaan, is een oriëntatie op 

alternatief gebruik (in de vorm van onderverhuur) nodig. Ook zal dan het overleg met de verhuurder 

geopend kunnen worden gericht op ontbinding van de huurovereenkomst.  

 

Daar staat tegenover dat zodra MVV  in gebreke zou blijven inzake haar huurverplichtingen is de 

gemeente wel de partij is die hiermee als eerste wordt geconfronteerd. Zonder aanzienlijke 

investeringen is het bovendien niet mogelijk de gebruiksmogelijkheden voor het stadion te vergroten. 

Daarmee zijn de mogelijkheden om inkomsten te verwerven buiten de huur van MVV beperkt. Het op 

ad hoc basis verhuren van het stadion en het ontwikkelen van nieuwe gebruiksmogelijkheden voor het 

stadion is voor de gemeente een bedrijfsvreemde activiteit.  

 

Het directe risico voor de gemeente is dat van een leeg stadion met doorlopende financiële lasten om 

verloedering tegen te gaan. Om dit te voorkomen dienen vooraf  scenario’s in beeld gebracht te worden 

v.w.b. de terreinen en opstallen (bijvoorbeeld afboeking, sloop stadion), het ruimtelijk en sportief 

beleid. Zie hiervoor les 4: zorg voor een plan B. 
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6  Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

De rekenkamer komt tot de conclusie dat de gemeente Maastricht de directe financiële risico’s in de relatie 

met MVV heeft beperkt en adequaat beheerst. Hiermee onderscheidt de huidige situatie zich in positieve zin 

van de situatie na steunmaatregelen in het verleden. 

 

Meer in detail komt de rekenkamer tot de volgende conclusies: 

1. De reddingsoperatie van 2010 wijkt op de volgende punten wezenlijk af van de door de rekenkamer 

bestudeerde reddingsoperaties in 2001 en 2004: 

a. De schuldensituatie bij MVV is daadwerkelijk gesaneerd en MVV heeft na deze operatie een, zij het 

klein, positief eigen vermogen en geen grote schuldeisers.   

b. De gemeente heeft het stadion verworven en heeft door de verhuur van het stadion uiteraard nog 

een zakelijke relatie met MVV. Hierbij is de hoogte van de minimale huursom in relatie tot de kosten 

van het stadion als laag te bestempelen. De zekerstellingen op de huurinkomsten lijken echter 

voldoende. De gemeente heeft verder geen garantiestelling en achtergestelde leningen meer aan 

MVV verleend. Bij de vorige operaties was dat een geliefd middel om, naar gebleken is, de 

problemen naar de toekomst te verschuiven.  

c. De gemeente heeft bij deze reddingsoperatie geen poging gedaan om bestuurlijke invloed op het  

functioneren van MVV te krijgen en vertrouwt in dezen op het controle mechanisme van de KNVB en 

het nieuwe bestuur.  

2. Bovenstaande constateringen maken het aannemelijk dat de reddingsoperatie uit 2010 een meer 

structureel karakter heeft, dan die uit 2001 en 2004. Dat de gemeente niet op de stoel van het MVV-

bestuur is gaan zitten, betekent ook dat zakelijker geopereerd kan worden indien MVV onverhoopt  

weer in zwaar weer terecht komt.  

3. De belangrijkste reden voor de gemeente om MVV in 2010 te redden is dat door de aankoop van  het 

stadion de regie over het Geuseltparkplan kon worden behouden. In geval van een faillissement van 

MVV zou een leeg stadion overblijven met een negatieve uitstraling op de omgeving. De rekenkamer 

stelt vast dat de gemeente in 2010 geen uitgewerkt plan had voor een eventueel faillissement van MVV. 

Gezien de ingrijpende gevolgen voor de gebiedsontwikkeling zou het logisch zijn geweest als vooraf wel 

een faillissementsscenario was gemaakt.  

4. De enige formele relatie die de gemeente vanaf eind 2010 met de BVO MVV onderhoudt is die van een 

huurder-verhuurder. Daarmee is ook het directe financiële risico voor de gemeente beperkt tot de  

huursom. Dit risico heeft de gemeente afgedekt door het pandrecht op  sponsorbijdragen en de 

controle op de bankrekening waarop deze inkomsten binnenkomen.  

5. De rekenkamer concludeert dat de gemeente na de reddingsoperatie een goede constructie heeft 

gevonden om zekerheid te verkrijgen wat betreft de huurinkomsten van MVV. Deze inkomsten zijn 

echter vooralsnog veel te laag om de kosten van het complex te dekken.   
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6. De rekenkamer concludeert dat de gemeente zich, door het verwerven van het stadion, begeeft op het 

voor een gemeente vreemde terrein van vastgoedexploitatie van een stadion. De exploitatie van een 

voetbalstadion blijkt op veel plekken in Nederland een lastige opgave.  

Buiten de genoemde zekerheidstelling inzake de huur heeft de gemeente verder geen bestuurlijke controle 

op het (financiële) beleid van MVV. Gezien de zakelijke verhouding tussen gemeente en MVV en de 

uitgebreide controlemechanismes van de KNVB heeft de rekenkamer hiervoor begrip.  

 

6.2 Aanbevelingen 

De rekenkamer constateert dat de financiële risico’s voor de gemeente in het MVV-dossier zijn teruggebracht 

tot een relatief beperkte huursom. Bovendien heeft de gemeente voor het innen van de huursom forse 

zekerheden bedongen. In de ogen van de rekenkamer blijft er echter voor de gemeente een zeker risico dat 

de functie van voetbalstadion van de Geusselt wegvalt indien MVV onverhoopt ophoudt te bestaan of zou 

besluiten elders zijn thuiswedstrijden te gaan spelen. In dit kader doet de rekenkamer de volgende 

aanbeveling. 

 

Ontwikkel een scenario voor het stadion en het Geusselt gebied voor het geval dat de voetbalfunctie van de 

Geusselt verdwijnt. Vragen die bij dit scenario zeker aan de orde zijn: 

- Wat zijn de consequenties voor het gebied? 

- Welke alternatieven voor herbestemming zijn denkbaar? 

- Hoe stelt de gemeente zich op naar MVV? 

 

Het lijkt de rekenkamer, gelet op de relatieve rust aan het MVV-voetbalfront en het stadium van de 

projectontwikkeling waarin het gebied de Geusselt zich op dit moment bevindt, dat de tweede helft van 

2012 een goed moment is om te starten met de uitwerking van dit scenario.  

Doel van dit  scenario is om te voorkomen dat de gemeente in de toekomst mogelijk weer onder grote 

financiële, politieke,  maatschappelijke en tijdsdruk besluiten moet nemen zonder de alternatieven goed in 

beeld te hebben.  

In algemene zin lijkt het de rekenkamer bij risicovolle dossiers met grote belangen een denkoefening in 

termen van scenario’s een zinvolle investering zowel voor college, raad als ambtelijke organisatie. 
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7 Bestuurlijke reactie 
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