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Voorwoord

Het 19/20 seizoen zal uiteraard worden gekenmerkt door de uitzonderlijke COVID-19 crisis, die de 
wereld zoals we die nu kennen zal veranderen. We mogen echter niet voorbijgaan aan de positieve 
evolutie die onze Belgische clubs de laatste jaren hebben doorgemaakt, zowel op het vlak van de 
omzet als op het vlak van de economische en sociale impact op de Belgische economie.

De clubs blijven hun belang en bijdrage aan de nationale economie vergroten en positioneren zich als 
belangrijke spelers in de sociale ontwikkeling van ons land. 

We kunnen echter niet voorbijgaan aan andere lessen uit dit jaarlijks verslag. Dalende 
transferresultaten, (te?) hoge loonkosten en de commissies die aan agenten blijven betaald worden, 
zijn allemaal factoren die de rentabiliteit van de sector beïnvloeden en vormen een uitdaging voor de 
Belgische clubs om hun duurzaamheid in de huidige context te verzekeren. We zullen lessen moeten 
trekken uit het verleden om de stabiliteit van de Belgische clubs in de toekomst te verzekeren. 

De derde editie van Deloitte's "Rapport over de socio-economische impact van de Pro League op de 
Belgische economie" focust op de cijfers van het seizoen 18/19 en geeft een inzicht in de evolutie van 
onze business over de laatste drie seizoenen.

Pierre François
CEO Pro League

Het Belgisch profvoetbal kende tijdens het seizoen 18/19 een aanzienlijke omzetgroei, ondanks 
de operatie 'schone handen'. Alle operationele inkomstencategorieën zijn gestegen, samen met 
succesvolle Europese campagnes die onze Belgische clubs op de Europese scène herpositioneerden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 18/19 het eerste seizoen was waarin meer dan 1 miljard euro 
werd uitgegeven in de Belgische economie dankzij het bestaan van het Belgisch profvoetbal. Het 
Belgische voetbal bevestigt zijn positieve evolutie van de inkomsten, en dit sinds verschillende 
seizoenen.

Naast hun economische impact investeren de Pro League clubs steeds meer in sociale activiteiten, 
waardoor ze een geloofwaardige rol spelen naar de maatschappij toe, door gebruik te maken 
van de kracht van hun merk op lokaal niveau. De voortdurende investeringen van de clubs in de 
jeugdopleidingen tonen hun bereidheid om talent op te leiden en naar de top te brengen, wat de 
positie van ons land als getalenteerde voetbalnatie bevestigt.

Aan de andere kant worden de clubs geconfronteerd met stijgende loonkosten en makelaarskosten. 
Het onder controle krijgen van de kosten zal een belangrijke uitdaging zijn voor de clubs naar de 
toekomst toe, vooral met de huidige COVID-19-crisis, die het vermogen van de clubs om de positieve 
omzettrend van de afgelopen seizoenen te bevestigen, onder druk zal zetten.

Sam Sluismans
Partner Deloitte Belgium

Sam Sluismans
Partner Deloitte Belgium

Pierre François
CEO Pro League
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Samenvatting 
van het rapport
Evolutie van het profvoetbal in België: 
Kerncijfers van seizoen 18/19

Totale omzet bedroeg

€378,5 miljoen
een toename van 18% vergeleken met 17/18

Uitzendrechten toegenomen tot 

€84,3 miljoen
vertegenwoordigt 22%  

van de totale inkomsten

Sponsorinkomsten

€76,2 miljoen
UEFA-prijzengeld 

€63,6 miljoen
(significante toename te wijten aan succesvolle 
Europese campagnes in 18/19)

Geschatte impact van COVID-19  
op de omzet van het Belgische  
professionele voetbal 

25%
op totale omzet in 19/20

Spelerssalarissen

€249 miljoen
(gemiddeld bruto jaarsalaris van €233.000)

Verhouding loonkost/inkomsten

55,2%
Netto transferresultaat

€22,4 miljoen
Makelaarscommissies

€45,3 miljoen
Top 5 makelaars

37%
van de totale commissies

12 clubs
met een Belgische 
hoofdaandeelhouder (op 30/06/2019)
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Economische impact: 
Kerncijfers van seizoen 18/19

Totale Productie

€1,1 miljard
Bruto Toegevoegde Waarde

€630 miljoen
Jobs

4.095 jobs

Netto bijdrage

€88 miljoen
BTW bijgedragen

€112 miljoen

Sociale impact: 
Kerncijfers van seizoen 18/19

Community & Social 
Responsibility

Sociale projecten in 2019

300
Jaarlijks beschikbaar 
budget

€1,8 miljoen
Aantal mensen die 
deelnamen in de 
projecten

62.868

Fans

Aantal geregistreerde 
fanclubs

457 
Volgers op sociale media 

4,8 miljoen 

Jeugd

Aantal minuten 
gespeeld

98.717 
Aantal jeugdspelers met 
een contract

261
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Introductie
Onze derde editie van het rapport focust op de sociale en 
economische impact van de meest populaire en meest 
zichtbare sport in België. In lijn met de vorige edities, zullen 
we uitgebreid de financiële ontwikkeling van de Pro League 
en onze professionele voetbalclubs bekijken (in termen 
van omzet, spelerssalarissen en makelaarscommissies). 
Ook zullen we, gezien het belang voor het businessmodel 
van de clubs, uitgebreid de impact van spelerstransfers 
bekijken. In het hoofdstuk over de economische impact, 
zullen we onderzoeken hoe deze financiële evoluties zich 
vertalen in totale productie, toegevoegde waarde, jobs en 
belastingbijdragen aan onze Belgische economie. 

Naast de economische impact is de maatschappelijke rol 
die professionele voetbalclubs vervullen belangrijker dan 
ooit. In deze editie van het rapport zal deze inspanning, 
zowel van de profclubs als van de Pro League, substantieel 
worden erkend.

In dit rapport zal ook de gebeurtenis worden besproken 
die dit jaar tal van bedrijven heeft getroffen, en niet in het 
minste (prof)voetbal: COVID-19. Ons rapport geeft een 
inschatting van de financiële gevolgen van deze crisis voor 
het Belgische profvoetbal, zowel voor het seizoen 19/20 
(een benadering op basis van de cijfers van 18/19) als voor 
het komende seizoen 20/21.
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Scope
In dit verslag worden de sociaal-economische gevolgen van de 
volgende actoren beoordeeld: 
1. De Belgische voetbalclubs in de Eerste Klasse A  

( Jupiler Pro League)
2. De Belgische voetbalclubs in de Eerste Klasse B  

(Proximus League)
3. De Pro League als organisatie.

Dit rapport maakt geen conclusies over de economische impact 
die wordt gegenereerd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond 
(KBVB). Het verwijst uitsluitend naar de Belgische voetbalclubs 
vermeld in (1) en (2), tenzij expliciet vermeld. 

Dit rapport maakt bovendien het onderscheid binnen de Jupiler 
Pro League tussen de G5 en K11 clubs. De G5 clubs zijn de vijf 
ploegen die afgelopen vijf jaar de beste sportieve resultaten 
behaalden. Dit zijn RSC Anderlecht, Club Brugge, KAA Gent, KRC 
Genk en Standard de Liège. De overige elf clubs in de 1A competitie 
vormen de K11 (gebaseerd op het 18/19 seizoen). 

De volgende bronnen werden gebruikt om dit rapport op de 
maken: 
 • Financiële gegevens uit de jaarverslagen (balans, 
resultatenrekening en kasstroomoverzicht)

 • Tewerkstellingsgegevens uit de sociale balans
 • Tewerkstellingsgegevens uit enquêtes, uitgestuurd naar 
Belgische professionele voetbalclubs

 • CSR- en investeringsgegevens uit enquêtes, uitgestuurd naar 
Belgische professionele voetbalclubs

 • Economische indicatoren, vastgelegd door het Belgische 
Federaal Planbureau

 • Diepte-interviews met clubs en partners over specifieke 
casestudies

De gegevens gebruikt in dit rapport, omvatten de vorige drie 
seizoenen (16/17, 17/18, 18/19).

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie
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Inkomsten

Case studies

Ticketinkomsten

Uitzendrechten

Sponsoring en  
reclame

UEFA prijzengeld

Impact van COVID-19 op Belgische 
professionele voetbalinkomsten

Team eigenaarschap

Kosten

Spelerssalarissen

Methodologie
Dit rapport bestaat uit twee grote secties. De eerste sectie bespreekt de evolutie van het profvoetbal in België. Een beknopt overzicht 
van de organisatie van de Pro League vormt hiervan de basis. Het tweede deel zal vervolgens essentiële inzichten verschaffen over de 
inkomsten en kosten van de Belgische voetbalclubs. Een zoom-in op tickets, uitzendrechten, sponsoring & reclame, en UEFA-prijzengeld 
beschrijft in detail de opdeling en evolutie van de inkomsten. Aan de kostenzijde wordt vooral aandacht besteed aan de salarissen 
van de spelers, met een verhoogde aandacht voor de impact van transfers (en de transferstromen van spelers van en naar de Jupiler 
Pro League). Tot slot wordt in casestudies gekeken naar clubeigenaars en de impact van COVID-19 op de inkomsten van het Belgisch 
profvoetbal, zoals uitgelegd in het introductiehoofdstuk.

Transfers

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie
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Totale 
productie

Community

Tewerkstelling

Fans

Belastingbijdrage

Bruto toegevoegde
waarde

Jeugd

Economische 
impact

Sociale 
impact
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De tweede sectie van het rapport levert een kwantitatieve en kwalitatieve 
evaluatie van de socio-economische impact van de Pro League en de clubs op 
de Belgische economie. 
De economische impactstudie meet drie verschillende dimensies; de directe, 
indirecte en geïnduceerde impact. 
 •  Directe impact: de industrie zelf veroorzaakt een zekere impact, door 
zaken te doen binnen de economie, wat ook een bruto toegevoegde waarde 
veroorzaakt, jobs creëert, en belastinginkomsten genereert

 • Indirecte impact: de supply chain van de sector is verantwoordelijk voor 
een bruto productie, toegevoegde waarde, jobs en belastingen als een 
onrechtstreeks gevolg van de industrie zelf

 • Geïnduceerde impact: huishoudens die baten bij de industrie en haar 
supply chain hebben een toegenomen koopkracht, wat extra productie, 
toegevoegde waarde, jobs en belastingen veroorzaakt 

Pro League
en de voetbalclubs 

“Direct”

De bredere 
economie rond sport 

“Indirect”

Totale impact
“Geïnduceerd”

De totale waarde 
van het Belgische 
profvoetbal is meer 
dan de som der 
delen. De deelname 
van de Pro League 
en clubs aan sociale 
initiatieven creëert 
een extra positief 
effect op de Belgische 
economie, maar 
stelt een uitdaging 
om te kwantificeren. 
Verhalen over het 
sociaal engagement, 
fanclubs en 
jeugdwerking 
illustreren de 
toegevoegde waarde 
gecreëerd door de 
industrie. 

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie
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Zoals aangegeven in de beschrijvingen hierboven, 
bepalen vier economische indicatoren de totale directe, 
indirecte, en geïnduceerde impact. :

 • Totale productie de totale productie meet de 
totale output die het bestaan van de Belgische 
professionele voetbalindustrie genereert. Het 
reflecteert de inkomsten gegenereerd over 
de volledige supply chain, dus zowel de bruto 
toegevoegde waarde en tussentijdse consumptie. 

 • Bruto toegevoegde waarde: de bruto toegevoegde 
waarde meet de waarde van de geproduceerde 
goederen en diensten, maar neemt de tussentijdse 
consumptie niet mee. Het duidt de bijdrage aan 
het Bruto Binnenlands Product (BBP) aan. Winsten, 
belastingen en salariskosten bepalen de bruto 
toegevoegde waarde. 

 • Tewerkstelling: de tewerkstelling omvat de jobs die 
de Pro League en clubs genereren.

 • Belastingbijdrage: De belastingbijdrage kijkt naar 
de impact van de industrie op belastingen, zowel in 
gerealiseerde verkoop, als in tewerkstelling.

Om de directe, indirecte en geïnduceerde impact van 
de economische indicatoren te berekenen, wordt 
gebruik gemaakt van twee verschillende soorten 
multiplicators die door het Federaal Planbureau zijn 
gedefinieerd: de input-output multiplicators en de 
National Accounting Matrix-multiplicators. De input-
output multiplicators werden in 2019 geüpdatet om 
een actueel en accuraat beeld te geven van de huidige 
economische situatie. De nieuwe multiplicators worden 
in dit rapport gebruikt, wat een impact zal hebben 
op de berekeningen van de directe, indirecte en 
geïnduceerde impact van de volgende economische 
indicatoren: totale productie, bruto toegevoegde 
waarde en tewerkstelling. De belastingbijdrage 
wordt niet beïnvloed door de wijziging van de 
multiplicators. Het effect als gevolg van de wijziging 
van de multiplicators zal voor elke economische 
indicator worden toegelicht om de transparantie en 
de vergelijkbaarheid met de resultaten van vorig jaar 
mogelijk te maken.

