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Voorwoord
Voorwoord Lorin Parys
Voetbal brengt mensen samen. Hoewel COVID-19 het in het
seizoen 2020/2021 moeilijker maakte om mensen in onze stadions
te verenigen, bleef het Belgische profvoetbal een economische
kracht en een krachtige motor voor sociale verandering.
Onze Pro League-clubs leverden in 20/21 een economische
bijdrage van 962 miljoen euro aan onze nationale economie,
een daling met 23% ten opzichte van de meer dan 1,2 miljard
euro in 19/20. We creëerden bijna 4.500 banen, 950 extra
ten opzichte van het seizoen 19/20, ondanks de ongunstige
economische omstandigheden. Daarnaast werd in totaal 89
miljoen euro naar de staatskas overgemaakt via de verschillende
belastingmechanismen. Dit werd aangedreven door een groeiende
bijdrage aan zowel de loonbelasting als de sociale lasten.
Hoewel de ticketverkoop en de commerciële inkomsten als gevolg
van COVID-19 met respectievelijk 64% en 58% kelderden, verhoogden
onze clubs hun investeringen in het professionele vrouwenvoetbal tot
€ 2,4 miljoen in 2021, een stijging van 65% ten opzichte van 2019. De
clubs van de Pro League bereikten opnieuw het investeringsniveau
van vóór COVID met betrekking tot hun lokale sociale programma’s.
In totaal hebben we meer dan €2,3 miljoen bijgedragen aan 300
lokale projecten, waarmee we 47K deelnemers bereikten. Zelf
heeft de Pro League ook haar inspanningen opgevoerd om van
voetbal een kracht voor het goede te maken, door te stemmen voor
verplichte investeringen in G-voetbalteams, vrouwenvoetbal en/
of jeugdacademies en door van elke club te eisen dat ze verplichte
programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
opzetten. In het seizoen 2020/2021 hebben onze clubs meer dan

Voorwoord Sam Sluismans
In lijn met de ramingen van vorig jaar hebben de inkomsten van de
Belgische profclubs een zware klap gekregen als gevolg van een
seizoen met zeer weinig toeschouwers, waardoor de ticketverkoop
en de commerciële inkomsten in het slop zijn geraakt. Bovendien
heeft de Belgische transfermarkt, in lijn met de wereldwijde trend,
een vertraging gekend die heeft geleid tot een aanzienlijk lager,
maar nog steeds positief, netto transferresultaat.
Wanneer we kijken naar de kostenbasis van de clubs, zien we een
lichte stijging, gedreven door een stijging van de loonkosten. Deze
ontwikkeling is het gevolg van, enerzijds, een aanzienlijke toename
van het aantal personeelsleden en, anderzijds, een stijging van
zowel het aantal spelers als hun respectieve gemiddelde salaris.
Bijgevolg zijn de lagere inkomsten en de hogere kosten twee
versterkende effecten die een negatieve invloed hebben op de
rentabiliteit van de clubs, wat resulteert in een gecumuleerd
recordverlies van bijna 140 miljoen euro, een verslechtering met
86 miljoen euro. Dit verlies, dat de afhankelijkheid van de Belgische
clubs van traditionele inkomstenstromen belicht, markeert
de noodzaak om binnen de sportindustrie te innoveren door
duurzame veerkrachtige bedrijfsmodellen te ontwikkelen.
In lijn met de ramingen van vorig jaar, kregen de inkomsten van de
Belgische profclubs een zware klap te verwerken door een seizoen
met zeer weinig toeschouwers, waardoor de ticketverkoop en de
commerciële inkomsten in het slop geraakten. Bovendien heeft

50 miljoen euro besteed aan de ontwikkeling van jonge spelers in
onze jeugdacademies. Ondanks de economische moeilijkheden is dit
bedrag niet gedaald. Integendeel.
Naast de zuivere economische impact bevorderen onze clubs innovatie
door partnerschappen aan te gaan met veelbelovende Belgische
snelgroeiende ondernemingen en hen een referentieplatform te
bieden dat hun internationale groeitraject versnelt, zowel binnen als
buiten de voetbalsector, zoals verder in dit verslag wordt beschreven.
In het verslag van dit jaar wordt de impact van COVID-19 op het
Belgische voetbal opvallend duidelijk. De overeenkomst met Eleven
Sports, die de inkomsten uit uitzendingen met 20% deed stijgen,
kon de daling van andere inkomstenstromen niet compenseren. De
pandemie heeft immers een aanzienlijke financiële deuk geslagen in
de financiën van de clubs, met een algemene daling van de inkomsten
met 22%. Bovendien verloor België zijn rechstreekse kwalificatieticket
voor de groepsfase van de Champions League in 23/24. Door uit de
Top 10 van de UEFA-landenranglijst te vallen, zouden onze Belgische
ploegen op termijn zowel sportieve ontwikkelingskansen als de
snelst groeiende inkomstenstroom in het Europese voetbal kunnen
mislopen. Omwille van deze redenen zal het terugwinnen van die Top
10 positie van cruciaal belang zijn en zullen onze clubs over de nodige
financiële middelen moeten beschikken om competitief te blijven op
Europees niveau en te blijven investeren in jeugd, vrouwenvoetbal,
G-voetbal of lokale sociale programma’s.

Lorin Parys
CEO Pro League

de Belgische transfermarkt, in lijn met de wereldwijde trend, een
vertraging gekend die heeft geleid tot een aanzienlijk lager, maar
nog steeds positief, netto transferresultaat.
Ondanks de dalende inkomsten en winstgevendheid hebben de
clubs, te midden van de wereldwijde gezondheidscrisis, hun sociaal
engagement opgenomen en evenveel projecten gesteund als in
het tijdperk vóór de COVID. De budgetten voor maatschappelijke
projecten zijn in de loop der jaren gestaag gegroeid. Bovendien zijn
de investeringen in jeugdacademiën stabiel gebleven in vergelijking
met 19/20, wat de strategische waarde van identificatie/ontwikkeling
van jongeren in het bedrijfsmodel van de clubs onderstreept.
Hoewel toeschouwers tijdens de meeste wedstrijddagen niet
werden toegelaten, zijn de clubs via digitale kanalen contact
blijven houden met hun fans en partners. De verschillende digitale
kanalen maken het in feite mogelijk om de contentstrategie en de
berichtgeving te differentiëren naar respectieve doelgroepen. Deze
inspanningen hebben geleid tot een versnelde groei van het aantal
volgers op sociale media, zowel vanuit een B2C als B2B perspectief.

				

Sam Sluismans
Partner Deloitte Belgium
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Samenvatting van het rapport

Kernboodschappen
sociale impact

Maatschappelijke & sociale verantwoordelijkheid
Sociale projecten in 2021

296

in lijn met pre-COVID level

Jaarlijks beschikbaar budget

€ 2,3 miljoen

Aantal G-Voetballers

546

Stages aangeboden door
Pro League Clubs

418

Deelnemers aan het project

46.9K

Aantal G-teams

18

Partnerschappen met
academische instellingen

172

Vrijwilligers

4.774

Jeugdspelers uitgenodigd

14.379

Jeugdspelers
Aantal gespeelde minuten

Geregistreerde fan clubs

90,3K

466

Aantal jeugdcontracten

Volgers op sociale media

10,3% van het totaal aantal
gespeelde minuten

294

Aantal VTE ter ondersteuning
van jongerenacademies

795
4

Fans

7,9 miljoen
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Evolutie van het
profvoetbal:
Kerncijfers van
seizoen 20/21

De totale inkomsten bedroegen

€ 290,7 miljoen

een significante daling van 22% ten
opzichte van seizoen 19/20

De inkomsten uit ticketverkoop
en commerciële activiteiten zijn
beide aanzienlijk gedaald met

64% en 58%

als gevolg van de COVID-19 crisis

De uitzendrechten bedroegen

€ 95,7 miljoen

een stijging ten opzichte van de
€ 79,5 miljoen en goed voor 33%
van de totale inkomsten

UEFA-prijzengeld

€ 63,7 miljoen

significante daling, - 20%, als gevolg van
slechts 1 deelnemer in de UCL-groepsfase

Verhouding van loonkost op
inkomsten

77%

lagere inkomsten en hogere
loonkost van spelers als 2 negatief
versterkende effecten

Netto transfer resultaat

€ 38,1 miljoen
- 65% daling

Makelaarscommissies

€ 34,4 miljoen

daling van 27%, waarbij de top 5
makelaars een grotere relatieve klap
te verduren kregen (31%)

Top 5 makelaars

29% van de totale
commissiekosten
daling van 2%

Sponsorinkomsten

€ 79,3 miljoen
Spelerssalarissen

€ 295,9 miljoen

gemiddeld bruto jaarsalaris van € 266K

Vrouwelijke voetbalsters

1.158 jongeren

8 clubs

met een Belgische
meerderheidsaandeelhouder (op
7/04/2022): Daling ten opzichte
van de 12 clubs in seizoen 19/20

