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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Over het Witboek Sport
(2007/2261(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Witboek Sport (COM(2007)0391),

– gezien het verslag van Helsinki van december 1999 en de verklaring van Nice van 
december 2000 over het specifieke karakter van sport en de maatschappelijke functie 
daarvan in Europa,

– gezien het initiatief van het Britse voorzitterschap ten aanzien van het Europese voetbal, 
dat resulteerde in het “Onafhankelijke rapport over de Europese sport” (Independent 
European Sport Review) van 2006,

– gezien de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en 
van het Gerecht van eerste aanleg, en de beschikkingen van de Commissie in 
sportgerelateerde zaken,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 juni 1997 over de rol van de Europese Unie op 
het gebied van sport1 en die van 5 juni 2003 over vrouwen en sport2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 maart 2007 over de toekomst van het 
professionele voetbal in Europa,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 november 2007 over de rol van sport in het 
onderwijs3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 april 2005 over de bestrijding van doping in de 
sport4,

– gelet op de wereldantidopingcode van 2003 en de op handen zijnde herziening daarvan,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de 
commissie economische en monetaire zaken, de commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken en de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de 
commissie interne markt en consumentenbescherming, de commissie juridische zaken en 
de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2007),

A. overwegende dat sport te kampen heeft met nieuwe problemen en uitdagingen, zoals 
commercie, uitbuiting van jonge spelers en sporters, doping, racisme, geweld, corruptie en 
witwassen,

                                               
1 PB C 200 van 30.6.1997, blz. 252.
2 PB C 68 E van 18.3.2004, blz. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 PB C 33 E van 9.2.2006, blz. 590.
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B. overwegende dat er een strategische richting moet worden gegeven aan de rol van sport in 
Europa en de toepassing van de EU-wetgeving op dit gebied duidelijker moet worden, en 
dat er meer sportgerelateerde maatregelen moeten worden genomen op Europees niveau,

C. overwegende dat gebrek aan lichaamsbeweging obesitas en chronische aandoeningen tot 
gevolg kan hebben, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, en dat de gevolgen daarvan 
zwaar drukken op de gezondheidsbegroting van de lidstaten,

D. overwegende dat doping een bedreiging vormt voor het beginsel van open en eerlijke 
competitie, en de sporter tegelijkertijd onder onredelijke druk zet, 

E. overwegende dat de opleidingen voor jonge getalenteerde sporters – mannen en vrouwen 
– voor iedereen toegankelijk moeten zijn, en vermeden moet worden dat EU-burgers
worden gediscrimineerd op grond van nationaliteit,

F. overwegende dat sport voor alle burgers toegankelijk moet zijn, en dat er daarom gekeken 
moet worden naar de specifieke behoeften van sommige groepen, zoals gehandicapten, 
migranten, en kansarmen,

G. overwegende dat sport bedoeld is voor alle burgers, ongeacht geslacht, ras, leeftijd, 
handicap, geloof, seksuele geaardheid en sociale of economische achtergrond, en dat de 
Europese Unie altijd alle uitingen van geweld, racisme en xenofobie heeft veroordeeld,

H. overwegende dat de Wereldantidopingcode van 2003 de mogelijkheid heeft geschapen 
om een norm vast te stellen voor het op elkaar afstemmen van de verschillende nationale 
wetgevingen over de hele wereld, en de revisie daarvan op korte termijn,

I. overwegende dat sport kan bijdragen aan de Lissabon-doelstellingen inzake groei en 
werkgelegenheid, een instrument kan zijn voor lokale, regionale en 
plattelandsontwikkeling, kan worden ingezet voor de ontwikkeling van het toerisme 
omdat het een stimulans is om de infrastructuur op te waarderen en nieuwe 
partnerschappen voor de financiering van sport- en vrijetijdsvoorzieningen tot stand te 
brengen,

J. overwegende dat sportorganisaties verschillende inkomstenbronnen hebben, waaronder 
lidgeld, ticketverkoop, reclame en sponsoring, mediarechten, inkomstenherverdeling 
binnen de sportfederaties, merchandising, overheidssteun enzovoort,