10
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Een voorbeeld van het socio-economische impact model

Totale productie Bruto toegevoegde waarde Tewerkstelling Belastingbijdrage

Clubinkomsten door de 
verkoop van een pintje 

aan een fan

De club maakt winst op 
het verkochte bier en 

betaalt de werknemers

Een clubwerknemer  
die werkt in de 

stadionbar

Belastingbijdrage van 
de club

Inkomsten van 
de zelfstandige 

hamburgerverkoper aan 
het stadion

De zelfstandige 
hamburgerverkoper 
maakt winst en betaalt 

zijn werknemers

Een werknemer 
in dienst van 

de zelfstandige 
hamburgerverkoper

Huishouduitgaves van de 
clubmedewerker aan de 
stadionbar dankzij zijn/

haar loon

De markt maakt extra 
winsten en betaalt 

extra lonen dankzij de 
clubmedewerker die 

zijn/haar loon uitgeeft 
aan derde producten en 

diensten

Een werknemer, 
aangenomen dankzij 
de extra uitgaven van 

de clubwerknemer

Direct

Indirect

Geïndu-
ceerd
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De evolutie van 
het profvoetbal in 
België
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Organisatie van 
de Pro League
De Pro League organiseert voetbalwedstrijden voor 
zowel de Belgische Divisie A als de Divisie B met 
seizoenen die lopen van eind juli tot eind mei het 
daaropvolgende jaar. Divisie 1A staat beter bekend als 
de Jupiler Pro League en Divisie 1B als de Proximus 
League. Hiernaast organiseert de Pro League ook de 
Belgische Croky Cup (in samenwerking met de KBVB), 
de Belgische U21 Cup, de Elite Youth Leagues, en 
de Proximus ePro League, het enige officiële EA FIFA 
e-sports kampioenschap in België.

In de Jupiler Pro League spelen 16 teams in totaal 240 
matchen in de reguliere competitie, gevolgd door een 
reeks play-offs, gespreid over Play-Off 1 (PO1) en Play-
Off 2 (PO2). Dit seizoen is het 10 jaar geleden dat het 
Play-Off formaat gelanceerd werd. Het format van de 
play-offs bestaat sinds seizoen 09/10 met de bedoeling 
de competitiviteit te bevorderen alsook de beleving van 
de toeschouwer te verbeteren. In zijn huidige formaat, 
strijden de beste zes teams onderling in PO1, terwijl de 
resterende teams (7-15) in PO2 verdergaan, vergezeld 
van de ploegen twee tot vier van Divisie 1B. Het team 
dat de reguliere competitie beëindigt op de zestiende 
plaats, zakt naar Divisie 1B.

In juni 2019, heeft de Pro League de beslissing gemaakt 
om het PO2 formaat te wijzigen vanaf seizoen 19/20. 
Terwijl het formaat van PO1 identiek blijft, omvat PO2 
4 pools van 4 teams, in plaats van 2 pools van 6 teams. 
De clubs op plaats 7 tot 16 in de Jupiler Pro League 
worden vergezeld door de top zes van Divisie 1B. De 
degradatieploeg en de kampioen van Divisie 1B nemen 
dus deel aan PO2, wat in het vorige formaat niet het 
geval was.

 

Organisatie van de Pro League: Seizoen 18/19

Plaats  1

Plaats 2

Plaats 3

Plaats 4

Plaats 5

Plaats 6

Plaats 7

Plaats 8

Plaats 9

Plaats 10

Plaats 11

Plaats 12

Plaats 13

Plaats 14

Plaats 15

Plaats 16

PO1

PO2

zakker

Place 2

Place 3

Place 4

Place 5

Place 6

Place 7

Place 8

Place 7

Place 8

BELGISCHE DIVISIE 1A

Plaats 1

Plaats 2

Plaats 3

Plaats 4

Plaats 5

Plaats 6

Plaats 7

Plaats 8

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

1

2

3

4

5

6

7

8

1st Competitie
sep - dec

2nd Competitie
jan - mar

Promotie-duel

Volgend seizoen

Van deze plaatsen, gaan de
teams met het hoogst aantal
punten in beide competities
naar PO2.

Groep met zes teams. De ploeg die 
op de eerste plaats eindigt wordt 
Belgisch kampioen. Plaats één en 
twee nemen deel aan de Champions 
League en plaats drie aan de Europa 
League. De vierde plaats speelt 
tegen de PO2 winnaar.

Negen teams van divisie 1A en drie 
teams van 1B worden verdeeld in 
twee groepen. De groepswinnaars 
spelen tegen elkaar en vervolgens 
tegen de vierde plaats van PO1 voor 
de Europa League (onder PO2)

Volgend seizoen

BELGISCHE DIVISIE 1B
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Organisatie van de Pro League: Seizoen 18/19

Plaats  1

Plaats 2

Plaats 3

Plaats 4

Plaats 5

Plaats 6

Plaats 7

Plaats 8

Plaats 9

Plaats 10

Plaats 11

Plaats 12

Plaats 13

Plaats 14

Plaats 15

Plaats 16

PO1

PO2

zakker

Place 2

Place 3

Place 4

Place 5

Place 6

Place 7

Place 8

Place 7

Place 8

BELGISCHE DIVISIE 1A

Plaats 1

Plaats 2

Plaats 3

Plaats 4

Plaats 5

Plaats 6

Plaats 7

Plaats 8

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

1

2

3

4

5

6

7

8

1st Competitie
sep - dec

2nd Competitie
jan - mar

Promotie-duel

Volgend seizoen

Van deze plaatsen, gaan de
teams met het hoogst aantal
punten in beide competities
naar PO2.

Groep met zes teams. De ploeg die 
op de eerste plaats eindigt wordt 
Belgisch kampioen. Plaats één en 
twee nemen deel aan de Champions 
League en plaats drie aan de Europa 
League. De vierde plaats speelt 
tegen de PO2 winnaar.

Negen teams van divisie 1A en drie 
teams van 1B worden verdeeld in 
twee groepen. De groepswinnaars 
spelen tegen elkaar en vervolgens 
tegen de vierde plaats van PO1 voor 
de Europa League (onder PO2)

Volgend seizoen

BELGISCHE DIVISIE 1B
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Inkomsten Belgische voetbalclubs
De inkomsten van de Belgische voetbalclubs groeiden de laatste 
drie seizoenen aanzienlijk, met een gemiddelde jaarlijkse toename 
van 10%, voornamelijk gedreven door een indrukwekkende groei 
in het seizoen 18/19. De totale operationele, niet-gesubsidieerde 
inkomsten (exclusief transferinkomsten) hebben €378,5 miljoen 
bereikt in het seizoen 18/19, een toename van €57,5 miljoen 
vergeleken met het vorige seizoen. 

Alle inkomstenbronnen droegen bij aan die sterke groei, waarbij 
het prijzengeld van de UEFA de meest indrukwekkende groei 
noteerde. Het bedrag verdubbelde ten opzichte van het seizoen 
17/18, te danken aan succesvolle Europese campagnes van de 
clubs.Een sterke prestatie van de Europese campagnes draagt 
niet enkel bij tot UEFA-prijzengeld inkomsten, maar vertaalt zich 
ook tot andere positieve resultaten zoals een toename in aantal 
wedstrijden gedurende het seizoen en het aantal verkochte tickets. 
De commerciële-, sponsoring- en reclame-inkomsten zijn met 

meer dan 10% gestegen ten opzichte van 17/18, terwijl ook 
de ticketverkoop en de uitzendrechten enige groei hebben 
doorgemaakt, hetzij in mindere mate. 

Het aandeel van de G5 clubs in de totale inkomsten bedroeg 59% 
in 18/19, een toename van 5% vergeleken met 17/18. De stijging in 
UEFA-prijzengeld is de belangrijkste verklaring voor deze groei. De 
UEFA-compensaties zijn bijzonder volatiel, en onderstrepen het 
belang van succesvolle prestaties op Europees niveau voor onze 
Belgische clubs, om de inkomstengroei van de gehele competitie 
veilig te stellen. 

De volgende secties van het rapport zullen dieper ingaan op elk 
van de inkomstenbronnen en de relevante trends vaststellen. 
Een latere sectie in het rapport zal focussen op de inkomsten uit 
spelerstransfers.

16/17 17/18 18/19

+10%

48,1

45,3

66,0

63,9

89,7

31,2

48,2

80,9

68,2

92,5

55,2

63,6

84,3

76,2

99,3

Commercieel

UEFA vergoedingen

TV-rechten

Sponsorinkomsten en reclame

Ticketinkomsten

Evolutie van de Belgische inkomsten* (€ miljoen)

23 clubs24 clubs24 clubs

313,0 321,0

378,5

*Data van 18/19 omvat slechts 23 clubs, te wijten aan het ontbreken 
 van gegevens van AFC Tubize

16/17 17/18 18/19

Evolutie van Belgische inkomsten per club type (%)

Proximus LeagueK11G5

61%

32%

7%

54%

38%

7%

59%

32%

9%
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99,3 
Ticket- 

inkomsten

76,2 
Sponsor- 

inkomsten en 
reclame 

84,3
TV-rechten 

55,2
Commercieel

63,6
UEFA 

vergoedingen

378,5
Totaal 
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Ticketinkomsten

Ticketinkomsten uit verkoop van individuele tickets en 
abonnementen zijn positief geëvolueerd de laatste seizoenen. 
Met een jaarlijkse gemiddelde groei van 5,2%, bedroegen 
ticketinkomsten €99,2 miljoen in 18/19, en ze vormen nog steeds 
de belangrijkste bron van inkomsten voor de Belgische clubs.

Deze groei is toe te kennen aan een toename in inkomsten van 
zowel nationale als UEFA-clubcompetities. Kwalificatie voor een 
Europese campagne kan een significante impact hebben op 
ticketinkomsten, zowel van een ticketprijs- als verkocht aantal 
tickets perspectief. Europese topwedstrijden trekken een verhoogd 
aantal fans aan die hun sterren aan het werk willen zien. Dit blijkt 
uit de bezoeken van Borussia Dortmund en Atletico Madrid aan 
Club Brugge tijdens de UEFA Champions League groepsfase in 
18/19. Bijgevolg zijn ticketinkomsten gestegen, te danken aan hoger 
geprijsde en meer verkochte tickets. Figuur 2 toont de evolutie van 
de ticketinkomstenbronnen. Op basis van deze verdeling zijn de 
inkomsten uit de UEFA-clubcompetitie gestegen van €3,7 miljoen 
in 17/18 tot €5,2 miljoen in 18/19. De categorie "Andere" omvat 
de inkomsten uit vip-tickets, lidmaatschapsbijdragen en andere 
inkomsten.

Een andere factor die de positieve ontwikkeling van de inkomsten 
zou kunnen verklaren is de prijs van de tickets. Als we kijken naar 
onze Belgische clubs, zien we dat de gemiddelde ticketprijzen voor 
de twee nationale competities in het seizoen 18/19 zijn gestegen. 
Terwijl de Proximus League een sterke stijging van 24% kende van 
€15,2 tot €18,9, kende de Jupiler Pro League een lagere groei (10%) 
van €25,2 tot €27,7. Deze prijsstijging kan deels de groei van de 
inkomsten uit de nationale competities verklaren, die het afgelopen 
seizoen een stijging van €4 miljoen lieten zien.

Ondanks de stijging van de inkomsten uit de ticketverkoop zijn de 
totale bezoekersaantallen en het gemiddelde bezoekersaantal voor 
de Jupiler Pro League en Proximus League samen, in 18/19 licht 
gedaald ten opzichte van het seizoen 17/18. In totaal bezochten 
3,74 miljoen fans de stadions in 18/19, wat zich vertaalt in een 
gemiddelde opkomst van 8.176 fans per wedstrijd tegenover 8.394 
fans in 17/18. 

De stijging van de inkomsten uit de ticketverkoop in het seizoen 
18/19 is het gevolg van twee elementen: de groei van de inkomsten 
uit de UEFA-competitie en de stijging van de ticketprijzen in de 
nationale competities. 

*Het totale en gemiddelde aantal bezoekers in de editie van vorig jaar omvatte 
alleen de Jupiler Pro League competitie, terwijl de cijfers in dit rapport zowel de 
Jupiler Pro League als de Proximus League omvatten.

16/17 17/18 18/19

Evolutie van ticketinkomsten (€ miljoen)  

+5,2%

89,7 92,5 99,2

92,6
99,3

Nationale competitie

UEFA club competities

Andere
54,9 58,9

3,7
5,2

34,0
35,2

Evolutie van ticketinkomstenbronnen (€ miljoen)

17/18 18/19

Totale bezoekersaantallen (JPL & PL; miljoen)*

3,83 3,74

17/18 18/19

Gemiddeld bezoekersaantal (JPL & PL)*

8.394 8.176

17/18 18/19
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Case studie: Evolutie van ticketverkoop bij Standard de Liège

Ticketinkomsten zijn over het algemeen de belangrijkste bron 
van inkomsten voor de Belgische clubs. We gaan dieper in op de 
evolutie van de inkomsten uit de ticketverkoop bij Standard de 
Liège voor de laatste 8 seizoenen (12/13 tot 19/20) en we zullen 
onderzoeken hoe de sportieve prestaties en de ticketprijzen die 
inkomsten hebben beïnvloed1.