€ 2,4 miljoen

investeringen in professioneel
vrouwenvoetbal in 2021 (+ 65% in
vergelijking met 2019)

geboren in 2003 or later, zijn actief in
nationale (jeugd)teams

Kernboodschappen
economische
impact

Bruto opbrengst

€ 962 miljoen

a 23% decrease compared to
the previous season

Werkgelegenheid

4.493

Bruto toegevoegde waarde

€ 661 miljoen
Netto taks bijdrage

€ 89 miljoen

BTW bijgedragen

€ 89 miljoen
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Introductie
In lijn met voorgaande edities, richt dit vijfde rapport zich op het beschrijven en analyseren van de
economische en sociale impact van het Belgische profvoetbal aan de hand van zowel kwantitatieve
als kwalitatieve analyses. Deze studie zal zich focussen op het seizoen 20/21. De beschikbaarheid
van gegevens vanaf 16/17 laten intertemporele vergelijkingen tussen de seizoenen toe.
Dit verslag begint met een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de Pro League
en introduceert het 20/21 competitieformat van de Pro League (1A) en de verwachte integratie
van U23-teams in De Challenger Pro League (1B), die vanaf het begin van seizoen 22/23 zal worden
doorgevoerd. Bijgevolg zullen, als een eerste analyse-as, inzichten gedeeld worden in de financiële
ontwikkelingen van de Pro League en de Belgische professionele voetbalclubs. Deze inzichten
worden bekomen door het analyseren van de belangrijkste pijlers van hun business model, zijnde
de verschillende inkomsten- en kostendrijvers (met inbegrip van de commissie van de makelaar).
Zoals voorspeld in het verslag van vorig jaar, is de financiële gezondheid van het Belgische
voetbal helaas ernstig aangetast door de COVID-19 pandemie als gevolg van het beperkte aantal
wedstrijden dat met toeschouwers werd gespeeld. Daarom wordt in dit verslag veel nadruk gelegd
op de beschrijving van de (financiële) gevolgen van de pandemie op de Belgische voetbalclubs.
De tweede analyse-as behandelt zowel de maatschappelijke rol als de economische impact
van het profvoetbal. De laatste jaren zien we dat de maatschappelijke bijdragen van de clubs
groeien in lijn met hun economische impact. In 20/21 gaat deze correlatie echter niet meer op,
aangezien de sociale inzet van onze clubs op pre-COVID niveau is gebleven, ondanks het feit dat de
financiële situatie van de clubs als gevolg van de pandemie in zwaar weer verkeerd. Deze evolutie
accentueert de structurele aanhoudende sociale inzet van onze clubs. In een volgend hoofdstuk
wordt de economische impact bepaald door de bruto productie, de bruto toegevoegde waarde,
de werkgelegenheid en de fiscale bijdragen aan de Belgische economie te berekenen op basis van
bovenstaande financiële evoluties.
Tenslotte zijn er ook verscheidende case studies geïntegreerd in de respectievelijke pijlers van
meer kwalitatieve aard ter aanvulling op onze kwantitatieve bevindingen. In dit rapport wordt,
gezien de recente gebeurtenissen en trends, achtereenvolgens ingezoomd op clubeigendom, hoe
het Belgische voetbal innovatie omarmt en voedt, de strategische alliantie tussen de Pro League en
Kazerne Dossin, duurzaamheid in het voetbal en op de rol van Supporters Liaison Officers.
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De evolutie van
professioneel
voetbal in België
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Organisatie van
de Pro League
De Pro League organiseert voetbalwedstrijden voor
zowel de Belgische Eerste Klasse A als de Eerste Klasse
B met seizoenen die lopen van eind juli tot begin mei van
het daaropvolgende jaar. De Eerste Klasse A staat beter
bekend als de Jupiler Pro League (1A), en Eerste Klasse
B (1B) als de Challenger Pro League (voorheen Proximus
League). Daarnaast organiseert de Pro League ook de
Belgian Croky Cup in samenwerking met de KBVB (vanaf
de kwartfinales), de Belgian U21 Cup, de Elite Youth
competities, en de Proximus ePro League, het enige
officiële EA FIFA e-sports kampioenschap in België.
Omwille van de COVID-19 pandemie, kondigde de
Algemene Vergadering van de Pro League, op 15 mei
(na 29 speeldagen), de vroegtijdige stopzetting van het
seizoen 19/20 aan, naar aanleiding van de beslissing van
de Nationale Veiligheidsraad om alle sport competities
te schorsen (6 mei 2020). Dit veroorzaakte een debat
tussen de Belgische clubs over zowel degradatie als
promotie. Rekening houdend met de beslissingen van
het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (CBAS) en
de Belgische mededingingsautoriteit, besliste de Pro
League om voor het seizoen 20/21 over te schakelen
naar een 18-ploegenformule. Er werd beslist dat
Waasland-Beveren in 1A zou blijven, terwijl K. Beerschot
VA en OH Leuven zouden promoveren. Lierse K, de
enige overblijvende amateurclub met een licentie voor
professioneel voetbal, promoveerde naar 1B voor het
seizoen 20/21. Aangezien er nog één plaats in de 1B
moest worden ingevuld, werd het U23-team van Club
Brugge KV op tijdelijke basis geïntegreerd.
In de Jupiler Pro League spelen 18 teams in totaal 306
wedstrijden in de reguliere competitie, gevolgd door
play-offs, opgesplitst in de Champions’ play-offs en de
Europe play-offs. De Top 4 zal in de Champions’ playoffs (Figuur 1) strijden om de titel en de belangrijkste
Europese tickets. De clubs op plaatsen 5 tot 8 spelen om
het laatste ticket voor de Europa Conference League.

De competitie-indeling van de 1B zal met ingang van
het seizoen 22/23 significant wijzigen, aangezien er 2
ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd (Figuur 1).
Ten eerste heeft de Pro League op 28 februari 2022
officieel aangekondigd dat 14 U23 teams van de Elite
jeugdcompetities zullen worden geïntegreerd in 1B,
Eerste Nationale en de Tweede Amateur competitie
(2e Nationale Divisie). Aan dit proefproject nemen 16
clubs1 deel, in het bezit zijn van een proflicentie. Nietdeelnemende clubs zijn op onderstaande figuur te
herkennen aan de lichtgrijze kleur. De Top 4 zal worden
geïntegreerd in 1B (d.w.z. KRC Genk, RSC Anderlecht,
Club Brugge KV en Standard de Liège), terwijl de
volgende 4 best geklasseerde deelnemende clubs
worden geïntegreerd in Eerste Nationale klasse (d.w.z.
KAA Gent, R. Charleroi SC, OH Leuven en Cercle Brugge/
R. Antwerp FC). De 6 tickets voor de 2e Amateurliga
worden verdeeld over de overige 8 clubs: Terwijl 4 tickets
rechtstreeks werden verdeeld (nl. R. Antwerp FC, SV
Zulte-Waregem, K. Beerschot VA en Union SG), werden
de laatste 2 tickets toegekend via barragewedstrijden (KV
Mechelen versloeg Lierse K met 4-0 en RFC Seraing won
van RE Virton met 1-0).
Ten tweede zullen de 12 1B clubs het tegen elkaar
opnemen volgens een nieuwe competitieformat (Figuur
2), opgesplitst in een reguliere competitie met 22
speeldagen en een play-off ronde van 10 speeldagen.
Tijdens het reguliere seizoen staan de teams tweemaal
tegenover elkaar, eenmaal thuis en eenmaal op
verplaatsing (ter vervanging van de dubbele thuis- en
uitwedstrijdronde). Na de reguliere competitie nemen
de Top 6 deel aan de promotie-play-offs voor het
kampioenschap en de daaraan verbonden promotie
naar de 1A, terwijl de clubs op plaatsen 7 tot en met 12
deelnemen aan de degradatie-play-offs, waarbij de club
die op de 12e plaats eindigt, degradeert naar de Eerste
Nationale Klasse. In tegenstelling tot de play-offs in de 1A
worden de in het reguliere seizoen behaalde punten aan
het begin van de play-offs niet gehalveerd.
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Cercle Brugge, Club Brugge KV, KAA Gent, K. Beerschot VA,
KRC Genk, KV Mechelen, Lierse K (1B), OH Leuven, RFC Seraing,
R. Antwerp FC, RE Virton (1B), Union SG, RSC Anderlecht, R.
Charleroi SC, Standard de Liège and SV Zulte-Waregem
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Figuur 1 - Organisatie van de Pro League 1A 20/21 & 21/22 + U23 integratie in 1B in 22/23

Competitie format: 1A
Seizoen 20/21 & 21/22

Europe Play-oﬀs: De
ploegen 5 tem 8 spelen
onderling tegen elkaar.
De winnaar speelt tegen
de 4e uit de Champions
league play-oﬀs om het
laatste Europe
Conference League ticket.

Plaats 1

GEEN PLAY-OFFS

Belgische
1B

U23 Groep 1

U23 Groep 2

Plaats 1

KRC Genk

KAS Eupen

Plaats 2

RSC Anderlecht

K.Beerschot VA

Plaats 3

Plaats 3

Club Brugge KV

KV Oostende

Plaats 4

Plaats 4

Standard de Liège

Union SG

Plaats 5

KAA Gent

RE Virton

Plaats 6

STVV

RE Mouscron

R. Charleroi SC

KVRS WaaslandSK Beveren

OH Leuven

RWD Molenbeek

Cercle Brugge**

RFC Seraing

U23

R. Antwerp FC**

KVC Westerlo

Plaats 10

U23

SV Zulte-Waregem

Lierse K

Plaats 11

U23

KV Mechelen

KMSK Deinze

Plaats 2

Plaats 6
Plaats 7
Plaats 8

Plaats 9

De 1A ploeg die als
staartploeg eindigt in de
klassering, degradeert
rechtstreeks.