K. overwegende dat de lidstaten het begrip sport niet duidelijk hebben omschreven en zij 
niet hebben besloten of sport al dan niet een dienst van algemeen belang is, hetgeen 
sommige financiële voordelen zou kunnen rechtvaardigen (zoals fiscale 
lastenvermindering), 

L. overwegende dat het mededingingsrecht en de interne-marktregels van toepassing zijn op 
sport voor zover het om een economische activiteit gaat, en dat sport ook valt onder 
andere belangrijke aspecten van de EU-wetgeving, zoals het verbod van discriminatie op 
grond van nationaliteit en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk,

M. overwegende dat de ontwikkeling van een heuse Europese markt voor spelers en sporters 
en de stijging van de spelerssalarissen in sommige sporten tot een toename hebben geleid 
van het aantal spelersmakelaars,
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N. overwegende dat vanwege het internationale karakter van de sportsector corruptie in de 
sport vaak grensoverschrijdend van aard is, en corruptie met een Europese dimensie op 
Europees niveau moet worden aangepakt,

O. overwegende dat de licentiesystemen bedoeld zijn om alle clubs dezelfde basisregels 
inzake financieel beheer en transparantie te doen naleven, en dat deze verenigbaar moeten 
zijn met de mededingings- en interne-marktbepalingen en niet verder mogen gaan dan 
wat nodig is om het legitieme doel te bereiken, namelijk de goede organisatie van de 
sport,

P. overwegende dat televisierechten de grootste bron van inkomsten zijn voor de 
beroepssport in Europa en dat omgekeerd sportmediarechten een doorslaggevende bron 
van inhoud zijn voor veel mediabedrijven.

Maatschappelijke rol van sport

1. verzoekt de lidstaten in de strijd tegen doping samenwerkingsverbanden te organiseren 
tussen de ordehandhavers, de door het Wereldantidopingagentschap erkende laboratoria 
en Interpol om tijdig en veilig informatie uit te wisselen over nieuwe dopingproducten en 
–praktijken;

2. spoort de lidstaten aan om de handel in verboden dopingproducten op dezelfde manier te 
behandelen als de drugshandel en hun wetgeving in die zin aan te passen;

3. raadt de lidstaten dringend aan te erkennen hoe belangrijk het is dat jonge sporters een 
“dubbele opleiding” krijgen. Er moeten ook lokale opleidingscentra van hoge kwaliteit 
zijn om hun morele, educatieve en professionele belangen te vrijwaren;

4. raadt de lidstaten dringend aan om de mogelijkheden van sport voor het scheppen van 
nieuwe banen, het bevorderen van economische groei, en meer in het bijzonder, het 
revitaliseren van kansarme regio’s efficiënter te gebruiken;

5. verzoekt de lidstaten om zich extra in te spannen om de sportinfrastructuur aan te passen 
aan de behoeften van gehandicapten, met name kinderen, zodat deze ook voor hen 
toegankelijk is;

6. is verheugd over de bereidheid van de Commissie om de genderproblematiek in al haar 
sportgerelateerde activiteiten aan bod te laten komen. Bijzondere aandacht zal gaan naar 
de toegang van migrantenvrouwen en vrouwen van etnische minderheden tot sport, de 
toegang van vrouwen tot beleidsbepalende posities in de sport en de beeldvorming van 
vrouwelijke sporters in de media;

7. vraagt de lidstaten, teneinde geweld, racisme en xenofobie tijdens sportmanifestaties te 
voorkomen en te bestrijden, politiediensten en sportbonden aan te moedigen om goede 
praktijken en informatie over risicosupporters uit te wisselen;
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8. verzoekt de Commissie en de lidstaten hun acties te coördineren met de bestaande 
programma’s van de Verenigde Naties, de lidstaten, lokale overheden en particuliere 
instanties, wanneer zij de sport bekijken in het kader van het ontwikkelingsbeleid van de 
Europese Unie;