In deze analyse zullen de ticket inkomsten van Standard Luik 
geïndexeerd worden weergegeven, zodat de exacte bedragen per 
club niet worden vermeld.

In de loop der jaren zijn de inkomsten uit de ticketverkoop 
van Standard de Liège beïnvloed door verschillende factoren, 
waaronder de prestaties van de club in de nationale competitie 
en de Europese campagnes. Figuren 1 en 2 benadrukken de 
correlatie tussen de sportieve prestaties van de club en de 
inkomsten uit de ticketverkoop. Gedurende de twee seizoenen 
met de hoogste inkomsten uit de ticketverkoop (seizoen 13/14 en 
18/19), kwalificeerde de club zich voor een Europese campagne 
én presteerde ze goed in onze nationale competitie. De sterke 
prestatie op het vlak van inkomsten uit de ticketverkoop kunnen 
we verklaren doordat de club in 13/14 de UEL-groepsfase bereikte 
en 2de eindigde in de nationale competitie en in 18/19 de 3de 
kwalificatieronde in de UCL, de groepsfase van de UEL en 3de 
eindigde in de nationale competitie. We zien ook een daling 
van de inkomsten voor de seizoenen waarin de club zich niet 
kwalificeerde voor PO1 in de seizoenen 15/16 en 16/17. Deze 

seizoenen geven immers een daling van respectievelijk 22% en 
26% van de totale inkomsten uit de ticketverkoop in vergelijking 
met het seizoen 13/14, waarin de club 2de werd in onze nationale 
competitie en deelnam aan een Europese campagne.

Een andere factor die de ontwikkeling van de inkomsten uit de 
ticketverkoop kan beïnvloeden, zijn de ticketprijzen. Als we kijken 
naar Standard de Liège, zijn de prijzen van de seizoenkaarten 
en de individuele toegangskaarten zeer stabiel gebleven voor 
de seizoenen in scope en zijn ze pas zeer recentelijk gewijzigd. 
De prijzen van de seizoenkaarten werden in 19/20 aangepast, 
met een prijsstijging van de voltarief-tickets. Voor de losse kaart 
verkoop zijn de prijzen in het seizoen 17/18 en in het seizoen 
19/20 gestegen. De prijzen van zakelijke tickets zijn niet aangepast 
voor de seizoenen in onze scope

De verhoging in ticketprijs kan de groei van de ticketinkomsten 
tijdens het seizoen 17/18 maar gedeeltelijk verklaren. Voor de 
andere seizoenen hebben deze een zeer beperkte invloed gehad 
op de evolutie van de ticketinkomsten van de club.

We kunnen concluderen dat de evolutie van de inkomsten uit 
de ticketverkoop voor Standard de Liège voornamelijk wordt 
bepaald door de sportieve prestaties van de club, en in mindere 
mate door de ticketprijzen. De kwalificaties van de club voor PO1 
en de Europese campagnes spelen dus een belangrijke rol in het 
aantrekken van de supporters van de club.

1 Data over ticketprijzen van voor het 12/13 seizoen was niet beschikbaar door een update aan het informatiesysteem bij Standard de Liège
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12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

100

114

109

86
91

116 109

-26%

Evolutie van inkomsten uit ticketverkoop (geïndexeerd)*

De seizoenen 15/16 en 16/17 
geven immers een daling 
van respectievelijk 22% en 
26% van de totale inkomsten 
uit de ticketverkoop in 
vergelijking met het seizoen 
13/14, waarin de club 2de 
werd in onze nationale 
competitie en deelnam aan 
een Europese campagne.

*Berekend op basis van de volgende veronderstelling: totale ticketinkomsten in 12/13 = indexbasis 100
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Standard de Liège’s prestaties sinds 12/13

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Deelname aan PO1 ● ● ● ● ●

Deelname aan PO1 (titel mededinger)* ●

Deelname aan Europese competitie (UCL 
of UEL groep stage)

● ● ● ●

*Play-offs waarin Standard de Liège minstens één dag de eerste plaats heeft ingenomen

12/13

Prijzen losse 
tickets

Prijzen
seizoenskaarten

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Prijsstijging voor alle categorieën 
van losse tickets Kleine stijging in 

voltarief tickets

Prijsstijging voor 
seizoenskaarten 
(voltarief-tickets)

Daling voor de 
gereduceerde
tickets

Evolutie van de ticket prijzen
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Proximus
League

K11

G5

Evolutie van inkomsten van uitzendrechten* (€ miljoen)

Sponsorinkomsten (€ miljoen) 

7,7

27,6

30,6

7,8

37,6

35,5

7,5
6,131,427,15,4 31,4 30,6 8,1 29,9 38,2

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

66,0 80,9 84,3

63,9 68,2 76,2
42,0

34,8

Proximus League

*Inclusief inkomsten van de Jupiler Pro League, Proximus League en Croky Cup

K11 G5

Uitzendrechten  

De inkomsten van uitzendrechten blijven essentieel voor de 
Belgische clubs en vertegenwoordigen 22% van de totale 
inkomsten in 18/19, d.w.z. de op één na belangrijkste bron van 
inkomsten na de ticketverkoop (26% van de totale inkomsten). 
De inkomsten zijn blijven stijgen en bereikten in 18/19 voor het 
tweede opeenvolgende jaar meer dan €80 miljoen, dankzij de 
verlenging van het uitzendcontract in 2017 met de Belgische 
aanbieders Proximus, Telenet & Voo, waarbij €80 miljoen voor de 
uitzendrechten tot 19/20 werd betaald.

Het belang van de uitzendinkomsten voor de Belgische clubs zal 
naar verwachting zelfs toenemen door de nieuwe overeenkomst 
van 20/21 tot 24/25 met Eleven Sports.

Het belang van de 
uitzendinkomsten voor de 
Belgische clubs zal naar 
verwachting zelfs toenemen 
door de nieuwe overeenkomst 
van 20/21 tot 24/25 met 
Eleven Sports.
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Proximus
League

K11

G5

Evolutie van inkomsten van uitzendrechten* (€ miljoen)

Sponsorinkomsten (€ miljoen) 

7,7

27,6

30,6

7,8

37,6

35,5

7,5
6,131,427,15,4 31,4 30,6 8,1 29,9 38,2

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

66,0 80,9 84,3

63,9 68,2 76,2
42,0

34,8

Proximus League

*Inclusief inkomsten van de Jupiler Pro League, Proximus League en Croky Cup

K11 G5

Sponsoring & reclame

Sponsoring en reclame vormen de derde belangrijkste bron 
van inkomsten voor de clubs met €76,2 miljoen in 18/19; een 
stevige stijging van 12% ten opzichte van het vorige seizoen. 
Het aandeel van de G5-clubs in de sponsorinkomsten blijft 
aanzienlijk. De sponsorstromen naar G5-clubs zijn toegenomen en 
vertegenwoordigen ongeveer 50% van de totale sponsorinkomsten 
in 18/19. De K11-clubs en de Proximus League delen de rest, 
waarbij de K11-clubs hun totale sponsorinkomsten zien dalen ten 
opzichte van het seizoen 17/18. 

Bedrijven uit meer dan 15 verschillende sectoren sponsoren het 
profvoetbal. De industriële sector blijft diegene met de hoogste 
bijdrage, gevolgd door de gokindustrie, banken, telecom en de 
kledingindustrie.

Aandeel van sponsorinkomsten per sector in 18/19
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UEFA prijzengeld

Sinds het seizoen 18/19 past de UEFA een nieuwe verdeelsleutel 
toe en definieert vier componenten in het prijzengeld: startgelden 
(voor deelname aan de groepsfase), prestatiegerelateerde vaste 
bedragen in de UEFA Champions League (UCL) of UEFA Europa 
League (UEL), de tienjarige clubcoëfficiënt en een variabel 
bedrag dat afhankelijk is van de bijdrage van de nationale 
uitzendorganisatie aan de marktpool.

Deze inkomstenbron kan van essentieel belang zijn voor de clubs, 
met name voor de clubs in de midden- en lagere-inkomensliga's. 
Volgens het UEFA-benchmarkingverslag2 vertegenwoordigen de 
UEFA-betalingen in 16 van de 35 kleinste competities (qua totale 
clubinkomsten) een derde of meer van de totale inkomsten in 2018.

Het totale bedrag dat door de UEFA3 werd uitgekeerd aan de 
clubs die deelnamen aan Europese competities (UEL, UCL, UCL 
play-offs) bedroeg €2,5 miljard in 18/19, waarvan meer dan 75% 
werd toegewezen aan de clubs die deelnamen aan de UEFA 
Champions League (met inbegrip van de UEFA Super Cup). In 
totaal werd voor het seizoen 18/19 €1,98 miljard verdeeld over 
de verschillende clubs die aan deze competitie deelnamen. Dit 
betekent een aanzienlijke stijging van 40% ten opzichte van 17/18. 
Van dit bedrag verdiende de winnaar Liverpool €111 miljoen, 
waardoor de club volgens het jaarlijks gepubliceerde rapport van 
de Deloitte Football Money League4 zijn positie als de zevende 
hoogst verdienende club ter wereld kon behouden. Een ander 
voorbeeld is FC Barcelona. Hoewel zij er in de halve finale werden 
uitgeknikkerd, ontvingen zij het hoogste bedrag van de UEFA 
(€118 miljoen) vanwege de betere prestaties in de groepsfase, een 
hogere coëfficiëntenrangschikking en een hogere bijdrage krijgen 
van de marktpool. Dit droeg in hoge mate bij aan de eerste plaats 
als de best verdienende club ter wereld.

Als we kijken naar de Belgische clubs, zien we dat in 18/19 het 
totale bedrag aan UEFA-prijzengeld €63,6 miljoen bedroeg, 
een positieve reactie na teleurstellende prestaties in de 
Europese campagnes van het seizoen 17/18. Het totale bedrag 
vertegenwoordigt ongeveer 17% van de totale inkomsten van de 
clubs in 18/19.

Het UEFA-prijzengeld werd verdeeld over de vijf clubs die 
in het seizoen 18/19 deelnamen aan Europese campagnes. 
Terwijl twee van de vijf ploegen uitgeschakeld werden in de 
kwalificatierondes (KAA Gent in de UEL en Standard de Liège 
in de UCL), kwalificeerden vier ploegen zich voor de groepsfase 
(RSC Anderlecht, Standard de Liège en KRC Genk voor de UEL, 

Club Brugge voor de UCL). Anderlecht en Standard de Liège 
overleefden de groepsfase niet, maar Racing Genk haalde de 
ronde van 32 in de UEL alvorens uitgeschakeld te worden. Club 
Brugge kwalificeerde zich voor de ronde van 32 in de UEL waar 
ze werden uitgeschakeld door Red Bull Salzburg. Van het totale 
UEFA-prijzengeld dat in 18/19 aan de Belgische clubs werd 
uitgedeeld voor hun deelname aan Europese campagnes, werd 
57% uitgedeeld voor hun prestaties in de UCL en 43% voor hun 
prestaties in de UEL.

De berekening van de UEFA-coëfficiënt houdt rekening met 
de prestaties in de vijf voorgaande UCL- en UEL-campagnes . 
België bereikte de 8e plaats in 18/19 en behield deze positie in 
19/20, een gevolg van de goede prestaties in 18/19. België heeft 
de laatste tien jaar een aanzienlijke verbetering geboekt en is 
significant gestegen ten opzichte van de 14e plaats in 09/10.

Figuur 3 toont de rangschikking van de Europese pool van landen 
met een gelijkaardige omvang en een gelijkaardig BBP als België. 
Van deze landen heeft alleen Portugal een hogere ranking dan 
België, dat zich net achter de 'Big Five' competities plaatst. 
Nederland, dat de laatste jaren een aantal plaatsen op de ranglijst 
verloor, klom nu terug naar de 9e positie, net achter België, 
gedreven door de uitzonderlijke campagne van Ajax als halve 
finalist in de Champions League.
 

Evolutie van UEFA prijzengeld (€ miljoen)

16/17 17/18 18/19

48,1

31,2

63,6

2 UEFA Club Licensing Benchmarking Rapport  
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Clublicensing/02/64/06/95/2640695_DOWNLOAD.pdf

3  UEFA Financieel Rapport 2018/19 https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Finance/02/63/94/96/2639496_DOWNLOAD.pdf
4 Deloitte Sports Business Group (2020): Football Money League
5  UEFA Club Coëfficiënten ranking https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/about/
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Case studie: de financiële impact van een  
Europese wedstrijd: Club Brugge – Real Madrid

Europese wedstrijden zijn vooral aantrekkelijk voor binnenlandse 
fans die willen kijken naar wereldwijde voetbalsterren die tegen 
hun favoriete team spelen. Een recent concreet voorbeeld is 
het bezoek van Real Madrid, een team van wereldklasse met 
Belgische sterren Hazard en Courtois, aan Club Brugge tijdens 
de groepsfase van de Champions League van seizoen 19/20. Dit 
evenement trok 26.742 fans; 95% van de totale stadioncapaciteit. 
Van deze 26.742 supporters kwam 94% (25.222) supporteren voor 
hun Belgische club en 6% (1.522) voor Real Madrid.