De winnaar
van de Challenger
Pro League
promoveert
naar 1A.

Plaats 5
EUROPE PLAY-OFFS

De kampioen en
vice-kampioen verkrijgen
een ticket voor de Champions
league. De derde in de
eindstand is gekwaliﬁceerd
voor de Europe Conference
League. De vierde ploeg
speelt tegen de winnaar
van de Europe Play-oﬀs.

CHAMPIONS PLAY-OFFS

Belgische
1A

1B + U23 integratie
Seizoen 22/23

Plaats 7
2e club in 1B
club speelt
barragewedstrijden
tegen tweede
laatst geklasseerd
team van 1A.

Plaats 8
U23

Top 4 U23-teams
nemen deel aan
het proefproject
en worden
geïntegreerd in 1B.

Lommel SK

Plaats 12

KV Kortrijk

Plaats 13
Plaats 14
Geïntegreerd in 1B

Plaats 15

Geïnegreerd in 1e Nationale

Plaats 16

Barragewedstrijden verloren

Plaats 17
Plaats 18

Geïntegreerd in 2e Afdeling
Neemt niet deel aan project

DEGRADATIE

Figuur 2 - Competitie format 1B 22/23
Seizoen 22/23

Plaats 1

Plaats 4

Plaats 7

Plaats 10

Plaats 2

Plaats 5

Plaats 8

Plaats 11

Plaats 3

Plaats 6

Plaats 9

Plaats 12

RELEGATION
PLAY-OFFS

De winnaar
promoveert
rechtstreeks
naar 1A

PROMOTION
PLAY-OFFS

Belgische
1B

De staartploeg
degradeert naar
1e Nationale

* 16 clubs, in het bezit van een proflicentie, hebben zich kandidaat gesteld om deel te nemen aan dit pilootproject: Cercle Brugge, Club Brugge KV,
KAA Gent, K. Beerschot VA, KRC Genk, KV Mechelen, Lierse K (1B), OH Leuven, RFC Seraing, R. Antwerp FC, RE Virton (1B), Union SG, RSC Anderlecht, R.
Charleroi SC, Standard de Liège en SV Zulte-Waregem.
** Afhankelijk van de goedkeuring van de licentie zou Cercle Brugge kunnen opteren voor de 2e amateur liga ; R. Antwerp FC zou, indien nodig, Cercle
Brugge vervangen in 1ste nationale afdeling
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Inkomsten Belgische voetbalclubs
De afgelopen jaren hebben Belgische voetbalclubs hun
totale operationele, niet-gesubsidieerde inkomsten (exclusief
transferinkomsten) gestaag zien stijgen. Deze positieve trend
werd echter een halt toegeroepen door de COVID-19 pandemie.
Na een lichte daling van 1,3% in seizoen 19/20, zijn de inkomsten
in seizoen 20/21 immers gedaald met maar liefst 22%, een daling
van € 82,8 miljoen, tot € 209,7 miljoen, wat in de lijn ligt met de
voorspelde impact uit het rapport van vorig jaar (voorspellingen
tussen 21% en 33%)

met 58% (- € 26,4 miljoen) zijn gedaald, zijn de inkomsten uit de
ticketverkoop nog sterker gekelderd, namelijk met 64% (- € 59,8
miljoen). Ondanks de ongeëvenaarde situatie slaagden de clubs
er over het algemeen in om hun aantrekkingskracht te behouden,
aangezien de inkomsten uit sponsoring en reclame licht stegen met
3,8%. Nader onderzoek laat zien dat deze stijging gedreven wordt
door gerelateerde partijen. De overeenkomst met Eleven Sports
had een positief effect op de inkomsten uit uitzendrechten (+ 20%,
€ 16,2 miljoen) tot € 95,7 miljoen, waardoor de daling van de UEFAprijzengelden met 25% (- € 15,6 miljoen) werd gecompenseerd.
Deze laatste terugval (naar het niveau van seizoen 18/19) is het
gevolg van de daling van het aantal Belgische ploegen dat zich
kwalificeerde voor de groepsfase van de UCL (namelijk van 2 clubs
in 19/20 naar 1 club in 20/21), wat het belang van succesvolle
prestaties op Europees niveau voor zowel de clubs als de Belgische
competitie in het algemeen benadrukt.

Aangezien het aantal wedstrijden dat toeschouwers toeliet in
seizoen 20/21 zeer beperkt was (~ 5 wedstrijden), is het niet
verwonderlijk dat de inkomsten die verband houden met de
aanwezigheid van supporters, zoals ticketverkoop en commerciële
inkomsten, sterk gedaald zijn waardoor zij de belangrijkste oorzaak
zijn van het totale omzetverlies. Terwijl de commerciële inkomsten

Figuur 3 - De evolutie van BE inkomsten (€ miljoen)

-22%
378.5

373.5

321.0

63.6

31.2
48.2

79.3

55.2

80.9

84.3

68.2

76.2

92.5

99.2

17/18

18/19

24

clubs

UEFA-prijzengeld

290.7

45.2

€50k

63.7
18.8

79.5
76.4

€18k

€30k

93.1

19/20

23

clubs

21*

clubs

Commerciële inkomsten

95.7
79.3

Uitzendrechten

33.3

20/21

Sponsoring & reclame

25**
clubs

Ticketinkomsten

* Gegevens van AFC Tubize niet beschikbaar in 18/19 ; gegevens van RE
Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare niet beschikbaar in 19/20 wegens
faillissement; 16 1A clubs en 5 1B clubs
** 18 clubs in 1A en 7 in 1B; Club NXT niet opgenomen aangezien dit vervat
zit in het financieel verslag van Club Brugge KV
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In vergelijking met seizoen 19/20, is het relatieve aandeel van de
K-clubs in de inkomsten gestegen van 35% naar 42%. Deze stijging
is het gevolg van de volgende factoren:
1. 2
 extra clubs zijn actief in de 1A als gevolg van de wijzigingen
in de competitie-indeling, wat resulteert in een K13 categorie
(in plaats van K11). De totale inkomsten van de K13-clubs zijn
slechts met 4,4% gedaald, terwijl de gemiddelde K13-inkomsten
met 19% zijn gedaald.
2. Gemiddeld2, werden de ticketverkoop (-73%, of -€ 8,7 miljoen)
en de commerciële activiteiten (-70%, of -€ 3,5 miljoen) van de
G5 zwaarder getroffen dan die van die van K13, met een daling
van respectievelijk 56% (-€ 1,5 miljoen) en 50% (-€ 0,7 miljoen).

Tot slot merken we op dat de relatieve stijging van het
inkomstenaandeel van 1B, van 4% naar 5%, voornamelijk het
gevolg is van de toename van het aantal clubs dat in deze analyse
is opgenomen3. Wanneer we kijken naar het gemiddelde effect op
de inkomsten per clubcategorie, zien we dat 1B-clubs de grootste
impact hebben (-37%), gevolgd dor de G5 (-31%) en de K13 (-14%).
In de volgende delen van het verslag zal dieper worden ingegaan
op elk van de inkomststromen om zo de relevante factoren en
trends te identificeren. Verderop in dit verslag vindt u ook een
apart hoofdstuk terug dat verder ingaat op de inkomsten uit
spelerstransfers.

3. Het UEFA-prijzengeld van G5 daalde met 30%.

2

De cijfers werden gewogen overeenkomstig het aantal clubs in de G5categorie/K-categorie/B-categorie: Wegingsfactor G5: 5 voor zowel 19/20
als 20/21; Wegingsfactor K: 11 voor respectievelijk 19/20 en 13 voor 20/21;
Wegingsfactor B: 5 voor 19/20 en 7 voor 20/21

3

In seizoen 19/20 werd de analyse gebaseerd op de financiële data van
5 clubs, aangezien de gegevens van RE Virton, Lokeren & Roeselare niet
beschikbaar waren wegens faillissement