9. is verheugd over het besluit van de Commissie om milieuvriendelijke aankopen te 
promoten, in het kader van haar politieke dialoog met de lidstaten en de andere betrokken 
partijen;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten om sport officieel te erkennen met het oog op het 
nieuwe hervormingsverdrag, teneinde op dat gebied een coherent Europees beleid in te 
stellen;

Economische dimensie van sport

11. verzoekt de lidstaten om veel aandacht te schenken aan de naleving van de intellectuele 
eigendomsrechten in de commerciële communicatie, handelsmerken en beeld- en 
mediarechten, en zo de sporteconomie te beschermen; benadrukt dat het ook van belang is 
dat begunstigden de garantie hebben dat ze op afstand toegang hebben tot 
grensoverschrijdende sportevenementen binnen de EU;

12. uit zijn bezorgdheid met betrekking tot de eventuele liberalisering van de markt van de 
kansspelen en loterijen, hetgeen een nadelige concurrentie zou kunnen opleveren voor de 
door de staat georganiseerde of vergunde gokdiensten of kansspelen, en hun eventuele 
financiële steun kunnen beperken aan de sport – met name de amateursport;

13. is van mening dat het van belang is om het specifieke karakter te erkennen van de non-
profit sportorganisaties, en dat men in verband met de gemeenschapswetgeving rekening 
dient te houden met het verschil tussen vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk en 
ondernemingen die dit wel hebben;

Organisatie van sport

14. onderschrijft het standpunt van de Commissie, dat de meeste problemen door 
zelfregulering kunnen worden opgelost, met inachtneming van de beginselen van goed 
bestuur en op voorwaarde dat de Gemeenschapswetgeving wordt nageleefd, en verzoekt 
de Commissie indien nodig op te treden;

15. vraagt de lidstaten erop toe te zien dat zij hun nationale wetgeving aanpassen voor de 
naleving van de EU-wetgeving in alle regelgeving inzake transfers;

16. vraagt de UEFA en de FIFA om in hun statuten het recht te erkennen om zich te wenden 
tot de gewone rechtbanken, maar geeft toe dat zelfregeling een realiteit is, en verdedigt het 
Europese sportmodel en de grondbeginselen voor de organisatie van sportcompetities;

17. is van mening dat de financiële transacties rechtstreeks tussen de betrokken partijen 
zouden moeten plaatsvinden - vanwege de door de transfers veroorzaakte grote 
kapitaalstromen – en onderschrijft het voorstel van de Commissie om het systeem te laten 
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beheren door de Europese sportorganisatie of de bevoegde nationale instanties voor 
informatie en controle op het gebied van de betreffende sport;

18. spreekt zijn afkeuring uit over de illegale praktijken van sommige makelaars, die zelfs zijn 
overgegaan tot corruptie, witwassen van geld en uitbuiting van minderjarige sporters, 
praktijken die naar zijn mening schade berokkenen aan de sport in het algemeen;

19. ondersteunt de publiek-private partnerschappen van de sportwereld en
corruptiebestrijders, die de efficiënte preventieve en repressieve strategieën ter bestrijding 
van corruptie helpen ontwikkelen;

20. raadt de lidstaten dringend aan om overeenstemming te bereiken over de overdracht van 
de mediarechten, om te voorkomen dat deze alleen winst opleveren voor de grote clubs, 
en erkent het belang van een rechtvaardige herverdeling van de inkomsten tussen de clubs, 
inclusief de kleinste clubs, en tussen de professionele en amateur sport;

21. is van mening dat een collectieve verkoop van de rechten van belang kan zijn voor de 
inkomstenherverdeling en in die zin een instrument kan zijn voor meer solidariteit binnen 
sporten;

0
0 0

22. verzoekt zijn Voorzitter onderhavige resolutie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie, de parlementen van de lidstaten en de Europese en internationale 
sportfederaties.
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TOELICHTING

A. Maatschappelijke rol van sport

Sport is een maatschappelijk goed en verschijnsel waar men niet omheen kan. Voor veel 
mensen is sport zelfs een van de belangrijkste manieren van vrijetijdsbesteding, of zij er nu 
actief of passief mee bezig zijn.