Club Brugge ontving voor dit evenement inkomsten uit 
ticketverkoop en UEFA-prijzengeld €6,7 miljoen aan inkomsten. 
Op basis van het nieuwe distributiemodel van de UEFA bestond 
het prijzengeld uit startgelden (58%), coëfficiëntenvergoedingen 
(38%) en een marktpool (4%). Aangezien het prijzengeld van de 
UEFA ongeveer 79% van de totale inkomsten vertegenwoordigt, 
illustreert dit het belang en de sterke impact die deze vergoeding 
heeft voor de Belgische clubs. De inkomsten uit de ticketverkoop 

zijn goed voor 19% van de totale inkomsten en de commerciële 
inkomsten voor 2%. De totale kosten bedroegen €194.000 
(voornamelijk bestaande uit belastingen, algemene organisatie, 
personeel en veiligheid), waardoor er een winst van ongeveer €6,5 
miljoen overblijft voor de club.

Deze wedstrijd heeft verder ook een positieve invloed op de 
stad Brugge. Hoewel we de cijfers niet hebben over de uitgaven 
van de supporters zelf in de stad Brugge, hebben 1.522 fans 
van Real Madrid de wedstrijd in Brugge bijgewoond en mogelijk 
geld besteed in de restaurants, bars en hotels van de stad. De 
instroom van buitenlandse fans heeft echter ook een keerzijde 
voor de stad. Evenementen van een dergelijke omvang leiden 
tot extra kosten voor de stad en de politiediensten. In dit 
geval werden de politiekosten voor de stad Brugge geschat op 
€203.000. Een groot deel van deze kosten (85%) was voor de inzet 
van personeel, in totaal bijna 3.600 uur, en 15% werd besteed aan 
uitrusting (inclusief de inzet van een federale politiehelikopter).

UEFA Ticket-
inkomsten

Commercieel Ander Totaal

Inkomstenverdeling – Club Brugge (€ miljoen)

5,3
1,3 0,1 6,70,0

Kostenverdeling – Politie van Brugge (€ duizend)

92,2

80,6

30,0

■ Personeel (dag) ■ Personeel (nacht) ■ Gebruik en afschrijving van materiaal
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Kosten Belgische voetbalclubs
Spelerssalarissen
Een belangrijk deel van de inkomsten van de clubs gaan naar 
spelerssalarissen. Clubs moeten deze dus onder controle houden 
om duurzame groei en financieel welzijn te garanderen.

In de zeer concurrentiële voetbalsector is er een continue 
druk voor de clubs om hun salarissen te verhogen, en zo talent 
te behouden en nieuw talent aan te trekken. De UEFA6 heeft 
bevestigd dat deze trend zich in heel Europa voordoet, met 17 van 
de top 20 competities die in 2018 hun totale salariskosten zagen 
stijgen (dit omvat de lonen van de spelers, het technisch- en het 
administratief personeel).

Als we kijken naar de Belgische clubs, dan zien we dat de sterke 
inkomstenstijging in 18/19 de stijging van de salarissen van de 
spelers overtrof, wat zich vertaalt in een lagere loonkosten/
inkomstenverhouding7 ten opzichte van het seizoen 17/18. Deze 
daalde van 56% in 17/18 naar 55,2% in 18/19. 

De clubs van de G5 en de Proximus League hebben hun 
loonkosten/inkomstenverhouding verlaagd in vergelijking met het 
vorige seizoen, terwijl de K11-clubs een stijging van 4% kenden. 
Ondanks het feit dat de G5-clubs de hoogste spelerssalarissen 
hebben, scoorden ze met 46,3% onder de gemiddelde loonkosten/
inkomstenratio.
 

■ 16/17 ■ 17/18 ■ 18/19

Loonkosten/inkomstenverhouding (gemiddeld)

52,9%

56,0%

55,2%

■ Proximus League ■ K11 ■ G5

Loonkosten/inkomstenverhouding per club 
type in 18/19 (gemiddeld)

74,6%

64,6%

46,3%

6 UEFA Club Licensing Benchmarking Rapport  
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Clublicensing/02/64/06/95/2640695_DOWNLOAD.pdf

7 Loonkosten = totale kosten van spelerssalarissen (inclusief overheidssubsidies) ; inkomstenverhouding = totale inkomsten exclusief transfers
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Het totale bedrag dat is betaald aan spelerssalarissen bedroeg 
€249 miljoen in 18/19, vergeleken met €214 miljoen in 17/18, wat 
zich vertaalt in hogere gemiddelde spelerssalarissen. In 17/18 was 
het gemiddelde jaarlijkse brutosalaris (inclusief groepsverzekering) 
€211.000, waar het gemiddelde salaris in 18/19 steeg tot €233.000, 
een stijging met 10,4%. Deze stijging van de salarissen gebeurde 
voor de G5 clubs (€381.000 in 18/19, vergeleken met €323.000 in 
17/18), de K11 clubs (€201.000 in 18/19, vergeleken met €187.000 
in 17/18) en de clubs van de Proximus League (€110.000 in 18/19, 
vergeleken met €90.000 in 17/18).

Volgens een recente publicatie8 over de Ligue 1, de Franse eerste 
divisie, wordt het gemiddelde jaarlijkse brutosalaris van een speler 
in de Ligue 1 geschat op ongeveer 3 keer het G5 gemiddelde in 
België. Dit cijfer is echter sterk opgeblazen vanwege de salarissen 
van grote voetbalsterren als Neymar, Mbappé of Cavani bij Parijs 

Saint-Germain. Als we kijken naar het gemiddelde bruto jaarsalaris 
in Ligue 2, ligt dit naar schatting 20% hoger dan het gemiddelde 
salaris in de Proximus League.
Een laatste belangrijke opmerking betreft het deel van het 
brutosalaris dat Jupiler Pro League clubs betalen als bijdrage aan 
de groepsverzekering, dat in wezen een compensatie is in een 
pensioenregeling. België heeft een specifieke "pensioenleeftijd" 
vastgesteld voor voetballers op 35-jarige leeftijd, met potentieel 
voordelige belastingheffing voor de uitbetaling van het forfaitaire 
kapitaal, voor maximaal van 40% van het brutosalaris. Deze regel is 
niet van toepassing op clubs die in de Proximus League spelen.

Van het gemiddelde bruto jaarsalaris van €233.000, is €207.000 
het werkelijke brutosalaris en €26.000 is de bijdrage aan de 
groepsverzekering. Het totale bedrag dat door de JPL clubs voor de 
groepsverzekering werd betaald was €28,3 miljoen in 18/19.

8 L’Equipe (2020) : « Le top 30 des salaires de la Ligue 1 : le PSG omniprésent » 
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Le-top-30-des-salaires-de-la-ligue-1-le-psg-omnipresent/1107213

■ Groepsverzekering■ Bruto salaris

Gemiddeld

G5

K11

Proximus League

Gemiddeld bruto jaar salaris (€ duizend)

233

381

201

110

207 26

176

110 0

25

330 51
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110
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Transfers
Transfersaldo

Dit gedeelte gaat over spelerstransfers, die een zeer belangrijke 
bron van inkomsten voor de clubs kunnen vormen.

Spelerstransfers spelen een cruciale rol in het financiële 
welzijn van onze Belgische clubs. Voor sommige landen zijn de 
transferinkomsten belangrijker dan voor andere, omdat ze meer 
nadruk leggen op het feit dat ze een opleidingscompetitie zijn voor 
de grotere competities.

In dit verslag gebruiken we het netto boekhoudkundig 
transferresultaat, dat rekening houdt met de verkoop en aankoop 
van spelers, de afschrijving van spelers en de makelaarskosten. 
Concreet wordt het netto boekhoudkundig transferresultaat 
berekend door het volgende af te trekken van de inkomsten uit de 
verkoop en verhuur van spelers: de afschrijving van spelers, het 
verlies op de verkoop van spelers, de huurkosten van spelers en de 
makelaarskosten.

Als we kijken naar het seizoen 18/19, dan zien we dat de Belgische 
clubs een positief netto boekhoudkundig transferresultaat van € 
22,4 miljoen hebben geboekt. Hoewel het resultaat positief blijft, 
betekent dit een aanzienlijke daling ten opzichte van de vorige 
seizoenen. Sinds 16/17 is het resultaat van de transfers met bijna € 
75 miljoen gedaald.
 

Een factor die bijdraagt aan deze neerwaartse trend is de 
toenemende hoeveelheid geld die de clubs uitgeven om zeer 
waardevolle spelers in hun teams aan te trekken. De waarde van 
de spelers op de balans van de clubs bedroeg €172,3 miljoen in 
18/19, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 24% sinds 16/17. 
De voortdurende stijging van de transferprijzen is een wereldwijde 
trend die het Belgische model sterk beïnvloedt, gezien deze sterk 
afhankelijk is van transfers om de clubs winstgevend te houden. Dit 
versterkt de noodzaak voor clubs om zich meer te richten op de 
ontwikkeling van jong talent in nationale jeugdacademies.

De sterke daling van het netto transferresultaat (€50,9 miljoen 
lager) en de stijging van de lonen (met €36,5 miljoen) dragen in 
hoge mate bij tot het geconsolideerde verlies van €91,3 miljoen dat 
de Belgische clubs in 18/19 hebben geboekt, in vergelijking met een 
verlies van €48 miljoen in het vorige seizoen. Bovendien had het 
gecumuleerde verlies hoger kunnen uitvallen als sommige clubs 
in 18/19 niet hadden geprofiteerd van €19 miljoen aan eenmalige 
uitzonderingen ("schuldenvrijstellingen"). Elf ploegen boekten 
positieve transferresultaten in 18/19 en slechts vijf ploegen 
boekten winst (na transferresultaten). Ondanks de gestage groei 
van de inkomstenbronnen dienen de Belgische clubs hun kosten 
onder controle te houden om winst te maken.

Netto transferresultaat (€ miljoen)

■ 16/17 ■ 17/18 ■ 18/19

97,1

73,3

22,4

■ 16/17 ■ 17/18 ■ 18/19

Waarde spelers op de balans (€ miljoen)

112,8

141,6

172,3
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Transferstromen

Transfers spelen traditioneel een zeer belangrijke rol in het 
businessmodel van onze clubs. Daarom zoomen we in dit gedeelte 
in op de inkomende en uitgaande transfers van de Jupiler Pro 
League, voor de seizoenen 17/18 en 18/19. We hebben gekeken 
naar de transferstromen met de Europese competities waarmee 
de Jupiler Pro League het grootste deel van zijn transferactiviteiten 
heeft. Deze competities zijn de 'Big Five' competities (Premier 
League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga) en de Ligue 2, 
Eredivisie en de Proximus League ('andere').

Wat het aantal transfers betreft, stellen we vast dat ongeveer 
60% van alle inkomende en uitgaande transfers (141 van de 238) 
tijdens deze twee seizoenen tussen Jupiler Pro League clubs of 
met de Proximus League clubs plaatsvonden. De andere Europese 
competities met het hoogste aantal transfers met de Jupiler Pro 
League zijn Ligue 2 (26) en Ligue 1 (24), gevolgd door de Eredivisie 
(14), Serie A (12), La Liga (7), Bundesliga (7) en Premier League (7).

Terwijl het transfervolume bij de 'andere' competities vrij hoog 
is in vergelijking met de 'Big Five' competities, worden de meest 
waardevolle uitgaande transfers gerealiseerd bij die 'Big Five' 
competities. De Premier League heeft de hoogste gemiddelde 
waarde van €9,2 miljoen per transfer, vergeleken met €0,8 miljoen 
voor transfers tussen de Jupiler Pro League clubs. Daarnaast is er 
een significant verschil te zien tussen de gemiddelde waarde van 
inkomende en uitgaande transfers, waarbij de gemiddelde waarde 
van uitgaande transfers veel hoger is. Terwijl de gemiddelde 
waarde van de inkomende transfers varieert tussen €137.000 en 
€1,2 miljoen, ligt de gemiddelde waarde van de uitgaande transfers 

tussen €53.000 en €9,2 miljoen. Uitgaande transfers hebben de 
afgelopen twee seizoenen de meeste waarde bijgedragen, met 
name die met de 'Big Five' Europese voetbalcompetities. 

De daling van het transferbedrag van €50,9 miljoen in 18/19, in 
vergelijking met 17/18, kan voornamelijk worden verklaard door 
een daling van de inkomsten uit uitgaande transfers, meer dan 
door een stijging van de kosten van inkomende transfers.