Figuur 4 - De evolutie van BE inkomsten per type club
€ 321m
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54%
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17/18
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* Gegevens van AFC Tubize niet beschikbaar in 18/19 ; gegevens van RE Virton,
KSC Lokeren & SV Roeselare niet beschikbaar in 19/20 wegens faillissement; 16
1A clubs en 5 1B clubs
** 18 clubs in 1A en 7 in 1B; Club NXT niet opgenomen aangezien dit vervat zit
in het financieel verslag van Club Brugge KV
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Ticketinkomsten
Ticketinkomsten komen voort uit de verkoop van individuele
toegangsbewijzen en abonnementen voor zowel de nationale als
de UEFA clubcompetities. In het verslag van vorig jaar werd de
impact van de COVID-19 pandemie op de ticketinkomsten gechat
op ongeveer 55% 4. De werkelijke daling overtreft deze raming
echter, aangezien we een totale daling van 64% noteren als gevolg
van het beperkte aantal wedstrijddagen waarop toeschouwers
aanwezig mochten zijn (5 wedstrijddagen in 1DA en 1DB tussen
11 september en 23 oktober). De overige competitiewedstrijden
werden achter gesloten deuren gespeeld als gevolg van de
beperkingen die door de Nationale Veiligheidsraad waren
opgelegd. Hierdoor is de kaartverkoop voor het eerst sinds
de opstelling van deze verslagen niet langer de belangrijkste
bron van clubinkomsten. Deze stresstest als gevolg van de
pandemie benadrukt het belang van businessmodel innovatie
voor sportclubs, een fenomeen dat recentelijk de aandacht
heeft getrokken van zowel academische onderzoekers5 als
industry professionals6. Diversificatie van inkomstenstromen kan
onder meer worden nagestreefd door nieuwe (aangrenzende)
activiteitsgebieden te verkennen (bv. media, entertainment,
e-sports, NFT’s etc.) en/of geografieën (bv. groeiende buitenlandse
fan basis & gerelateerde inkomsten).
De daling van ongeveer € 60 miljoen werd veroorzaakt door een
sterke daling in de inkomsten van zowel de nationale competitie

(- 64%, - € 34,8 miljoen) als uit “andere” ticketinkomsten (- 54%,
- € 16,3 miljoen), wat voornamelijk overeenstemt met de inkomsten
gegenereerd door VIP tickets en lidmaatschapsbijdragen.
Hoewel de Pro League 5 vertegenwoordigers had in de Europese
competities werd slechts € 70,5K gegenereerd door ticketverkoop
(d.w.z. slechts een klein aantal van de B2B tickets voor welke de
bedrijven geen terugbetaling eisten) aangezien alle wedstrijden
achter gesloten deuren werden gespeeld.
Vooruitblikkend op het verslag van volgend jaar, dat betrekking
zal hebben op seizoen 21/22, zal COVID-19 vermoedelijk een
sterk remmende factor blijven op de inkomsten uit kaartverkoop,
aangezien de beperkingen op de aanwezigheid van supporters
slechts geleidelijk werden afgebouwd (met tussen 26 december
en 28 januari zelfs een volledige ban op de aanwezigheid van
supporters7). Vanaf 18 februari8 mochten clubs weer tussen 80%
en 100% van hun fans ontvangen. Tegen die tijd waren al wel 27
wedstrijden van het reguliere seizoen gespeeld.
Als gevolg van de lange periode zonder supporters, werd de
totale wedstrijdopkomst en gemiddelde bezoekersaantallen niet
gemonitord tijdens het seizoen 20/21. Gebaseerd op preliminaire
data van seizoen 21/22, worden voor seizoen 21/22 positievere
vooruitzichten voorspeld, hoewel er nog een duidelijke impact zal
zijn door de COVID-19 beperkingen.

95.7

4

Gebaseerd op de begroting van de clubs

7

Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211222_95791971

5

Fühner, Schmidt & Schreyer (2021): Zijn gediversifieerde voetbalclubs beter
voorbereid op een crisis? Eerste empirisch bewijs uit de aandelenmarkt

8

Sporza: https://sporza.be/nl/2022/02/14/code-oranje-in-de-jpl-opnieuw-bijnavolle-stadions-uitfans-en-eten-drinken~1644846760457/

6

Deloitte Studie: Football Money League (2022)

17/18

Figuur 5 - Evolutie van ticketinkomsten (€ miljoen)
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Uitzendrechten
Eleven Sports heeft de exclusieve uitzendrechten verworven voor
alle Pro League wedstrijden van 1A, 1B, de Women Super League,
de Croky Cup, de Supercup en de E-Pro League. Het contract,
dat op 26 juni 2020 werd bekendgemaakt, liet de inkomsten
gegenereerd uit tv-rechten stijgen met 20,5% tot een totaal van €
95,7 miljoen. Hierdoor, gecombineerd met de gereduceerde ticket
& commerciële inkomsten, zijn uitzendrechten de belangrijkste
inkomstenbron geworden voor de Belgische clubs, goed voor 33%
van de totale inkomsten in seizoen 20/21 ten opzichte van een
aandeel van 21% in seizoen 19/20.
Bij de opsplitsing tussen de G5 en de K13 clubs valt op dat het
bedrijfsmodel van K13-clubs meer afhankelijk is van uitzendingen
(38%) dan hetgene van de G5 (29%), waar uitzendingen de tweede
belangrijkste inkomstenstroom vormen na het UEFA-prijzengeld.
Gezien de contractduur van vijf jaar (tot seizoen 24/25) wordt
verwacht dat de inkomsten van uitzendrechten de komende
seizoenen stabiel zullen blijven.

95.7

95.7
1B PL

43.9

43.9

43.9

K11*/K13**
46.5

46.5

46.5

5.3

5.3

5.3

17/18

43.9

46.5
5.3

G5

17/18

Figuur 7 - Evolutie van de inkomsten van uitzendrechten* (€ miljoen)
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5,3

17/18

18/19

19/20

20/21

79,5

G5

43,9
K11/K13***

1B PL**

Average match attendance
*8.394
De inkomsten voor de Jupiler8.239
Pro League, 1B en de Croky Cup zijn vervat in deze analyse
**Data van RE Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare niet beschikbaar in seizoen 19/20
*** 18 clubs in 1A en 7 in 1B; Club NXT niet opgenomen aangezien dit vervat zit in het
financieel verslag van Club Brugge KV
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Sponsoring & reclame
Ondanks het feit dat het overgrote deel van het seizoen 20/21
achter gesloten deuren werd gespeeld, slaagden de Belgische
clubs erin hun inkomsten uit sponsoring en reclame op te trekken
tot een totaal van € 79,3 miljoen euro, een stijging met 3,8%, in
vergelijking met het seizoen 19/20.

Inderdaad, terwijl dit bedrag in seizoen 18/19 nog slechts 20%
van de sponsorinkomsten van K11 vertegenwoordigde, groeide
het belang ervan in seizoen 19/20 aan tot 33% en is het in seizoen
20/21 verder geëvolueerd tot ca. 41%. Verder, werden als gevolg
van de gewijzigde competitie-indeling 2 extra clubs toegevoegd aan
1DA, waardoor het aantal K-clubs steeg van 11, in seizoenen 18/19

In totaal haalde de G5 bijna evenveel sponsorinkomsten binnen
als in het vorige seizoen (- 0,8%). Bovendien konden de K-clubs
hun sponsoring met 5,6% verhogen in vergelijking met het seizoen
19/20. Daarmee zetten zij de ontwikkeling van de vorige seizoenen
voort, waarin de K-clubs zowel in absolute als in relatieve termen
terrein wonnen op het gebied van sponsoring en reclame.

en 19/20, tot 13, in seizoen 20/21.
Als we naar het landschap van de sponsorende bedrijven kijken,
zijn 15 sectoren geïdentificeerd. Net als in seizoen 19/20 levert
de goksector ook in 20/21 de grootste bijdrage met bijna 13%
(€ 10 miljoen) van de sponsorinkomsten, op de voet gevolgd
door de industriële sector, de banksector, de kledingsector, de
media en de transportsector. De inkomsten uit de gokindustrie
zijn geconcentreerd in de 1A. Hun relatieve aandeel in de totale
inkomsten uit sponsoring van de clubs is iets groter voor G5
(14,4%) dan voor K13 (12,6%), terwijl het onbeduidend is voor teams
die in 1B spelen (2%).

Deze evolutie wordt echter (deels) ondersteund door 2
ontwikkelingen. Ten eerste is het bedrag dat door gerelateerde
partijen, d.w.z. het bedrag dat wordt betaald door partijen die in
het bezit zijn van participatieaandelen van een club, significant
gestegen voor K-clubs overheen de seizoenen 2018 -2021.

Figuur 8 - Share of sponsoring revenue per sector in 20/21
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Figuur 9 - Sponsorinkomsten (€ miljoen)
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UEFA-prijzengeld
Voor de Europese campagnes die plaatsvinden tussen
de seizoenen 18/19 en 20/21 heeft de UEFA een nieuw
distributiemodel ingevoerd dat gebaseerd is op vier belangrijke
pijlers: startgelden (voor deelname aan de groepsfase), prestatiegerelateerde vaste bedragen voor zowel de UEFA Champions
League (UCL) als de UEFA Europa League (UEL), een op prestaties
gebaseerde rangschikking van de tienjarige clubcoëfficiënt en
een variabel bedrag dat afhangt van de bijdrage van de nationale
omroep aan de marktpool.
In seizoen 20/21 heeft de UEFA9 in totaal € 1,9 miljard verdeeld
onder de clubs in de Europese competities (UEL, UCL, Europese
Super Cup), waarbij meer dan 77% van het bedrag ging naar clubs
die deelnemen aan de UEFA Champions League (inclusief de UEFA
Super Cup).
Gezamenlijk hebben de Belgische ploegen, door deel te nemen
aan de 20/21 Europese competities, een totaal bedrag van € 63,7
miljoen aan UEFA-prijzengeld gegenereerd, wat neerkomt op 22%
van de totale inkomsten. In vergelijking met vorig seizoen is er
een daling van € 15,6 miljoen (20%), die bijna volledig kan worden
toegeschreven aan het kleinere aantal Belgische ploegen (zoals
blijkt uit figuur 10) dat deelneemt aan de groepsfase van de UCL,
waarvoor het startgeld € 12,3 miljoen hoger ligt dan zijn equivalent
in de UEL.