De heilzame werking van sport – bijvoorbeeld het in praktijk brengen van waarden als 
verantwoordelijkheid, solidariteit, tolerantie, fair play, teamgeest en ook respect voor anderen
- kan rechtstreeks worden toegepast in ons dagelijks leven. Sport moedigt de burgers van de 
Europese Unie aan om een actieve rol te spelen in de maatschappij, en is dus bevorderlijk 
voor een actief burgerschap.

Meer in het algemeen, heeft een gebrek aan lichaamsbeweging nadelige gevolgen voor de 
gezondheid van de Europese burgers, omdat het overgewicht in de hand werkt, obesitas en 
een aantal chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Een ander nadelig 
gevolg: het drukt zwaar op de gezondheidsbegroting van de lidstaten en hun economie in het 
algemeen.

Sport valt tegenwoordig onder het acquis communautaire –dat is ook de bedoeling – en 
daarom dienen de statuten van alle federaties conform te zijn aan het communautaire recht. 
Het Europese beleid heeft van oudsher grote consequenties voor vele facetten van de sport. 
De Commissie is verzocht om nieuwe maatregelen voor te stellen op sportgebied, in het 
nieuwe hervormingsverdrag zullen dan ook de nodige voorwaarden moeten worden opgesteld 
om haar in staat te stellen deze taak tot een goed einde te brengen. Uiteraard dient elke door
de Commissie voorgestelde maatregel gebaseerd te zijn op een sociale dialoog met de 
verschillende stakeholders.

Momenteel worden in het zo genaamde Pierre de Coubertin-actieplan – genoemd naar de 
Franse baron die aan de bakermat stond van de heropleving van de Olympische Spelen, fair
play, vrede en verzoening der volkeren - concrete voorstellen verzameld voor maatregelen op 
communautair niveau. Zoals Pierre de Coubertin benadrukte: “sport behoort tot het erfgoed 
van iedere mens en de afwezigheid daarvan kan door niets worden gecompenseerd.” Dit 
actieplan telt 53 concrete activiteiten die de Commissie zal implementeren of ondersteunen.

Deelname van de Europese burgers aan sportactiviteiten

Sport dient toegankelijk te zijn voor alle burgers van de Europese Unie, onafhankelijk van 
hun geslacht, ras, leeftijd, handicap, religie, overtuigingen, seksuele voorkeur, milieu of 
financiële middelen.

De erkenning van amateursport, gebaseerd op sportclubs zonder winstoogmerk, moedigt aan 
tot een actief burgerschap. Amateursport ontwikkelt zich voornamelijk in scholen en 
universiteiten, maar ook in sommige sportclubs. Daarom zijn wij ook van mening dat 
amateursport een pedagogische waarde heeft, en waarom de lidstaten zich erop moeten 
toeleggen om de in sport gespecialiseerde universitaire instellingen financieel te steunen, 
zodat deze gespecialiseerde onderzoeksprogramma’s op dit gebied kunnen ontwerpen, voor 
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de vooruitgang van de sportgerelateerde wetenschap.
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De staat moet daarentegen niet een geldschieter zijn voor de professionele sport, maar dient er 
de regels voor vast te stellen en zorg te dragen dat deze naar behoren worden 
geïmplementeerd en nageleefd. Ook dient de staat financiële stimulansen te creëren, en de 
nodige voorwaarden voor een goede ontwikkeling van de “industrie van de sportspektakels”, 
maar altijd binnen het kader van de vrijemarkteconomie.

Overigens moet er ook speciale aandacht zijn voor professionele sporters die zeker geen 
gemakkelijk leven hebben, en een nogal korte carrière. De vele trainingen zijn uitputtend en 
hun programma’s veeleisend, met vaak negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Dat moeten 
wij niet uit het oog verliezen.