Figuur 1 zoomt in op de uitgaande transfers van de Jupiler Pro 
League naar de verschillende competities. Een eerste element dat 
bijdraagt aan de daling van de transferopbrengsten is de daling 
van het aantal uitgaande transfers naar de 'Big Five' competities, 
die daalde van 17 in 17/18 tot 12 in 18/19 (-29%). Een tweede 
belangrijke factor is de sterke daling van de gemiddelde waarde per 
uitgaande transfer naar een 'Big Five' competitie. De gemiddelde 
waarde per transfer naar een 'Big Five' competitie is namelijk 
gedaald tot €3,7 miljoen in 18/19, een daling van 41% ten opzichte 
van het seizoen 17/18. Als rechtstreeks gevolg daarvan zijn de 
inkomsten uit transfers met 'Big Five' competities gedaald van 
€105,6 miljoen in 17/18 tot €43,9 miljoen in 18/19.

Een daling van 29% van het aantal uitgaande transfers 
naar de 'Big Five' competities en een daling van 41% van 
de gemiddelde waarde van de uitgaande transfers naar 
deze wedstrijden zijn dan ook de belangrijkste factoren 
die hebben bijgedragen aan een daling van het netto 
transferresultaat in 18/19.

■ 17/18 ■ 18/19

Aantal uitgaande transfers Gemiddelde waarde / 
uitgaande transfer (€ miljoen)

Inkomsten van uitgaande
transfers (€ miljoen)

Big Five

Andere

17

12

41

30

0,1

0,2

2,2

4,9

6,2

3,7

105,6

43,9

-41%
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Makelaarscommissies 

Makelaars spelen een belangrijke rol bij spelerstransfers en zijn 
vaak betrokken bij deze operaties door als tussenpersoon te 
fungeren tussen de spelers en de club. De meest voorkomende 
vergoeding voor makelaars is een percentage van het 
transferbedrag (commissie) voor inkomende transfers, uitgaande 
transfers of bemiddeling (bv. bij het onderhandelen van een 
contractverlening).

In België werd in het seizoen 18/19 in totaal €45 miljoen betaald 
aan 289 actieve makelaars, wat neerkomt op een sterke stijging van 
€8 miljoen ten opzichte van het seizoen 17/18. Van dit bedrag werd 
€26 miljoen (57%) betaald voor inkomende en uitgaande transfers 
en €19 miljoen (43%) voor bemiddeling. 

Het totale bedrag van de betaalde commissies voor inkomende en 
uitgaande transfers (€26 miljoen) vertegenwoordigt 6,9% van de 
totale inkomsten van de Belgische clubs in 18/19 (€378,5 miljoen). 
Ter vergelijking: het totale bedrag aan transfers voor makelaars 
(exclusief bemiddeling) in de Premier League bedroeg 211 miljoen  
pond in het seizoen 17/18, wat neerkomt op 4,4% van de totale 
inkomsten van de Premier League-clubs (4,819 miljoen pond). 

Hoewel het absolute bedrag dat door de Premier League aan 
makelaars wordt uitgegeven veel hoger is, wat de financiële kracht 
van de rijkste Europese competitie illustreert, gaven de Belgische 
clubs een groter percentage van hun totale inkomsten uit aan 
makelaars.

Wanneer we kijken naar de verdeling van de makelaarscommissies 
in België, zien we een gelijkaardige trend als in seizoen 17/18. 
Het merendeel van de commissies werd toegewezen aan enkele 
makelaars, waarbij vijf makelaars meer dan een derde van de 
totale commissies ontvingen. Dit vertaalt zich in een gemiddelde 
commissie van €3,4 miljoen voor deze groep, vergeleken met 
€755.000 voor de 6-15 makelaars en slechts €76.000 voor de rest. 

Als onderdeel van de operatie 'schone handen', heeft de Pro 
League een reeks maatregelen voorgesteld in 2019. Deze 
maatregelen hebben verschillende doelstellingen: zorgen voor 
meer transparantie in transacties, het ontwikkelen van een sterke 
regelgeving met betrekking tot agenten, en het openen van een 
dialoog met de overheid en de sociale partners over het fiscale en 
sociale regime.

Gemiddelde commissie*

37%

46% 17%

■ Top 1-5 ■ Top 6-15 ■ Top 16-289

3.372.309

755.05976.507

Makelaarscommissie*

■ Inkomende ■ Bemiddeling ■ Uitgaande

32%

€45m
in totaal

43%

25%

*Gebaseerd op gegevens van 21 clubs (AFC Tubize, Lommel United en KSV Roeselare ontbreken)

9 Annual Review of Football Finance 2019 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-annual-review-of-
football-finance-2019.pdf
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Case studies
Team eigenaarschap

In de editie van vorig jaar werd reeds verwezen naar het toenemende aantal buitenlandse investeerders die in de loop der jaren 
meerderheidsaandeelhouder zijn geworden van een Belgische club. Deze trend werd verder gezet van het seizoen 17/18 naar het seizoen 
18/19. Waar er in 17/18 nog 14 clubs in Belgische handen waren, zijn er in het seizoen 18/19 nog maar 12 clubs in Belgische handen. De 
overige 12 clubs zijn in buitenlandse handen, wat betekent dat buitenlandse individuen meer dan 50% van de aandelen in handen hebben. 
De buitenlandse eigenaars vertegenwoordigen verschillende nationaliteiten uit Europa, het Midden-Oosten en Azië. 

Buitenlandse eigenaars investeren in Belgische voetbalclubs om ze financieel te ondersteunen en om ze succesvoller te maken. De 
voetbalclub Lommel SK10 werd in mei 2019 gekocht door een Israëlische investeerder, die een schuld van ongeveer een half miljoen euro 
op zich nam. De andere Belgische club die in 2019 werd gekocht door een buitenlandse investeerder is KVC Westerlo, dat nu in handen is 
van een Turkse investeerder. 

12
Belgische clubs met een 

Belgische meerderheidsaandeelhouder

12
Belgische clubs met een buitenlandse 

meerderheidsaandeelhouder

50% 50%

Nationaliteit van de hoofdaandeelhouder van de club (situatie op 30/06/2019)

Monaco Maleisië China

50% Belgium
50% Saudi-Arabia

South-Korea Japan Qatar

Thailand Thailand

Israel Turkije

UK

10 Op basis van de informatie die beschikbaar is op 30/06/2019, zonder rekening te houden met de recente overname van Lommel SK door de City Football Group.
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Impact van COVID-19 op Belgische professionele voetbalinkomsten

De groei van inkomsten van de afgelopen jaren zal worden 
belemmerd door de COVID-19-crisis, die het seizoen 19/20 zwaar 
heeft getroffen en mogelijk ook nog gevolgen zal hebben voor 
toekomstige seizoenen. Het stopzetten van de laatste speeldag 
van de reguliere competitie en de play-offs zal verschillende 
gevolgen hebben voor de Pro League en de clubs. We verwachten 
dat de COVID-19-crisis een impact zal hebben op de traditionele 
inkomstenbronnen (ticketverkoop, commercieel, sponsoring en 
reclame), kosten en inkomsten uit spelerstransfers. De impact op 
de omroep- en uitzendinkomsten voor 19/20 is in deze analyse 
niet meegenomen. De inkomsten uit het UEFA-prijzengeld worden 
niet in rekening gebracht, omdat de Belgische clubs tijdens het 
seizoen 19/20 niet meer vertegenwoordigd waren in de Europese 
competities.

Hoewel we niet beschikken over de cijfers voor het seizoen 19/20, 
schatten we dat de totale impact van het voortijdige einde van 
het seizoen 19/20, een daling van ongeveer 25% van de totale 
inkomsten zal betekenen. Deze daling zal vooral te wijten zijn aan 
een daling van de ticketverkoop, de sponsoring en de commerciële 
inkomsten in de maanden maart, april, mei en juni 2020. 

Het effect op de traditionele inkomstenbronnen voor het seizoen 
20/21 zal afhangen van de beslissingen van de individuele 
clubs, zoals mogelijke kortingen op de toegangsbewijzen en de 
abonnementen, sponsorovereenkomsten, enz.

Het effect op de kosten is moeilijker te kwantificeren, gezien de 
resterende onzekerheid. Verschillende kostenposten kunnen in het 
seizoen 19/20 in de maanden maart, april, mei en juni een daling 
weergeven, waaronder inleveren loon van spelers en commerciële 
kosten als gevolg van minder gespeelde wedstrijden. Zoals vermeld 
in het deel over de kosten van de Belgische voetbalclubs, vormen 
de salarissen van de spelers de grootste kostencomponent voor de 
clubs en omvatten ze gemiddeld 55% van de inkomsten. In het licht 
hiervan zouden maatregelen op het gebied van spelerssalarissen 

de meest effectieve hefboom kunnen zijn om de financiële lasten 
voor de clubs te verminderen.

Wat de inkomsten uit spelerstransfers betreft, wordt verwacht dat 
de transfermarkt, die de afgelopen jaren zeer actief is geweest, 
onvermijdelijk de gevolgen van deze crisis zal ondervinden en de 
situatie van de Belgische clubs nog meer zal beïnvloeden.

Omzet
18/19

Omzet
19/20

(hypothetisch)

Geschatte impact van COVID-19 op de 
totale inkomsten voor het seizoen 19/20 
(€ miljoen – Gebaseerd op cijfers van seizoen 18/19)

UEFA vergoedingen

TV-rechten

Ticketinkomsten, sponsorinkomsten & commercieel

61%

22%

17%

48%

30%

23%

378,5

282,6

-25%
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maart ’20

april ’20

mei ’20

juni ’20

juli ’20

augustus ’20

september ’20

october ’20

november ’20

Inkomsten

Daling in traditionele inkomsten-
bronnen (ticketverkoop, commercieel, 
sponsoring en reclame) te wijten aan 
afgezegde wedstrijden wordt verwacht 
op te lopen tot 25% van totale 
inkomsten

Transfers

Lager budget om uit te geven aan transfers, 
te wijten aan de COVID-19 crisis

Kosten

Daling in kosten zoals
salarissen en commercieel 
(minder wedstrijddaguitgaven)

Inkomsten

Potentiele daling in inkomsten door 
bv. kortingen op seizoenpassen, 
sponsorovereenkomsten, … 

Kosten

Impact te bepalen voor
seizoen 20/21

Seizoen 19/20

Seizoen 20/21

Geschatte impact van COVID-19 op de totale inkomsten, kosten en transfers 
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Economische impact
Het uitgebreide model dat de economische impact van de Pro League en de Belgische 
voetbalclubs beschrijft, meet de directe, indirecte, en geïnduceerde impact op vier 
economische indicatoren: de totale productie, bruto toegevoegde waarde, tewerkstelling, 
en bijdrage aan de belastingen. Dit capteert de waarde die de industrie genereert, alsook 
zijn supply chain en de huishoudens die baten bij deze industrieën. De sectie rond 
methodologie in het begin van het rapport, alsook de appendix op het einde, voorzien een 
volledige beschrijving van het model en bijhorende berekeningen.

De methodologie maakt gebruik van twee verschillende soorten multiplicators die door 
het Federaal Planbureau zijn gedefinieerd: de input-output-multiplicators en de National 
Accounting Matrix-multiplicators. Zoals vermeld in het hoofdstuk over de methodologie, 
werden de input-output-multiplicators in 2019 geactualiseerd om een actueel en accuraat 
beeld te geven van de huidige economische situatie. De nieuwe multiplicators worden in dit 
verslag gebruikt, wat een impact zal hebben op de berekeningen van de directe, indirecte 
en geïnduceerde impact van de volgende economische indicatoren: totale productie, bruto 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De belastingbijdrage zal niet worden beïnvloed 
door de wijziging van de multiplicators. Het effect als gevolg van de wijziging van de 
multiplicators zal voor elke economische indicator worden toegelicht om de transparantie 
en de vergelijkbaarheid met de resultaten van vorig jaar te waarborgen.
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Totale productie

In het seizoen 18/19 bedroeg het totale economische effect 
vastgesteld door de totale productie €1,14 miljard, wat 
neerkomt op een stevige stijging van €200 miljoen ten opzichte 
van het seizoen 17/18. Hoewel een deel van deze groei kan 
worden toegeschreven aan de toepassing van de nieuwe 
inkomstenmultiplicator (+€112 miljoen), is er een netto toename 
van de totale productie van €88 miljoen, die het gevolg is van een 
aanzienlijke groei van alle inkomstenbronnen (exclusief transfers). 

De uitsplitsing van de totale productie (figuur 1) illustreert het 
belang van het directe effect op de totale productie. De directe 
impact meet de inkomsten van de Belgische voetbalclubs en de 
Pro League, die de indirecte en geïnduceerde impact kunnen 
stimuleren door de output van de rest van de toeleveringsketen 
en de uitgaven van de werknemers/spelers te herinvesteren in 
de economie. Dit is de operationele output, wat betekent dat 
subsidies niet worden meegerekend. Het directe effect omvat 
de transferinkomsten, hoewel deze niet zijn opgenomen in de 
indirecte en geïnduceerde totale productie. Bij het inzoomen op 
de directe totale productie (figuur 2) is deze ten opzichte van het 
vorige seizoen gestegen van €529,3 miljoen naar €551 miljoen, 
ondanks de afnemende transferinkomsten. De groei van alle 
andere inkomstenbronnen compenseert deze daling.