9

Op clubniveau werd het UEFA-prijzengeld verdeeld over de vijf
clubs die deelnamen aan de Europese campagnes in het seizoen
20/21, namelijk Club Brugge KV, KAA Gent, R. Charleroi SC,
Standard de Liège en R. Antwerp FC.
Figuur 11 en 12 tonen de prestaties van de Belgische clubs in zowel
de UCL als de UEL in de seizoenen 19/20 en 20/21. Terwijl het
Europese avontuur van Charleroi eindigde na de uitschakeling in
de UEL-kwalificatierondes tegen Lech Poznan, ging KAA Gent door
naar de UEL-groepsfase na verlies tegen Dinamo Kiev in de laatste
kwalificatieronde van de UCL. Drie andere ploegen kwalificeerden
zich voor de groepsfase van de Europese competities (Standard de
Liège en R. Antwerp FC voor de UEL, Club Brugge KV voor de UCL).
KAA Gent en Standard de Liège overleefden de UEL groepsfase
niet. Club Brugge KV verzekerde zich van de derde plaats in de
UCL-groepsfase en ging daardoor naar de 1/16 finales van de
Europa League, waar het werd uitgeschakeld door Dinamo Kiev.
R. Antwerp FC ging naar de 1/16 finales van de Europa League en
verloor tegen de Scottish Rangers.
In seizoen 20/21, werd 62% van het totale UEFA-prijzengeld
uitgekeerd aan Belgische clubs voor hun deelname aan de UCL (€
39,3 miljoen), terwijl 31%, ofwel € 19,8 miljoen, werd uitgekeerd aan
Belgische clubs die deelnamen aan UEL-campagnes. De resterende
7% zijn UEFA-gelden die toegewezen zijn aan de Belgische
voetbalbond en die herverdeeld werden onder alle Belgische clubs.

UEFA Financieel rapport 20/21 https://editorial.uefa.com/resources/0275151e1a55c231-ef1c32b881dc-1000/en_ln_uefa_financial_report_2020-2021.pdf

Figuur 10 - Evolutie van het UEFA-prijzengeld (€ miljoen)
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Europese campagnes van Belgische clubs
Figuur 11 - Europese campagnes van Belgische clubs in 19/20

Europese campagnes van Belgische clubs in 19/20

Competitie
Competitie

Kwaliﬁcatieronde
Groepsfase
Europese
campagnes van Belgische
clubs in 19/20
Kwaliﬁcatieronde

Groepsfase

Knock-out Fase
Knock-out Fase

UEFA Champions
League
UEFA Champions
League
UEFA Europa
League
UEFA Europa
League

Europese campagnes van Belgische clubs in 20/21
Figuur 12 - Europese campagnes van Belgische clubs in 20/21
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Zoals blijkt uit figuur 13, is de UEFA-coëfficiënt gebaseerd op de
prestaties van de clubs die hun land vertegenwoordigden in de vijf
voorgaande UCL-, UEL- en UECL-campagnes10. In seizoen 21/22 bezet
België momenteel de 13e plaats in de UEFA-ranking, waardoor het
4 plaatsen verloor aan respectievelijk Oostenrijk, Schotland, Servië
en Oekraïne. Door uit de Top 10-rangschikking te vallen, zouden de
Belgische ploegen op termijn de snelst groeiende inkomstenstroom
in het Europese voetbal (d.w.z. UEFA prijzengeld) kunnen mislopen.
Het aantal kwalificatietickets en de fase waarin Belgische clubs in
de respectievelijke competities (UCL, UEL, UECL) zullen instappen,
zullen immers in kwaliteit afnemen. De meest in het oog springende
verandering is het verlies van het rechtstreekse kwalificatieticket
voor de groepsfase van de UCL 23/24. Aangezien de coëfficiënt
van volgend jaar echter geen rekening meer zal houden met de
rampzalige Europese campagne van 17/18, kan België zijn Top
10-positie opnieuw veiligstellen met solide prestaties in de komende
Europese campagne van 22/23, wat resulteert in het daaraan
gekoppelde directe kwalificatieticket voor de groepsfase van UCL
van 24/25. Na de Russische inval in Oekraïne kondigde de UEFA11
bovendien aan dat Russische clubs niet meer mogen deelnemen aan
de UEFA-competities van 22/23. Bijgevolg zal de UEFA Rusland voor
het seizoen 22/23 een totaal van 4.333 coëfficiëntpunten toekennen,
het bedrag dat gelijk is aan hun minst succesvolle campagne van de
voorbije 5 jaar, wat de terugkeer naar de UEFA Top 10 ten goede komt.

Net als het Belgische profvoetbal werden de Europese (G5)
competities zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie. Daarom
hebben verschillende regeringen maatregelen genomen om de sport/
voetbalsector te ondersteunen. Ter illustratie geven we hieronder een
niet-exhaustief overzicht van zowel G5- als niet-G5-competities:
In Frankrijk maakte de Ligue de Football Professionnel
(LFP) bekend dat de 20 Ligue 1-clubs in het seizoen 20/21
gezamenlijk een verlies van € 1,2 miljard voorzagen12.
Daarom heeft de regering het Franse profvoetbal, gedurende
verschillende seizoenen, via verschillende mechanismen meer dan 1
miljard euro steun verleend: Door de staat gegarandeerde leningen
(€ 647 miljoen), directe financiële steun (€ 148 miljoen), steun voor
vaste kosten (€ 50 - € 100 miljoen) en gedeeltelijke compensatie voor
kaartverkoop (€ 100 miljoen) en vrijstellingen van heffingen13.
In Nederland kregen de Eredivisie-clubs, na een daling van
de inkomsten met 21% in 20/2114, in totaal € 82 miljoen
14 staatssteun in de vorm van 2 maatregelen: De NOWmaatregel, die geldt voor alle Nederlandse ondernemingen, was
goed voor € 70 miljoen. Deze regeling stelt voetbalclubs in staat
een deel van het salaris van hun spelers terug te vorderen (tot €
9.538 per maand). Ten tweede bedroeg de steun voor vaste kosten
€ 12 miljoen 15.

10 UEFA Association Club Coefficients https://www.uefa.com/
nationalassociations/uefarankings/country/#/yr/2022

12 SportsProMedia: https://www.sportspromedia.com/news/lfp-ligue-1emergency-government-bailout-mediapro-canal-plus/

11 UEFA Ban Russian clubs from UCL, UEL, UECL 22/23: https://www.uefa.com/
insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0275-150c9887cacb-882c686f407f1000--uefa-decisions-for-upcoming-competitions-relating-to-the-ongoin/

13 L’Equipe: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Crise-sanitaire-un-peuplus-d-un-milliard-d-euros-d-aides-recu-par-le-foot-francais/1312873
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14 SERC Financiële ranglijst Eredivisie – Editie 2022
15 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidiesfinanciering/tvl

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

Figuur 13 - UEFA Ranking
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In 2020 heeft de Portugese regering, bovenop de steun
die door de Portugese voetbalbond werd geboden, een
reeks maatregelen16 genomen om de algemene economie
(waaronder het voetbal) te ondersteunen. Dit steunpakket is
tweemaal verlengd, tot 2021 en 202217. Clubs/bedrijven krijgen
uitstel van btw-belasting, bronbelasting en bijdragen aan de sociale
zekerheid, terwijl ze ook toegang kregen tot overheidskrediet
en financiële ondersteuning voor geoorloofd ziekteverzuim van
werknemers.

In 2020 heeft de Oostenrijkse regering een speciaal
crisisfonds voor COVID-19 opgericht, het Sportsligen Fonds,
dat tot doel heeft de bestaande structuur in professionele
en semiprofessionele Olympische eliteteamsporten (inclusief
professioneel voetbal) in stand te houden en ervoor te zorgen
dat spelers voor de nationale teams op een hoog niveau worden
opgeleid18. Volgens de parlementaire correspondentie nr. 306 van
18 maart 2021, werd zowel in 2020 als in 2021, een budget van 35
miljoen euro toegewezen aan het fonds, waarvan voor het einde van
2021 meer dan 55 miljoen euro daadwerkelijk werd uitgekeerd 19.

