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Opgave 1. De landskampioen kost ons geld AM 

Bron 1. Uit de Volkskrant. 

'Trieste rekening': politie klaar voor 

miljoenen kostende megaklus 

De Rotterdamse politie wil alles in het werk stellen om een herhaling te voorkomen van 

afgelopen zondag, toen ernstige rellen uitbraken in de binnenstad. Maar de situatie wordt 

komende zondag nog ingewikkelder: door de nederlaag van Feyenoord kan nu immers ook 

Ajax kampioen worden. Ajax speelt in Tilburg, een eventuele huldiging van de ploeg vindt 

in Amsterdam plaats. 

,,Er moet dus in drie steden een grote politiemacht op de been worden gebracht’’, zegt Gerrit van 
de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. ,,En ook nog voor de route van Tilburg naar 
Amsterdam, voor het geval Ajax kampioen wordt, want dan zullen ook fans langs de snelweg 
staan. Een gigantische operatie.’’ 
 
Van de Kamp: ,,De competitie eindigt spannend, maar de maatschappij betaalt daar wel een 
gigantische rekening voor. Dit gaat om vele miljoenen euro’s, en om politie-uren die je niet aan 
andere zaken kunt besteden. Ik ben blij dat zoveel mensen plezier beleven aan voetbal, maar het is 
triest dat een klein deel de rest met zo’n rekening opzadelt.’’ 

 

Bestudeer bron 1 en beantwoord daarna onderstaande vragen. 

1. Uit welk zinsgedeelte in de bovenstaande bron, blijkt dat er sprake is van 
maatschappelijke kosten, als gevolg van eredivisie voetbal? 
,,De competitie eindigt spannend, maar de maatschappij betaalt daar wel een 

gigantische rekening voor. Dit gaat om vele miljoenen euro’s, en om politie-uren die 

je niet aan andere zaken kunt besteden. 
2. Leg uit op welke manier er sprake is van negatieve externe effecten van 

eredivisie voetbal, in bovenstaande bron. 

De voetbalclubs verdienen veel geld aan de wedstrijden (welvaart van de een) 
maar de fans veroorzaken rellen en schade waar de rest van de bevolking last 
van heeft (welvaart van de ander), waardoor de maatschappij betaalt voor 
extra politie inzet, via de belastingen (maatschappelijke kosten) 

3. Is politie inzet een individueel of een collectief goed? Leg uit waarom. 

Collectief, Je kunt niemand uitsluiten van de geboden bescherming, en je 
rivaliseert niet om die bescherming. 

4. Leg uit waarom een voetbalclub een individueel goed is. 

Voetbalclubs kunnen mensen uitsluiten van het kijken van de wedstrijd in het 
stadion, en de capaciteit is beperkt waardoor je rivaliseert om de stoelen van 
het stadion. 
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5. Leg uit dat veel politie inzet voor de kampioenswedstrijd, welvaartsverlies in 
andere sectoren van de economie betekent. 

De overheid betaalt de politie inzet en kan dit geld niet inzetten voor 
bijvoorbeeld extra gezondheidszorg. 

6. Leg uit dat veel overuren van politiemensen, als die uitbetaalt worden, de 
welvaart van andere economische sectoren juist kan stimuleren. 

Overuren van agenten betekent dat zij meer inkomen verdienen en dit geld 
zullen besteden in andere sectoren van de economie, die daardoor ook weer 
geld verdienen.  

 