Totale productie (€ miljoen)

Direct Indirect Geïnduceerd Totaal
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15%
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14%

Ticketinkomsten en lidgelden

18%
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10%

UEFA vergoedingen

12%
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inkomsten

5%

Directe totale productie (% van totaal)
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Bruto toegevoegde waarde
De bruto toegevoegde waarde van de Belgische voetbalclubs 
voor de Belgische economie bedraagt €630 miljoen in 18/19, een 
stijging van €15 miljoen sinds 17/18. Deze stijging is het gevolg van 
de toepassing van de nieuwe outputmultiplicator (+€31 miljoen). 
De daling van de transferresultaten en de winstdaling daarentegen 
hebben een negatieve invloed gehad op de bruto toegevoegde 
waarde in vergelijking met het seizoen 17/18 (-€16 miljoen). 

Direct Indirect Geïnduceerd Totaal
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Bruto toegevoegde waarde (€ miljoen)
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Jobs
De Pro League en de Belgische clubs hebben in het seizoen 18/19 
in totaal 4.095 banen in de Belgische economie gegenereerd. Dit 
aantal is met 385 toegenomen ten opzichte van het vorige seizoen, 
als gevolg van de nieuwe tewerkstellingsmultiplicator van de finale 
vraag die voor het seizoen 18/19 werd toegepast. Zonder deze 
multiplicator is de directe tewerkstelling (directe werknemers zoals 
spelers van de clubs, werknemers van de club die in de stadionbar 
werken, etc.) echter gedaald van 2.108 naar 1.986 in 18/19 door een 
kleiner aantal spelers en minder werknemers. 

De direct jobs zijn het belangrijkste onderdeel, ook al zijn de 
indirecte en de geïnduceerde banen goed voor respectievelijk 
1.504 en 605 banen. 

Van de directe werknemers zijn 44% voetballers, wat dezelfde 
verhouding is als in de seizoenen 16/17 en 17/18. De overige 56% 
zijn alle andere werknemers van de clubs.

Jobs

Direct Indirect Geïnduceerd Totaal
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1.986

1.504

605 4.095
56%

andere
werknemers

44%
voetbal
spelers

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie

41



Belastingbijdrage
De Pro League-clubs dragen bij aan de financiering van 
de staat door middel van vier verschillende elementen: de 
vennootschapsbelasting, de loonheffing, de nationale verzekering 
(sociale bijdragen) en de BTW. 
Wat de vennootschapsbelasting betreft, bedroegen de bijdragen 
van de clubs €3,5 miljoen in 18/19, een daling van 5% ten opzichte 
van het seizoen 17/18. Deze daling kan worden verklaard door de 
lagere (of negatieve) winst vóór belasting die door de clubs werd 
geboekt.

De loonheffingen en sociale bijdragen worden beïnvloed door 
de evolutie van de loonkosten van de clubs, die in 18/19 sterk 
stegen. Dit vertaalt zich in een clubbijdrage van €38,85 miljoen 
aan loonheffing, een stijging van 12% ten opzichte van het seizoen 
17/18. De sociale bijdragen volgen een gelijkaardige trend met een 
groei van 10% van €23,8 miljoen in 17/18 tot €26 miljoen in 18/19. 

De BTW-balans toont de rechtstreekse bijdrage van de 
voetbalclubs op hun toegevoegde waarde, die €19,6 miljoen 
bedraagt in 18/19. De totale betaalde BTW, die €111,6 miljoen 
bedraagt, geeft een goed overzicht van de totale BTW die in de 
gehele supply chain is betaald dankzij het bestaan van profvoetbal.

Aangezien geen data beschikbaar is over de belastingimpact 
veroorzaakt door indirecte en geïnduceerde bronnen, gaat de 
eigenlijke belastingimpact van de Pro League en diens clubs verder 
dan de getallen die in deze sectie werden gedeeld. 

Vennootschapsbelasting 
3,5

Loonheffing 
38,9

Sociale bijdrage
26,1

BTW
19,6

Belastingbijdrage (€ miljoen)

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie

42



43

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie



44

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie



Sociale impact 
van de 
Pro League

45

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie



Sociale impact 
Community & Social Responsibility
Introductie
De financiële impact van het profvoetbal is zoals beschreven aanzienlijk, daarnaast hebben de 
clubs ook een steeds belangrijkere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het aspect van de 
maatschappelijke verplichting verdient aandacht, omdat zowel de clubs als de Pro League een 
belangrijke rol spelen bij het vervullen van deze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. 
De Pro League helpt de clubs een geloofwaardige maatschappelijke rol te spelen door middel van 
duurzame en structurele samenwerkingen en projecten.

Om de inspanningen van de clubs te erkennen, kent de Pro League jaarlijks het Pro League+ label 
toe aan de clubs die het voorbije jaar een kwalitatieve rol hebben gespeeld, met een aanzienlijke 
maatschappelijke impact. In 2019 ontvingen 17 Pro League-clubs het Pro League+ label, tegenover 18 
clubs in 2018 en 15 clubs in 2017. Op basis van de kwaliteit van het sociaal beleid krijgen de clubs ook 
financiële middelen om hun sociale initiatieven te ontwikkelen. De 17 geselecteerde clubs ontvingen 
samen €100.000 in 2019.

Deze inspanningen hebben dit seizoen geresulteerd in de organisatie van diverse sociale activiteiten, 
gericht op het verbeteren van de fysieke fitheid, de geestelijke gezondheid, het onderwijs en de 
integratie binnen de groep en de gemeenschap. In totaal organiseerden de clubs 300 projecten in 
2019*, waar bijna 63.000 personen aan deelnamen. Er werd een totaalbudget van €1,82 miljoen 
voorzien voor sociale activiteiten, in vergelijking met €1,68 miljoen in 16/17.

In de editie van vorig jaar hebben we ons gericht op het project "Football for All" en gaven we enkele 
voorbeelden van projecten die door Club Brugge en KAA Gent werden uitgevoerd. Dit jaar willen we 
nog twee andere initiatieven belichten: Younited Belgium en de samenwerking van de Pro League met 
de Vrije Universiteit Brussel. 

*Analyse op basis van cijfers voor het seizoen 16/17 voor clubs waar data voor ontbrak (Sporting Charleroi, Zulte Waregem, 
Waasland-Beveren, Sporting Lokeren, Beerschot-Wilrijk, KSV Roeselare, AFC Tubize, Lommel SK) 

Aantal sociale 
projecten 

300

Aantal 
deelnemers 

  62.868  

Totaalbudget 
€1,82 miljoen 
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Younited Belgium
Het project, dat aanvankelijk de ‘Belgian Homeless Cup’ werd genoemd, werd in 2009 opgericht als 
een initiatief om dak- en thuislozen te helpen en hun integratie in de samenleving te bevorderen. 
Dit jaar vond een rebranding plaats en werd het project omgedoopt tot Younited Belgium, waarbij 
de focus meer ligt op wat het project wil bereiken, dan op wie het gericht is. Het deel uitmaken van 
een team, samenwerken rond gemeenschappelijke doelstellingen en het opbouwen van relaties 
zijn allemaal elementen die de emancipatie en integratie moeten ondersteunen. Daarom zijn dit de 
belangrijkste aandachtspunten in de missie van Younited Belgium. De combinatie van fysieke en 
sociale vrijetijdsbesteding kan een belangrijke rol spelen in de verbetering van de levenskwaliteit. Ook 
kan dit mensen helpen om een betere fysieke gezondheid, een hoger gevoel van eigenwaarde en 
zelfvertrouwen, een beter humeur… te krijgen en zo deze kwetsbare doelgroep te helpen om uit die 
positie te geraken.

Voetbal is de perfecte manier hiervoor, blijkt uit een onderzoek dat de Pro League in 2019 heeft 
gelanceerd. Volgens het onderzoek beschouwt 66% van de fans voetbal als een goed middel tot 
integratie. Vandaag zijn 28 Younited teams actief in België, waarvan 14 in Vlaanderen, 10 in Wallonië en 
4 in Brussel. Elk Younited team is een samenwerking tussen een voetbalclub en lokale maatschappelijke 
organisaties zoals straathoekwerkers, aalmoezeniers, opvangcentra…. Geen twee teams zijn gelijk, maar 
ze werken allemaal in de context van Younited Belgium, waar voetbal een middel is om het algemene 
welzijn van de deelnemers te verbeteren.

De rekrutering en coaching van de spelers en supporters gebeurt door lokale sociale organisaties, 
wat resulteert in 500 spelers die wekelijks trainen, voor een totaal van 1.000 trainingen per jaar. De 
trainingen bereiden de spelers voor op deelname aan de Younited Belgiumtoernooien, die het hele jaar 
door worden georganiseerd (5 nationale en 9 regionale toernooien). Uiteraard zijn deze toernooien een 
van de jaarlijkse hoogtepunten voor zowel spelers als coaches en zorgen ze voor de nodige motivatie 
om de wekelijkse trainingen bij te wonen. Sommige van de toernooien worden op openbare plaatsen 
georganiseerd, wat een beter platform biedt voor de spelers en ook bijdraagt aan de bewustwording 
van het grote publiek.

Belangrijk om op te merken is dat Younited Belgium een samenwerking is tussen de Pro League en 
de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Pro League levert een financiële bijdrage via de 
ontvangsten van haar kerstactie. Gedurende deze periode wordt de ‘Jupiler Pro League’ ook tijdelijk de 
‘Belgium Younited Pro League’. Hiernaast zorgt de Pro League ook voor apparatuur, accommodatie en 
wordt er bewustwording gecreëerd over het project via haar clubs. De KBVB daarentegen zorgt voor 
huisvesting voor trainingen en evenementen in het Belgisch Voetbalcentrum, voor scheidsrechters en 
communiceert regelmatig over de activiteiten van Younited Belgium. Younited Belgium geniet dus van 
veel zichtbaarheid dankzij de gebundelde krachten van verschillende actoren in het voetbalecosysteem.

Younited teams 
28

Spelers die 
wekelijks trainen 

500

Trainingen per jaar 
1.000
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Pro League samenwerking met VUB 
In 2013 zijn de Pro League en de Vrije Universiteit Brussel een 
samenwerking aangegaan om bij te dragen aan de ontwikkeling 
van een maatschappelijk verantwoord beleid van de professionele 
voetbalclubs. De initiële oefening was erop gericht de clubs te 
helpen bij het ontwikkelen van een strategisch plan dat hun 
sociale verantwoordelijkheid ten opzichte van hun gemeenschap 
op een structurele en duurzame manier ondersteunt. De ambitie 
van de Pro League is om alle professionele clubs te begeleiden 
bij het ontwikkelen van een beleid van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Nu, enkele jaren later, organiseerde de 
onderzoeksgroep Sport & Society van de VUB twee workshops 
om die eerste oefening op te frissen. Dit werd nodig geacht om 
het gemeenschapswerk van de clubs verder te professionaliseren 
en nieuwe community managers te helpen bij de ontwikkeling van 
hun strategische plannen. In totaal namen 12 clubs deel aan de 
workshops, die in januari 2020 werden georganiseerd.  

Inge Derom, hoogleraar sportmanagement aan de VUB was dit jaar 
betrokken bij de oefening. Zij zegt daarover:"We willen de clubs 
helpen door het juiste kader en de juiste instrumenten aan te 
reiken om een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
uit te stippelen, op maat van hun eigen regio en gemeenschap, 
waar ze voor unieke uitdagingen staan". De clubs werden opgeleid 
over de pijlers waarop ze hun sociale strategie kunnen bouwen, 
over de stakeholders waarmee ze kunnen samenwerken om 
verschillende sociale initiatieven te organiseren en over methoden 
om het succes van hun initiatieven objectief te meten. "Vooral 
het laatste deel is moeilijk. Bij het ontwikkelen van een project 
dat gericht is op sociale integratie, kunnen clubs bijvoorbeeld 
registreren hoeveel personen hebben deelgenomen aan het 
project en hoeveel contacturen er zijn geleverd. Maar als je nog 
een stap verder gaat, wil je weten hoe dit project individuen 
op persoonlijk vlak heeft veranderd, wat moeilijker te meten is. 
Ondanks die moeilijkheid is het een zeer belangrijk element om 

het succes van elk initiatief bij te houden", vervolgt Inge. Dankzij 
het onderzoek van de onderzoeksgroep Sport & Society van de 
VUB en hun ervaring in andere sportsectoren kunnen ze de clubs 
helpen om te groeien in dit domein. 

Belangrijk om op te merken is dat de samenwerking vooral gericht 
is op het begeleiden van de clubs. "We hebben niet de ambitie 
om het beleid inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
schrijven in naam van de clubs. Wanneer je tijdens workshops 
met de verschillende clubs tegelijk werkt, is er geen one size fits all 
oplossing. Het hangt allemaal af van de aansluiting van de clubs 
bij lokale organisaties en de sociale problemen waarmee ze in hun 
regio en gemeenschap te maken hebben. Sommige clubs vroegen 
ons wel om een vervolgsessie om hun beleid meer in detail te 
bekijken en hun uitdagingen te bespreken en hoe ze daarmee 
omgaan.”