Geweld in de sportruimten en doping

Preventie en bestrijding van geweld, racisme en xenofobie tijdens de sportmanifestaties 
behoren tot de taken van de lidstaten. Uitwisseling van goede praktijken en bruikbare 
informatie over risicosupporters tussen de politiediensten en de sportbonden zouden een grote 
stap zijn in de richting van dat doel.

De ruwheid van de competities die toch een maximum aan inspanning en discipline eisen, 
heeft te maken met doping, dat het beginsel van een open en eerlijke competitie ondermijnt. 
Op Europees niveau moet bij dopingbestrijding zowel met het aspect ordehandhaving als met 
het aspect gezondheid en preventie rekening worden gehouden. Wat de dopingbestrijding 
betreft moeten wij de aanbeveling van de Commissie ondersteunen, om de handel in verboden 
dopingproducten op dezelfde manier te behandelen als de illegale drugshandel. Anderzijds 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat jonge sportbeoefenaars beter worden geïnformeerd en 
onderwezen over dopingproducten, geneesmiddelen op recept die dergelijke producten 
kunnen bevatten, en de gevolgen ervan voor de gezondheid.

Ten slotte moet de rol van de vrouw in de sport bijzondere aandacht krijgen. De 
genderproblematiek in al haar sportgerelateerde activiteiten dient aan bod te komen in alle 
sportactiviteiten, en met name is bijzondere aandacht is vereist voor de toegang van 
migrantenvrouwen en vrouwen van etnische minderheden tot sport, de toegang van vrouwen 
tot beleidsbepalende posities in de sport en de beeldvorming van vrouwelijke sporters in de 
media. Overigens heeft de vrouw een cruciale rol te vervullen voor de toegankelijkheid van 
alle sportactiviteiten voor gehandicapten. De lidstaten dienen kwetsbare groepen, zoals 
gehandicapten, te beschermen, en de toegang tot sportactiviteiten te vergemakkelijken met de 
juiste infrastructuur.

B. Economische dimensie van sport

Sport is een snel groeiende sector die kan bijdragen aan de Lissabon-doelstellingen inzake 
groei en werkgelegenheid. In een studie die in 2006 tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap 
werd gepresenteerd, was te lezen dat sport in 2004 een toegevoegde waarde van 407 miljard 
euro vertegenwoordigde, goed voor 3,7% van het bbp van de EU, en werkgelegenheid voor 
15 miljoen mensen of 5,4% van de beroepsbevolking.
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Het ontbreken in de 27 lidstaten van een duidelijke definitie van het begrip sport heeft echter 
ook geleid tot financiële lacunes. De lidstaten hebben geen besluit genomen of sport al dan 
niet een dienst van algemeen belang is, in dat geval zouden enkele economische voordelen, 
zoals belastingverlagingen, gerechtvaardigd kunnen zijn.

De ontwikkeling van een Europese statistische methode om de economische impact van sport 
te meten als basis voor nationale statistische rekeningen over sport, zou dus op termijn in een 
satellietrekening voor sport kunnen uitmonden. Een dergelijke methode zou ons kunnen 
helpen om de verschillende sectoren op te sporen waarvoor sport economische consequenties 
heeft, zoals het toerisme, de bouwsector en de werkgelegenheid.

Wat betreft de financiering van de sportorganisaties, deze beschikken over verschillende 
inkomstenbronnen, zoals contributie van de leden, ticketverkoop, reclame en sponsoring, 
mediarechten, inkomstenherverdeling binnen de sportfederaties, merchandising, 
overheidssteun enzovoorts. Kansspelen zijn ondertussen ook een belangrijke inkomstenbron, 
met name voor de amateursport. Het is dan ook van belang om het staatsmonopolie op dit 
gebied in stand te houden, wil men verzekerd zijn van financiering voor sport en cultuur.