16 LaLiga Portugal: https://www.ligaportugal.pt/media/26072/plano-de-suporteeconomicoversao-14042020v5.pdf

18 Republik österreich, Parlament, Parlamentskorrespondenz Nr. 306:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0306/index.shtml#

17 Diario de Noticias: https://www.dn.pt/dinheiro/empresas-vao-poder-pagarfaseadamente-iva-e-retencoes-do-irs-e-irc-em-2022-14393547.html

19 Republik Osterreich, Parlament, Parlamentskorrespondenz Nr. 157:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0157/index.shtml
19

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

Kosten Belgische voetbalclubs
Spelerssalarissen
In deze sectie wordt nader ingegaan op de bedragen die aan spelers
worden betaald en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen jaren.
Voorafgaand aan de COVID-19 pandemie hebben clubs wereldwijd
hun salarismassa steevast verhoogd om talent te behouden en
aan te trekken, geïllustreerd door de snelle opeenvolging van
recordtransfers.
Wanneer we de loonkosten vergelijken met de inkomsten, stellen we
vast dat de verhouding loonkosten/inkomsten20 de laatste seizoenen
aanzienlijk is gestegen. Deze verhouding is gestegen van 55,2% in
het seizoen 18/19 tot 61,2% in 19/20, tot 76,7% in seizoen 20/21.
Deze sterke stijging tussen de laatste twee seizoenen is het gevolg
van twee effecten. Enerzijds zijn de totale loonkosten met 6,2%
gestegen tot € 327,7 miljoen, een absolute stijging van € 19,1 miljoen.
Anderzijds hebben de globaal lagere inkomsten (ticketverkoop,
commerciële inkomsten, UEFA), -22% in vergelijking met seizoen
19/20, een invloed op de noemer van de ratio.
Wanneer we de ratio per clubtype bekijken, zien we voor alle
categorieën een aanzienlijke stijging ten opzichte van het seizoen
19/20 (d.w.z. G5: van 57,4% naar 72,1%; K11/13: van 64% naar 77,7%;
1B van 84,5% naar 109%). De oorzaken voor elk type zijn echter
verschillend. Hoewel de G5-clubs de totale loonkosten met 8,4%
hebben kunnen verlagen, is de daling van de totale inkomsten

(- 35%) de belangrijkste oorzaak van de stijging met 14,7%. Ten
tweede werd bij de K11/K13 clubs de lichte groei van de totale
inkomsten (+ 3,7%), die te danken was aan hogere subsidies,
overtroffen door de gecumuleerde loonkosten (+ 24,6%), hetgeen
tot een hogere ratio leidde. Ten slotte vormen hogere loonkosten
(+ 22,6%) en lagere totale inkomsten (- 8,2%) voor een versterkend
effect op de loonkosten/inkomstenratio van 1B.
Niettemin moet een belangrijke kanttekening geplaatst worden bij
de bovenstaande analyse per clubtype. Uitschieter-clubs in zowel
K11/13 als 1B trekken de ratio van hun respectievelijke categorieën
aanzienlijk scheef, aangezien hun loonkosten (en de positieve
ontwikkeling daarvan tussen seizoen 19/20 en seizoen 20/21)
een belangrijk deel van de totale loonkosten van de categorieën
uitmaken, waardoor de ratio van de categorieën stijgt.
In de toekomst zal de nadruk op dit ratio toenemen, aangezien de
Belgische clubs die aan de UEFA-groepsfasen deelnemen, moeten
voldoen aan het onlangs aangekondigde financieel reglement van
de UEFA21, dat voorschrijft dat de uitgaven voor salarissen, agenten
en transfers niet meer mogen bedragen dan 90%, 80% en 70% van
de totale inkomsten (incl. transferresultaat) in respectievelijk seizoen
23/24, 24/25 en 25/26.

20 Loonkosten = Totale kost voor spelerssalarissen (inclusief subsidies);
inkomsten = totale inkomsten exclusief transfers

21 Reuters: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/uefa-agree-new-financialrules-clubs-2022-04-07/

Figuur 14 - Loonkosten/inkomstenverhouding
(gemiddeld)

Figuur 15 - Loonkosten/inkomsten ratio per
clubtype in 20/21 (gemiddeld)
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* Gegevens van RE Virton, Lokeren & Roeselare niet beschikbaar in
19/20 wegens faillissement; 16 1A clubs & 5 1B clubs
** Vanaf seizoen 20/21, 18 clubs actief in 1A, verdeeld in G5 & K13
(incl. R. Antwerp FC)
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Het totale bedrag dat aan spelerssalarissen werd besteed, bedroeg
in seizoen 20/21 € 295,9 miljoen, een stijging met 25% in vergelijking
met seizoen 19/20, die zowel te wijten is aan hogere gemiddelde
salarissen (tabel 6.2) als aan een groter aantal (+ 17%) actieve spelers
in 1A en 1B (als gevolg van wijzigingen in de competitie format
en de beschikbaarheid van gegevens voor alle 1A- en 1B-clubs).
Hoewel het totale bedrag met 25% is gestegen, is het gemiddelde
bruto jaarsalaris (tabel 6.4) minder sterk gestegen, namelijk met
6,9%, van € 249K tot € 266K (inclusief groepsverzekering). Deze
opwaartse salarisontwikkeling werd voornamelijk ondersteund door
hogere salarissen voor spelers van K13- en 1B-clubs, aangezien
voor beide segmenten een stijging van 17% werd genoteerd,
terwijl de beloningen voor G5-clubs met “slechts” 4,3% stegen.
In overeenstemming met onze kanttekening in de bovenstaande
sectie, zijn de gemiddelde evoluties voor zowel K13 als 1B naar boven
toe vertekend als gevolg van uitschieters.

Voor spelers die actief zijn in de Jupiler Pro League22, omvat het
gemiddelde jaarlijkse brutosalaris, naast het salaris, ook een
bijdrage aan hun groepsverzekering. De Belgische wetgeving
bepaalt namelijk dat 35 jaar23 de “pensioengerechtigde leeftijd” is
voor voetballers en voorziet in een gunstige fiscale behandeling24
van de uitbetaling van het forfaitaire kapitaal, voor een maximum
van 40% van het brutosalaris. Deze fiscale regeling is niet van
toepassing op clubs die uitkomen in de Belgische 1B. Deze bijdrage
vertegenwoordigt 13,5% van het totale bedrag dat aan de spelers
werd betaald, een verhouding die iets hoger ligt dan de
12,5 procentpunten van seizoen 19/20, maar in de lijn ligt van de
2 voorgaande seizoenen.
22 Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde
sportbeoefenaars
23 Wet aanvullende pensioenen, Artikel 27 §3 wet van 28 april 2003
24 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 171, 3°bis, b

Figuur 16 - Total amount paid for players’ salaries (€ million)

Figuur 17 - Average yearly gross salary (€ thousand)
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Transfers
Transfer saldo
België wordt meer en meer beschouwd als een opleidingsliga voor
de ‘Big Five’ competities25. Bijgevolg zijn de transferinkomsten van
spelers in de voorbije seizoenen een cruciale factor geworden in
het financiële welzijn voor de Belgische clubs.
In dit rapport beschouwen we het netto boekhoudkundig
transferresultaat, dat rekening houdt met de verkoop en aankoop van
spelers, het afschrijven van spelers en de makelaarscommissies. Het
netto boekhoudkundig transferresultaat wordt als volgt berekend:
Breng de spelersafschrijvingen samen met het verlies op de verkoop
van spelers, de huurkosten van spelers en de makelaarskosten in
mindering van de inkomsten uit de verkoop en verhuur van spelers.
Ondanks de verminderde uitgaven aan transfers door clubs
wereldwijd (- 33,9% tussen 2019 en 2021)26 , konden de Belgische
clubs een positief netto transferresultaat genereren van € 38,1
miljoen in seizoen 20/21, een daling van € 71 miljoen (- 65%) in
vergelijking met seizoen 19/20. Tussen de zomer transferperiode van
2019 en 2020 is het volume definitieve uitgaande transfers (waarbij
een transfersom betaald werd) met ongeveer 31% gedaald, van 88
naar 61, wat de verminderde algemene transferactiviteit bevestigt.

25 De Tijd (2020): https://www.tijd.be/ondernemen/sport/corona-halveertuitgaven-voetbaltransfers/10256167.html
26 FIFA Global Transfer Report 2021

Voor het eerst sinds seizoen 15/16 is de totale spelerswaarde
op de balans van de clubs met 10% gedaald tot € 179 miljoen.
Deze daling is het gevolg van de waardevermindering van spelers
dmv afschrijvingen en van de netelige financiële situatie waarin
sommige Belgische clubs zich bevinden, waardoor ze gedwongen
zijn hun beste spelers te verkopen zonder te kunnen herinvesteren
in getalenteerde vervangers. Gecombineerd hebben de hierboven
beschreven effecten een aanzienlijke impact aangezien 9 clubs een
negatief balanssaldo rapporteerden in 202027.
De transferinkomsten konden het financiële verlies van de
clubs slechts gedeeltelijk verzachten. Het positieve netto
transferresultaat in combinatie met de lichte daling van de totale
kosten (- € 2,9 miljoen) kon immers niet verhinderen dat het
gecumuleerde verlies van de Belgische clubs opliep tot bijna
€ 140 miljoen, een verlies dat € 86 miljoen hoger ligt dan het
reeds negatieve resultaat (- € 54 miljoen) van seizoen 19/20. Deze
verslechtering met 61% is bijna volledig te wijten aan de lagere
inkomsten (- € 82,8 miljoen). Ondanks het harde bedrijfsklimaat
dat door COVID-19 is gecreëerd, zijn 6 clubs er toch in geslaagd
winstgevend te blijven28 (incl. transferinkomsten), waarvan twee
clubs voor het derde opeenvolgende seizoen.