De clubs worden zich steeds meer bewust van hun sociale 
verantwoordelijkheid, wat een goede zaak is, concludeert Inge. 
"Clubmerken zijn zeer sterk regionaal en daarom hebben hun 
projecten een sterk lokaal bereik. De sociale impact moet niet 
noodzakelijkerwijs beperkt blijven tot de traditionele thema's, maar 
kan veel breder gaan, zoals het lanceren van initiatieven gericht op 
hun fanbase, maar ook de ontwikkeling van amateurvoetbalclubs 
ondersteunen om een gezond voetbalecosysteem te hebben.” 
Sommige clubs hebben al initiatieven ontwikkeld om hun fans te 
betrekken, zoals KAA Gent, dat de fans opleidt tot gidsen voor 
stadionbezoeken, Club Brugge, dat een loopprogramma heeft 
gelanceerd om zijn fans aan te moedigen om te gaan sporten, of 
KV Kortrijk, Club Brugge en Waasland-Beveren, die een enquête 
hebben gehouden onder hun fans om hun behoeften op het 
gebied van gemeenschapsacties in kaart te brengen.

“We willen de clubs helpen door het juiste kader en de 
juiste instrumenten aan te reiken om een beleid van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid uit te stippelen, op maat 
van hun eigen regio en gemeenschap, waar ze voor unieke 
uitdagingen staan”
Inge Derom, hoogleraar sportmanagement aan de VUB
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Fans
Introductie
De fans blijven de belangrijkste stakeholdersgroep voor een 
voetbalclub, gezien zij het hart en ziel van de club zijn. Voor veel 
mensen in België heeft voetbal een speciale plaats in hun hart en 
daarom is het misschien wel de meest populaire sport van het 
land.

Zoals blijkt uit de cijfers, hebben de clubs een belangrijke fan base, 
zowel nationaal als internationaal. Met 457 fanclubs* en meer 
dan 4,8 miljoen volgers op sociale media in 2020 in vergelijking 
met 436 fanclubs en 4,3 miljoen volgers in 2019, bereiken de Pro 
League-clubs steeds meer mensen. Met de recente COVID-19 crisis 
worden sociale media steeds belangrijker voor clubs om hun fans 
te betrekken en met hen te communiceren.

Fans kunnen ook een sleutelrol spelen in de prestaties van een 
club. Vastberaden en loyale supporters kunnen echt een verschil 
maken door hun team te pushen om net dat beetje extra te doen 
tijdens wedstrijden maar ook door hen te steunen ten tijde van 
nederlagen en sneller terug positieve resultaten te boeken.

In de volgende twee secties zullen we een beter inzicht krijgen in 
het doen en laten van de Belgische fan, door de kenmerken van 
de fan te analyseren en de resultaten te presenteren van een fan-
enquête die de Pro League in 2019 heeft gelanceerd. 

* Analyse op basis van cijfers voor het seizoen 16/17 voor clubs waar data voor 
ontbrak (Sporting Charleroi, Zulte Waregem, Waasland-Beveren, Sporting 
Lokeren, Beerschot-Wilrijk, KSV Roeselare, AFC Tubize, Lommel SK) 

Fan clubs 
457

Volgers op sociale media 
4,8 miljoen
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Fanprofiel
Voetbal wordt algemeen erkend als de meest populaire sport ter 
wereld. In een wereldwijd onderzoek van Nielsen11 gaf 43% van 
de respondenten aan 'geïnteresseerd' of 'zeer geïnteresseerd' te 
zijn in de sport, een score die ver voorligt op die van zijn naaste 
concurrent, basketbal. België is geen uitzondering op deze 
wereldwijde trend: 60% van de Belgische fans erkent voetbal als 
een populaire en toegankelijke sport (uitgelegd in de sectie Pro 
League fan enquête).

Sinds 2014 is de Pro League een samenwerking aangegaan met 
SportsAlliance om een centrale database van Belgische voetbalfans 
op te bouwen. Deze databank bevat informatie over de fans die 
geregistreerd zijn bij de verschillende Pro League clubs, alsook 
over de fans die zich via een van de Pro League platforms hebben 
geregistreerd . Het doel van deze databank is om te begrijpen wie 
de voetbalfans zijn en om op beter met hen te interageren.

Op basis van de gegevens die beschikbaar zijn op het platform 
in mei 2020, zijn er 1.566.127 unieke fans geregistreerd bij de 
verschillende Pro League clubs. Van die 1,57 miljoen fans hebben 
279.265 fans hun officiële adres buiten België geregistreerd. Dit 
betekent dat er 1,29 miljoen geregistreerde fans zijn in België, 
wat volgens de gegevens van Statbel  11% van de totale Belgische 
bevolking vertegenwoordigt. 

Het is te verwachten dat het percentage van de bevolking dat 
daadwerkelijke voetbalfan is hoger ligt, omdat niet alle voetbalfans 
zijn geregistreerd bij een van de Pro League clubs.

Als we de 1,57 miljoen fans van dichterbij bekijken, zoals blijkt uit 
de onderstaande grafiek, is de overgrote meerderheid van de 
geregistreerde fans mannelijk (84%), terwijl ongeveer 16% van de 
geregistreerde fans vrouwelijk is. Voor beide geslachtsgroepen is 
de meerderheid van de fans tussen 21 en 40 jaar oud. Een andere 
interessante bevinding is dat 12% van de geregistreerde fans ouder 
is dan 60 jaar.

Als we ten slotte kijken naar de geografische spreiding van de fans 
over de Belgische provincies, blijkt het voetbal bijzonder populair 
te zijn in West-Vlaanderen, met 242.252 geregistreerde fans op 
een totale bevolking van 1.195.796 (ongeveer 20% van de totale 
bevolking in de provincie). Andere regio's waar het voetbal zeer 
populair is, zijn Limburg en Oost-Vlaanderen (15%), Antwerpen 
en Namen (10%). De provincie met de laagste voetbalpopulariteit 
lijkt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te zijn (2%), hoewel de 
ontbrekende gegevens voor RSC Anderlecht in de SportAlliance 
databank van de Pro League dit lagere percentage kunnen 
verklaren. 

16%

84%

Aantal geregistreerde fans

■ Vrouwelijk ■ Mannelijk

11%

42%

35%

12%

Verdeling van geregistreerde fans over leeftijdsgroepen

■ 0-20 ■ 21-40 ■ 41-60 ■ 60+

11 Nielsen World Football Report 2018 https://nielsensports.com/reports/world-football-2018/
12 Data voor RSC Anderlecht ontbreekt
13 https://statbel.fgov.be/nl
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Aantal geregistreerde fans
1.566.127

Provincies Geregistreerde fans % van provincie
West-Vlaanderen 242.452 20%

Limburg 132.851 15%

Oost-Vlaanderen 222.114 15%

Antwerpen 206.964 11%

Namen 50.092 10%

Henegouwen 114.936 9%

Vlaams-Brabant 88.130 8%

Luxemburg 20.831 7%

Luik 74.115 7%

Waals-Brabant 19.058 5%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 27.109 2%
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Pro League fan enquête
De Pro League lanceerde in 2019 een fan enquête. Op die manier 
kregen zij inzicht in verschillende onderwerpen. Er werd bevraagd 
wat de fans vinden van de waarden die het Belgische profvoetbal 
uitdraagt, hun interesse in het voetbal, in de Pro League en in 
andere competities en hun mediaconsumptie. De resultaten van 
de enquête bevatten de antwoorden van 1.209 ondervraagden, 
waarvan 83% (1.007) een representatieve steekproef van de 
Belgische bevolking was betreffende geslacht, leeftijd, regio en 
type van tewerkstelling. De resterende 17% (202) waren algemene 
voetbalfans die geïnteresseerd waren in de wedstrijden van de Pro 
League.

Volgens de fans blijft voetbal de sport met het meest positieve 
imago en trekt het daarom de meeste belangstelling, ondanks 
de schandalen en uitdagingen waarmee het Belgische 
Profvoetbal de afgelopen jaren te maken had. Hoewel beide 
groepen het standpunt lijken te delen dat er te veel geld in de 
voetbalindustrie omgaat, beschouwt 80% van de fans en 60% van 
de representatieve steekproef van de Belgische bevolking voetbal 
als een toegankelijke en populaire sport. Voetbal speelt ook een 
belangrijke rol in het samenbrengen van families en vrienden. 
Volgens de enquête zijn de belangrijkste redenen voor het 
bijwonen van wedstrijden genieten van de goede sfeer ter plaatse 
en een leuke tijd samen met vrienden.

Als we kijken naar de belangstelling van de fans voor 
voetbalcompetities, zijn zij over het algemeen meer geïnteresseerd 
in onze nationale competitie dan in andere Europese competities 
en waarderen ze daarom de nabijheid en de locatie in het 
algemeen. Volgens de fans is het nabij wonen (bv. club van hun 
stad of regio) de belangrijkste reden om een club te steunen. 
Dit benadrukt nogmaals het belangrijke aspect van de lokale 
verankering.

De meerderheid van de respondenten beschouwen de Rode 
Duivels en de Jupiler Pro League als dé symbolen van het Belgische 
voetbal, meer dan individuele spelers. Het identificeren met wordt 
dus boven individualiteit gesteld. Wat onze nationale competitie 
betreft, heeft de meerderheid van de respondenten (65%) een 
positief beeld van de Pro League. De verwachtingen van de fans 
ten aanzien van de Pro League omvatten de ondersteuning en 
ontwikkeling van de jeugdopleiding en de organisatie van sociale 
projecten, twee elementen waarop de Pro League de laatste jaren 
belangrijke stappen heeft gezet.

Op basis van de antwoorden van beide steekproeven kunnen de 
Belgen worden beschouwd als meer traditioneel in termen van 
mediaconsumptie en informeren ze zich over het algemeen via 
kranten, televisie en radio en in mindere mate via sociale media of 
mobiele toepassingen.

80% van de fans en 60% van 
de representatieve steekproef 
van de Belgische bevolking 
voetbal als een toegankelijke en 
populaire sport
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Jeugd

Introductie
Jeugdacademies zijn de ruggengraat van elke club. Ze creëren een 
omgeving waarin jonge getalenteerde spelers hun vaardigheden 
ontwikkelen en zich voorbereiden op een leven als profvoetballer. 
De Belgische clubs hebben veel tijd en geld geïnvesteerd in hun 
jeugdopleidingen, met als uiteindelijk doel een aantal van deze 
jongeren de top van de voetbalwereld te helpen bereiken. Terwijl 
de clubs wettelijk verplicht waren om in 2018 €23 miljoen te 
investeren, investeerden ze €50 miljoen in hun jeugd.

Tijdens het seizoen 18/19 hadden 261 jonge Belgische spelers 
(onder 23 jaar) een fulltime of parttime contract, een stijging 
van 13% ten opzichte van het vorige seizoen. Deze jonge spelers 
speelden in totaal 98.717 minuten samen (+20% vergeleken met 
17/18), wat overeenkomt met 11% van het totaal aantal gespeelde 
minuten. Belgische spelers van 23 tot 26 jaar speelden 9% van 
de totale minuten, terwijl Belgische spelers van meer dan 26 jaar 
oud 23% van de totale minuten speelden. Buitenlandse spelers 
speelden de resterende 57%.

Hoewel stevige investeringen in de jeugd belangrijk zijn voor de 
algemene kwaliteit van het Belgische voetbal (en indirect bijdragen 
tot het succes van ons nationale elftal), is het een even belangrijk 
aspect in het bredere businessmodel dat door een meerderheid 
van de clubs wordt gehanteerd. Met de snel evoluerende 
transfermarkt wordt het aantrekken van buitenlands talent steeds 
moeilijker, zoals blijkt uit het transfergedeelte van dit rapport. Clubs 
die met succes jonge spelers opleiden en laten groeien in hun 
amateurteams, maken de weg vrij voor de toekomstige successen 
van hun hoofdteam. Daarnaast kan de mogelijkheid dat enkele 
spelers een grote transfer naar een andere club maken, ook een 
financiële impuls geven aan de clubs en bijdragen aan de groei van 
de business in het algemeen.

Minuten gespeeld 
door jonge spelers

98.717

Jonge spelers  
onder contract

261
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Bijlage
De Belgische voetbalclubs hebben een directe invloed op de 
totale productie, de bruto toegevoegde waarde, de voltijdse 
banen en belastingen, en de informatie die nodig is om het 
economisch model te beheren. De data voor productie en bruto 
toegevoegde waarde werden verkregen door de jaarverslagen van 
de voetbalclubs en de Pro League te bestuderen. Om de jobs na te 
gaan, werd een enquête georganiseerd bij de clubs over het aantal 
werknemers in verschillende functies. 