Een andere economische uitdaging die wij moeten bestuderen betreft de non-profit
sportorganisaties en de diensten van deze organisaties. De Commissie heeft beloofd om 
samen met de lidstaten na te gaan met welke belangrijke problemen deze organisaties 
kampen, want individuele sportbeoefening is steeds populairder dan collectieve 
sportbeoefening in een georganiseerde structuur, waardoor het aantal vrijwilligers voor 
amateursportclubs afneemt.

C. Organisatie van de sport

In het politieke debat over sport in Europa wordt vaak veel belang gehecht aan het 
zogenaamde Europese sportmodel. De economische en sociale ontwikkelingen die zich in de 
meeste lidstaten voordoen, zoals toenemende commercialisering, in vraag stellen van 
overheidsuitgaven, stijging van het aantal deelnemers en stagnering van het aantal 
vrijwilligers, hebben geleid tot nieuwe uitdagingen voor de organisatie van sport in Europa.

Het specifieke karakter van Europese sport kan vanuit twee oogpunten worden 
bekeken: a) het specifieke karakter van sportactiviteiten en sportregels, en b) het specifieke 
karakter van de sportstructuur (autonomie en verscheidenheid van sportorganisaties, 
organisatie van sport op nationale basis en het principe van een enkele federatie per sport, 
enzovoorts).

De organisatie van sport en competities op nationale basis behoort tot de historische en 
culturele achtergrond van sport in Europa en komt overeen met de wensen van de Europese 
burgers. Met name nationale ploegen zijn essentieel, niet alleen voor de identiteit maar ook 
om de solidariteit met de amateursport te garanderen.
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De Europese sportstructuren zijn in de regel minder goed ontwikkeld dan sportstructuren op 
nationaal en internationaal niveau. Dat hangt samen met de aard van georganiseerde sport. 
Bovendien is de Europese sport doorgaans continentaal gestructureerd, niet op basis van de 
EU-27.

De Europese Unie accepteert bovendien de autonomie van sportorganisaties en 
representatieve structuren, zoals liga's. Er moet echter een minimale regelgeving zijn op 
Europees niveau om dergelijke organisaties beter en efficiënter te coördineren.

De Commissie heeft opnieuw bevestigd dat ze een aantal specifieke en evenredige 
beperkingen van het beginsel van vrij verkeer kan aanvaarden, met name met betrekking tot:
a) het recht om nationale atleten te selecteren voor competities tussen nationale ploegen, b) de 
noodzaak om het aantal deelnemers aan een competitie, afkomstig uit derde landen, te 
beperken en c) het vaststellen van deadlines voor spelerstransfers in ploegsporten.

Spelersmakelaars

De ontwikkeling van een heuse Europese markt voor spelers en sporters en de stijging van de 
spelerssalarissen in sommige sporten hebben geleid tot een toename van het aantal 
spelersmakelaars, op wie ook een beroep wordt gedaan om contracten te bespreken en af te 
sluiten. Door de sterke internationalisering van sport heeft de corruptie in deze sector een 
grensoverschrijdend karakter gekregen en moeten de problemen op Europees niveau op 
communautair niveau worden opgelost. Aangezien de negatieve aspecten van sport echter van
minder belang zijn dan de voordelen, moeten wij deze aspecten gezamenlijk bestrijden en de 
meerwaarde van sport op de voorgrond stellen.

Media

Als televisierechten al de grootste bron van inkomsten zijn voor de beroepssport in Europa, 
dan zijn omgekeerd, sportmediarechten een doorslaggevende bron van inhoud voor veel 
mediabedrijven.

Het Parlement raadt de lidstaten dringend aan om het eens te worden over een 
gemeenschappelijke praktijk met betrekking tot de overdracht van de mediarechten, zodat niet 
alleen de grote clubs er profijt van hebben, en erkent het belang van een billijke 
inkomstenherverdeling onder clubs, inclusief de kleinste, en tussen de beroeps- en de 
amateursport. Verder kan collectieve verkoop belangrijk zijn voor de inkomstenherverdeling 
en in die zin een instrument zijn voor meer solidariteit binnen sporten.
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