27 Royal Belgium Football Association
28 Één club was winstgevend door het herkennen van uitzonderlijke winst
(d.m.v. schuldverlichting)

Figuur 19 - Waarde van de speler op de balans
(€ miljoen)

Figuur 18 - Netto-transferresultaat (€ miljoen)
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Makelaarscommissies
Na het Bosman-arrest zijn de lonen van spelers de laatste twee
decennia sterk gestegen, waardoor makelaars belangrijke spelers
in het transferecosysteem zijn geworden. Zij fungeren immers
vaak als tussenpersoon tussen club en speler en worden meestal
vergoed door middel van een commissie (d.w.z. een percentage
van het transferbedrag/contractwaarde) voor inkomende en
uitgaande transfers of voor bemiddeling.

heeft geleid tot een relatieve herverdeling van de inkomsten van
de Top 5 (31% naar 29%) naar de kleinere makelaars (+ 1% voor Top
6-15 en + 1% voor Top 16-284). Bij de evaluatie van de gemiddelde
totale commissie blijft er echter een aanzienlijke kloof bestaan:
de Top 5 agenten verdienen ongeveer 2 miljoen euro, terwijl de 2
andere categorieën aanzienlijk minder verdienen, respectievelijk €
511K en € 70K.

Indien we het Belgische landschap nader bekijken, zijn de
makelaarscommissies in de loop der jaren, in lijn met de
wereldwijde trends, gestaag gegroeid. Deze trend is echter tot
stilstand gekomen door de vertraging van de transfermarkt.
In vergelijking met seizoen 19/20, zijn de commissies over het
algemeen met 27% gedaald. Deze neerwaartse trend heeft een
tweeledig effect gehad op de Belgische makelaarsmarkt. Ten
eerste is het aantal actieve makelaars gedaald van 316 naar 284,
wat zelfs minder is dan in seizoen 18/19. Ten tweede hebben de
Top 5 makelaars een grotere relatieve klap gekregen (- 31%) in
vergelijking met hun collega’s (respectievelijk - 19% en - 15%), wat

Het relatieve belang van commissies uit uitgaande transfers
is afgenomen als gevolg van lagere globale transferuitgaven.
Daarnaast is bemiddeling een nog belangrijkere inkomstenbron
geworden. Dit effect is gedreven door het feit dat tijdens de
pandemie, er een opwaartse trend in heel Europa is genoteerd
waarbij het contracteren van spelers zonder/ met aflopend
contract (66,8% van de transfers in 2021, tegenover 64,3% in
2019) en het uitlenen van spelers (16,1% van de transfers in 2020,
tegenover 14,2% in 2019)29 aan belang heeft gewonnen.

Figuur 20 - Evolutie van de makelaarscommissies
(€ miljoen)

Figuur 21 - Evolutie Gemiddelde commissie
per makelaarstype
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Case studies
Teameigendom
Wanneer we kijken naar de huidige Belgische professionele
voetbalclubs, nemen we alle clubs mee die in 1A & 1B spelen,
waardoor we een steekproefgrootte van 26 teams verkrijgen. In
seizoen 19/20 telde de steekproefomvang echter 25 ploegen,
aangezien Club NXT, het U23-team van Club Brugge KV, in 1B
uitkwam. Aangezien Club NXT geïntegreerd is in Club Brugge KV,
werd het team buiten de steekproef gelaten.
Tussen de seizoenen 17/18 en 19/20 is het aantal Belgische clubs
in handen van buitenlandse aandeelhouders (d.w.z. met meer dan
50% van de aandelen) gestegen tot 13, terwijl 12 clubs in Belgische
handen bleven.
Vandaag de dag30, zijn er 18 clubs in buitenlandse handen (Figuur 22),
wat betekent dat 69% van de clubs die actief zijn in de 1A en 1B
niet langer in Belgische handen is, wat een stijging is van 19% ten
opzichte van het rapport van vorig jaar. In de loop van het seizoen
20/21 zijn immers 3 clubs van eigenaar veranderd: United World
Group, een Saoedische onderneming, nam de teugels volledig in
handen bij K. Beerschot VA, R. Charleroi SC werd overgenomen
door Mehdi Bayat (Franse nationaliteit) en Waasland-Beveren viel
in handen van de Bolt Football Holdings (USA).

In 21/22 volgden nog 3 clubs met investeringen van ACA Football
Partners (gevestigd in Singapore, maar moederbedrijf uit Japan)
in KMSK Deinze; de overname van RWD Molenbeek door John
Textor (USA) en ten derde, Standard de Liège, die de eerste G5
club wordt met buitenlandse eigendom (Investment group
777, USA).
Wanneer de ploegen per divisie en per clubtype worden ingedeeld,
blijkt dat, met uitzondering van Lierse K, alle 1B-clubs (7) een
buitenlandse meerderheidsaandeelhouder aan boord hebben
gehaald. In 1A daarentegen blijven 7 clubs, waarvan 4 G5-clubs, in
Belgische handen.
Een interessante evolutie is de opkomende trend om
voetbalclubs in netwerken te integreren. Zo maakt Lommel
SK deel uit van de City Football Group, die meer dan 10 clubs
bezit (o.a. Manchester City), terwijl KV Oostende is opgenomen in
de Pacific Media Group (samen met Barnsley FC, Nancy, Esbjerg,
Thun). Voorts delen Union SG, OH Leuven, KV Kortrijk, Standard
de Liège, RWD Molenbeek, Cercle Brugge en RFC Seraing dezelfde
eigenaar als respectievelijk Brighton Hove Albion, Leicester City,
Cardiff City, Genoa, Crystal Palace, AS Monaco en FC Metz, wat de
mobiliteit van (jeugd)spelers tussen teams ten goede komt.

30 Situatie wordt beoordeeld op basis van eigendom momentopname
op 07/04/22

Figuur 22 - Belgian clubs with non-Belgian majority shareholder (situation on 07/04/22)*
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Belgisch profvoetbal bevordert innovatie
De voorbije decennia werd de modernisering en
professionalisering van sport, met voetbal als één van de
exponenten, ondersteund door een groot aantal bedrijven die
innovatieve, baanbrekende, vaak op technologie gebaseerde
oplossingen aanboden. Daarom willen we in deze use case
inzoomen op verschillende inspirerende voorbeelden die
aantonen dat het Belgische professionele voetbalecosysteem
innovatie heeft omarmd door samen te werken met
(Belgische) bedrijven en zo hun groeipaden en de Belgische
innovatiecapaciteit in het algemeen te bevorderen.
In het eerste deel gaan we dieper in op de manier waarop de
Pro League, als overkoepelende vereniging, de verspreiding
van innovatieve oplossingen onder haar leden vergemakkelijkt
door collectieve overeenkomsten te sluiten. In het tweede deel
wordt een niet-exhaustief overzicht gegeven van inspirerende
innovatieve Belgische bedrijven, overheen industrieën, met
(eerdere) partnerschappen met Belgische clubs. Tot slot werpt
dit rapport een licht op de win-win van innovatieve oplossingen
providers en Belgische voetbalclubs door in te zoomen op een
use-case van KV Kortrijk en StriveCloud.
Als onderdeel van haar ambitie om één van de meest
innovatieve liga’s in Europa te worden, heeft The Pro League
Pro League Forward31 ontwikkeld, een platform dat al haar
partnerschappen en initiatieven gericht op innovatie bundelt
met uiteindelijk als doel de digitale transformatie en de
verdere professionalisering van haar leden te versnellen.
Het platform draait om drie pijlers, namelijk Pro League
Club Servicing, Pro League Knowledge Center en Pro League
Innovation Hub. Ten eerste wil Pro League Club Servicing de
clubs ondersteunen bij het efficiënt invoeren/implementeren
van nieuwe tools en technologieën met toepassingen die
veel verder gaan dan de core business van het voetbal. Een
van die toepassingen is het partnerschap met Trensition, een
Gentse start-up die gespecialiseerd is in trendanalyses en
voorspellingen overheen verschillende industrieën.
De tweede pijler is het Pro League Knowledge Center
dat zich richt op het delen van kennis en ervaring
tussen (inter)nationale clubs, liga’s en partners, zowel
binnen als buiten het voetbal- en sportecosysteem. Het
partnerschap met Stats Perform verbetert de sportieve
managementactiviteiten van de clubs, zoals het monitoren
van de prestaties van atleten, het aanwerven van spelers,
wedstrijdanalyse, optische tracering, enz.
De derde pijler, de Pro League Innovation Hub, richt zich
op matchmaking tussen partners en clubs om gezamenlijk
synergieën te identificeren en te realiseren ten behoeve van de
fan ervaring, de sportieve prestaties en/of de media-ervaring.
Opnieuw kan het partnerschap met de multinational
31 Pro League: https://www.proleague.be/nl/pl/pro-league-forward