Omdat economische activiteiten een sterke correlatie hebben 
met de bredere economie, zal een verandering in een bepaald 
bedrijf gewoonlijk ook een bijkomende impact hebben elders in de 
economie. De economische impact in het rapport wordt gemeten 
door input-output-modellen toe te passen op de rechtstreekse 
impact. Het input-output-model, ontwikkeld door Nobelprijs-
winnaar Wassily Leontief, is een kwantitatieve techniek voor het 
meten van correlaties tussen verschillende sectoren binnen 
een economie. Het input-output-model wordt op grote schaal 
gehanteerd door nationale economische bureaus om verschillende 
economische indicatoren te berekenen, waaronder het BBP. Waar 
input-output-modellen kijken naar de impact van bedrijven en hun 
toevoerketen binnen een economie, gaat de National Accounting 
Matrix (NAM) nog een stap verder. Dit houdt rekening met alle 
economische acties die gedurende een bepaalde periode worden 
ondernomen binnen een economie. Op die manier kunnen het 
gezinsinkomen en de effecten ervan worden geraamd bovenop de 
oorspronkelijke impact op de toevoerketen. 

In onze evaluatie van de socio-economische impact kunnen drie 
types van impact worden onderscheiden:
1. Directe impact: de industrie zelf veroorzaakt een zekere 

impact, door zaken te doen binnen de economie, wat 
ook een bruto toegevoegde waarde veroorzaakt, jobs, en 
belastinginkomsten genereert.

2. Indirecte impact: de supply chain van de sector is 
verantwoordelijk voor een bruto productie, toegevoegde 
waarde, jobs en belastingen als een onrechtstreeks gevolg van 
de industrie zelf

3. Geïnduceerde impact: huishoudens die baten bij de industrie 
en haar supply chain hebben een toegenomen koopkracht, 
wat extra productie, toegevoegde waarde, jobs en belastingen 
veroorzaakt. 

De berekeningen in dit rapport zijn conform met de richtlijnen 
uitgezet door het Belgische Federale Planbureau.14 15 De analyses 
maakten ook gebruik van discussienota’s over de theorie achter 
het input-output model. 16 17

Bij de economische berekeningen is behoedzaamheid vereist in 
verband met volgende zaken:
 • Multiplicatoren worden berekend op basis van een gemeten 
totale productie over de periode van een jaar en geven de 
gemiddelde relaties weer.

 • De gehanteerde multiplicatoren voor NACE-code 93 omvatten 
sectoren buiten de professionele sport, zoals de fitnesssector. Deze 
multiplicator wordt gebruikt als een proxy omdat er geen specifieke 
multiplicator is voor de professionele sporten uit de subsector.

 • De multiplicatoren bevatten alleen effecten die upstream 
plaatsvinden. Downstream effecten worden niet meegerekend. 
Dit heeft slechts een minimale impact op de sector van de 
professionele sport die gewoonlijk erg dicht aanleunt bij het 
einde van de toevoerketen.

 • Een multiplicator vormt een relatie tussen de initiële effecten op 
productie, Bruto Toegevoegde Waarde of tewerkstelling en het 
totale effect. Om die reden zou een hoge multiplicatorwaarde 
kunnen wijzen op grootschalige totale effecten (teller) of geringe 
initiële effecten (noemer)

Directe impact
In hun antwoord op de vraag naar profvoetbal genereren de 
voetbalclubs zelf in de eerste plaats rechtstreekse effecten, 
ofwel de initiële impact. Voor het meten van de gegenereerde 
rechtstreekse productie en rechtstreekse bruto toegevoegde 
waarde, wordt het laatst beschikbare fiscaal jaar 2019 gebruikt.

Directe totale productie
Om de rechtstreekse totale productie te berekenen, tellen we de 
inkomsten van de voetbalclubs op, gegenereerd door de volgende 
bronnen:
1. Tickets en abonnementen
2. Uitzendrechten
3. Sponsoring- en reclame-inkomsten
4. Commerciële inkomsten
5. UEFA-prijzengeld

Noch subsidies vanwege de staat, noch de voordelen van de 
verminderde bedrijfsvoorheffing voor atleten in België, die als bron 
van inkomsten worden beschouwd, worden meegerekend in deze 
formule.

Directe bruto toegevoegde waarde
Voor de rechtstreekse Bruto Toegevoegde Waarde wordt de 
standaardformule van winst vóór belasting plus totaal loonpakket 
gebruikt. Als dusdanig staat de Bruto Toegevoegde Waarde voor 
de “toegevoegde waarde” voor de economie, of anders gesteld: 
“Hoeveel waarde bezorgt deze activiteit aan deelnemers in de 
economie?” Die deelnemers zijn (1) kapitaalverstrekkers en de 
staat, en (2) gezinnen, in lijn met de gebruikelijke begunstigden 
van winsten vóór belasting en lonen. De Bruto Toegevoegde 
Waarde vermijdt ook een dubbele telling die zich voordoet bij de 
totale productie, omdat de kosten van verkochte goederen, die 
verschijnen als inkomsten voor leveranciers, niet in acht worden 
genomen.

Directe tewerkstelling
Als rechtstreekse jobs geldt het aantal FTE’s, in dienst van de voetbal-
clubs. Bovendien werd een vragenlijst verstuurd naar de Belgische 
voetbalclubs om meer licht te werpen op het type van die FTE’s.

Directe belastingbijdrage
De belastingbijdrage van Belgische voetbalclubs en de Pro League 
wordt geraamd op basis van de jaarverslagen en belastingaangiftes. 
Bij het ramen van de totale som die wordt bijgedragen aan 

14 Belgian Federal Planning Bureau (2016). Multiplicatoren: handleiding.
15 Belgian Federal Planning Bureau (2016). NAM-multiplicatoren: handleiding
16 Avonds L., Belgian Federal Planning Bureau (2013). Working Paper 10-13. Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005.
17 Avonds L., Hambÿe C., Hertveldt B., Michel B., Van den Cruyce B. (2016). Working Paper 5-16. Analyse van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010.
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de staat, worden vier relevante vormen van belastingbijdrage 
geïdentificeerd:tax contribution:
 • Vennootschapsbelasting
 • Loon- en inkomstenbelasting
 • Sociale zekerheidsbijdragen
 • Belasting op toegevoegde waarde (BTW)

De gegevens voor deze vier elementen werden verzameld via 
de jaarrekeningen van de clubs en BTW-documenten. Omdat de 
gegevens over loon- en inkomstenbelasting van niet-spelers, in 
dienst van de voetbalclubs, niet beschikbaar zijn voor de kleinere 
clubs, doen we een inschatting op basis van de bij de grotere clubs 
toegepaste belastingen op de lonen voor die werknemers, wat 
resulteert in een gemiddelde van 28%.

Indirecte impact
Aangezien Belgische professionele voetbalclubs goederen 
verkopen en diensten verlenen aan hun klanten, profiteren andere 
sectoren hiervan door de voetbalclubs te bevoorraden of andere 
neveneffecten te voorzien, zoals hotelkamers voor supporters. 
Specifieke sectoren die de invloed ondervinden van het bestaan 
van het profvoetbal in België, zijn de horeca, de bouw, winkels met 
sportkleding, media & entertainment, medische dienstverlening en 
gokkantoren.

Indirecte totale productie
As output generated by the football industry increases, the sector 
will call upon its suppliers to increase production, who then turn to 
their suppliers for increased production. The Leontief input-output 
model provided by Belgium’s national planning bureau in its open 
datasets can calculate the cumulated effect of direct and indirect 
revenues. The relevant sector for the professional football industry 
corresponds to the NACE code 93. The total effects are estimated 
by using the output multiplier for industry with NACE code 93, being 
1.97. Concretely, this means that every €100 generated in direct 
revenues in the sports industry, corresponds to €97 of indirect 
revenues in the economy. An important caveat to bear in mind when 
considering the total output is the possibility of double counting.

Indirecte bruto toegevoegde waarde
Net zoals bij de onrechtstreekse productie zal een toename van 
de Bruto Toegevoegde Waarde in de voetbalsector leiden tot 
een toename van de Bruto Toegevoegde Waarde in de algehele 
toevoerketen. Aangezien het Belgisch Federaal Planbureau geen 
precieze multiplicator voorziet voor Bruto Toegevoegde Waarde 
in zijn vijfjaarlijkse berekeningen, wordt de inkomens-multiplicator 
voor primaire input gebruikt als proxy. Deze multiplicator is sterk 
vergelijkbaar met Bruto Toegevoegde Waarde omwille van de manier 
waarop de primaire input wordt berekend: Bruto Toegevoegde 
Waarde + Belastingen & Subsidies voor tussentijdse productie. 
De input-outputmultiplicator voor de Bruto Toegevoegde Waarde 
van Type I voor NACE-code 93 is 1.84, wat inhoudt dat elke €100 
in rechtstreekse Bruto Toegevoegde Waarde, gegenereerd in de 
sportsector, leidt tot €84 onrechtstreekse Bruto Toegevoegde 
Waarde, gegenereerd in de economie. Voor economische waarde 
creatie is Bruto Toegevoegde Waarde als meetinstrument veel 
solider dan productie, want het omvat geen dubbele telling van 
kosten van goederen, verkocht door leveranciers.

Indirecte tewerkstelling
Het onrechtstreekse effect op de tewerkstelling wordt berekend 
met gebruikmaking van de officiële data van het Belgisch Federaal 

Planbureau, dat kijkt naar tewerkstellings-multiplicatoren 
die specifiek zijn voor de sector. De relatieve tewerkstellings-
multiplicator van Type I aan 1.76 rekent dat voor elke FTE-job, 
gegenereerd door de sportsector, een bijkomende 0.76 FTE wordt 
gegenereerd.

Indirecte belastingsbijdrage
Onrechtstreekse belastingen zijn belastingen die onrechtstreeks 
worden gegenereerd door het bestaan van de Belgische 
professionele voetbalclubs. Dit rapport zal niet trachten om deze 
effecten te ramen voor de meeste belastingen omwille van de niet-
beschikbaarheid van economische indicatoren. Het bevat echter 
wel de totale betaalde BTW bij wijze van een raming van de BTW die 
werd betaald binnen de hele toevoerketen van de voetbalsector. 
Het is echter belangrijk te noteren dat er meer belastingen worden 
gegenereerd omwille van het Belgisch profvoetbal dan op het eerste 
gezicht het geval lijkt te zijn.

Geïnduceerde Impact
Als het gezinsinkomen stijgt door het aanbod van tewerkstelling, dan 
stijgen ook de gezinsuitgaven. Niet het hele gezinskomen zal worden 
gespendeerd, maar de National Accounting Matrix, voorzien door 
het Belgisch Federaal Planbureau, biedt de mogelijkheid om het 
totale effect op de economie te ramen van de besteding van lonen 
en kapitaal, verdiend met de sportsector.

Geïnduceerde totale productie
Het gecumuleerde effect van rechtstreekse, onrechtstreekse 
en geïnduceerde productie is terug te vinden in de NAM-matrix, 
namelijk 2.46 voor de Belgische sportsector (NACE-code 93). 
Concreet betekent dit dat voor elke €100, gegenereerd in productie 
door de Belgische professionele voetbalclubs, in totaal €246 wordt 
gegenereerd als resultaat van rechtstreekse (€100), onrechtstreekse 
(€97) en geïnduceerde productie (€49).

Geïnduceerde bruto toegevoegde waarde 
Dezelfde logica zoals voor “Geïnduceerde productie” is hier van 
toepassing; de multiplicator voor cumulatieve rechtstreekse, 
onrechtstreekse en geïnduceerde Bruto Toegevoegde Waarde is 
2.35. Concreet betekent dit dat voor elke €100, gegenereerd in Bruto 
Toegevoegde Waarde door de Belgische professionele voetbalclubs, 
er in totaal €235 wordt gegenereerd als gevolg van rechtstreekse 
(€100), onrechtstreekse (€97) en geïnduceerde productie (€38). 
Men dient voorzichtig te zijn als men kijkt naar geïnduceerde 
Bruto Toegevoegde Waarde voor de profvoetbalsector, omdat de 
bestedingspatronen van rijke professionele voetballers wellicht niet 
helemaal overeenstemmen met normale bestedingspatronen.

Geïnduceerde tewerkstelling
Het gecumuleerde effect van rechtstreekse, onrechtstreekse en 
geïnduceerde jobs is ook terug te vinden in de NAM-matrix van 
het Belgisch Federaal Planbureau. De relatieve tewerkstellings-
multiplicator van Type II voor de Belgische sportsector (NACE-code 
93) van 2.06 geeft aan dat voor elke FTE, tewerkgesteld door de 
Belgische professionele voetbalclubs, er een bijkomende 0.76 FTE 
wordt tewerkgesteld binnen de supply chain, terwijl een bijkomende 
0.3 FTE wordt tewerkgesteld als gevolg van de besteding van het 
besteedbaar inkomen.

Geïnduceerde belastingsbijdrage
Net zoals voor de onrechtstreekse belastingen zal er geen poging 
worden gedaan om deze te ramen in de huidige editie.
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