Stats Perform de toegevoegde waarde van deze pijler
benadrukken. Gegevensmonitoring kan worden gebruikt
om enerzijds de betrokkenheid van de fans te verbeteren
(via fantasievoetbalcompetities, ervaringen in het stadion,
contentcreatie) en anderzijds voor commerciële doeleinden
(bv. merkactivatie).
Bovenop de partnermogelijkheden die de Pro League
biedt, scannen Belgische clubs voortdurend de markt voor
innovatiepartners. Figuur 23 belicht een aantal inspirerende
Belgische bedrijven die Belgische clubs bedienen. In dit
tweede deel wordt ingezoomd op Desso Sports, Soccerlab en
Ecocup (Re-uz).
Desso Sports, dat in 2014 door Tarkett Sports werd
overgenomen, is uitgegroeid tot een van de meest
gerenommeerde kunstgrasfabrikanten met installaties over
de hele wereld, waaronder Manchester City32, Euro 2012
en WK 2014 & 201833. Bovendien is hun productportfolio
gegroeid tot buiten het voetbal, gezien ze ook oplossingen
bieden voor onder andere tennis, padel, hockey en rugby.
Scarab Sports, opgericht in 2020, is in een vroeger stadium en
heeft een slim ‘rebound board’ en applicatie met informatie
dashboards ontwikkeld om de technische en cognitieve
vaardigheden van de spelers te testen en te trainen. Terwijl
de PL8 (m.n. product van Scarab Sports) voornamelijk wordt
gebruikt voor blessurepreventie en herstel in eerste ploegen,
hebben jeugdacademies de technologie geadopteerd om hun
talentidentificatie en ontwikkelingspraktijken te verbeteren.
Soccerlab, dat wordt ondersteund door het bedrijf QUESD,
richt zich op professionele voetbalclubs en federaties met
hun multi-device platform dat oplossingen biedt voor videoanalyse, video management, scouting, individuele prestaties
en medische tracking enz. Sinds hun lancering in 2009 bevat
hun klantenportefeuille, naast de Belgische topteams, teams
als Paris-Saint Germain, Feyenoord Rotterdam, Shaktar
Donetsk en de Aspire Academy.
Re-uz, een Belgische fabrikant van herbruikbaar serviesgoed,
neemt alle fasen van de levenscyclus voor zijn rekening: het
ontwerpt, produceert, bewaart, verzamelt en wast de (op
maat gemaakte) herbruikbare producten. Met bekers als
hun kernproduct hebben verschillende Belgische teams de
overstap gemaakt van plastic voor eenmalig gebruik naar
herbruikbare bekers. Naast het voetbal is Re-uz echter vooral
actief in de evenementenindustrie en de horeca (m.n. takeout industrie). Re-Uz levert onder andere herbruikbare bekers
aan Union SG waardoor ze hun duurzaamheidsstrategie
kunnen implementeren.
32 PRnewsire: https://www.prnewswire.com/news-releases/opnieuw-dessovelden-voor-manchester-city-football-academy-285466201.html
33 GrassMaster Solutions: https://www.grassmastersolutions.com/nl/info
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Figuur 23 – Sector overschrijdende samenwerkingen tussen Belgische voetbalclubs
en Innovatieve Belgische Ondernemingen
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Opmerking 1: Dit overzicht is een niet-exhaustieve
set van inspirerende samenwerkingen over de
grenzen van de industrie heen die de verwevenheid
van het Belgische professionele voetbal in de
Belgische en internationale economie illustreren.

In dit derde deel zoomen we in op de win-win
samenwerkingsovereenkomst tussen KV Kortrijk en StriveCloud,
een ‘gamification’ provider. Zij werken momenteel samen aan
een digitaal fan engagement platform dat begin 2023 gelanceerd
zal worden. Dit platform vormt een aanvulling op de reguliere
seizoenkaarten. De inzichten over dit onderwerp werden verstrekt
door Jelle Brulez, de Chief Operating Officer van KV Kortrijk.
Alvorens dieper in te gaan op het fan engagement platform,
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Opmerking 2: De nieuwsgierige lezer kan meer
informatie over de getoonde snelgroeiende
ondernemingen ontdekken door de bedrijfswebsites
te raadplegen die toegankelijk zijn via de links die in
de bedrijfslogo’s zijn ingebed.

moeten we echter eerst de context schetsen waarom de club
besloten heeft om een digitaal fan engagement platform te
ontwikkelen. Bijna tien jaar geleden had de club de mogelijkheden
met betrekking tot (digitale) fan engagement al geïdentificeerd
via workshops die werden uitgevoerd met HoWest, een van de
meest gerenommeerde academische instellingen wereldwijd
voor game-ontwikkeling en Stack & Heap, een start-up die in 2017
werd overgenomen door Studio Emma.
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Toen was het idee ontstaan om fans tijdens elk touchpoint te
belonen via (een vorm van) ‘gamification’. Bijgevolg begon de
club pilootinitiatieven uit te voeren, zoals een wedstrijd met
spelvoorspellingen op Facebook, een wedstrijd voor basis- en
middelbare scholen, enz. Deze “off-match” touchpoints met de
club en haar merk verbeterden de betrokkenheid van de fans
(en de algehele fanervaring). Deze initiatieven ondersteunen
de rekrutering- en groeistrategie, waarbij de customer journey,
in kaart gebracht dmv data-analyse (kwantitatief en kwalitatief
onderzoek), wordt geoptimaliseerd op basis van rekrutering- (KV
Kids, Scholenchallenge, Familietribune) en Loyalty initiatieven
(MyKVK lidmaatschap, Werkgroep 19). Dit creëert een groot
segment van jonge fans, die dankzij het digitaal aanbod nog meer
raakvlakken vinden met hun favoriete club.
Gezien de jonge en digitaal savvy fanbase en gezien het feit dat
fanbetrokkenheid de belangrijkste drijfveer is voor fans om
een abonnement aan te schaffen (zoals bleek uit een club fan
enquête), wilde KV Kortrijk de behoefte aan meer innovatie en
een hogere capaciteit van fanbetrokkenheid aanpakken. Daarom
startte de club een interne oefening om de markt te scannen op
zoek naar partners die KV Kortrijk zouden kunnen bijstaan in het
ontwikkelen van een meer uitgebreide oplossing voor digitale
fanbetrokkenheid die de voortdurende organische groei van de
club zou ondersteunen.
In hun zoektocht naar deze ideale partner koos KV Kortrijk om
verschillende redenen voor de start-up StriveCloud. Ten eerste
was de mogelijkheid tot co-creatie een belangrijk voordeel ten
opzichte van een white label oplossing van een internationale
provider of ten opzichte van een op maat gemaakt platform
dat zou resulteren in een zeer hoge kostprijs. Ten tweede
begreep StriveCloud, het in Gent gevestigd bedrijf, de Belgische
marktcontext en cultuur volledig. Ten derde vond de club een
match in termen van bedrijfscultuur (ondernemend) en ideeën
(fans belonen via badges, leaderboards etc.) die deels voortkwam
uit de ervaring die het managementteam van StriveCloud had
opgedaan met Kayzr34, het
toonaangevende e-sportplatform
van de BeNeLux.
Het digitale fan engagement
platform wordt een applicatie
genaamd MyKVK en streeft naar het
creëren van toegevoegde waarde via 4
domeinen: Inhoud, financieel voordeel,
beslissingskracht en engagement.

Content: De app zal dienen als een ‘direct-to-consumer’
mediakanaal:
•
Exclusieve KVK video (human interest) documentaires zoals
de productie over KVK-held Djamel Zidane
•
De podcastafleveringen van Radio Djamel zullen inzoomen
op een “wedstrijd van het decennium” (bijvoorbeeld de 4-1
overwinning tegen Club Brugge in oktober 2013)
•
Niet-openbaar uitgezonden vriendschappelijke wedstrijden
zullen live te bekijken zijn
•
Snelle directe communicatie naar fans over club gerelateerde
“nieuwtjes” zoals transfers
Financieel voordeel: Financiële voordelen zullen worden
toegekend aan MyKVK leden:
•
Merchandising: Kortingen op club-gerelateerde
merchandising
•
Hospitality: In-stadium kortingen en kortingen bij bedrijven
gebonden aan KV Kortrijk
Beslissingsbevoegdheid: De app zal dienen als een instrument
om fans een plaats aan de beslissingstafel te geven
•
Fan enquêtes om fans te betrekken bij belangrijke
beslissingen zoals shirtkleuren en vergoedingsregelingen
•
Bottom-up communicatiekanaal om ideeën te lanceren
Betrokkenheid: Naast de fysieke instanties die de betrokkenheid
van fans verbeteren, zoals Werkgroep 19 en bijeenkomsten
met de clubleiding, zal de betrokkenheid van fans digitaal
worden verbeterd door onder meer gamification en
loyaliteitsprogramma’s
•
Badges:
Fans die vroeg arriveren op een wedstrijddag
ontvangen een ‘early bird badge’
Fans die de startende elf van KVK voor de komende
wedstrijd voorspellen krijgen de badge van “tactisch
meesterbrein”
•
Quizzen:
Quizzen over de spelers van de tegenstander, tactiek,
prestaties enz.
•
Leaderboard:
Alle ontvangen kudo’s en tokens vertaald in
leaderboards die de ultieme KVK fans rangschikken
Fan van de maand/jaar
•
Loyaliteitsprogramma’s
Naast deze 4 domeinen, zal de app een service tool vormen.
De tickets voor de wedstrijddag van de fans zullen beschikbaar
worden gemaakt in de app. Bovendien zal de app de club in
staat stellen haar activiteiten op het gebied van mensenmassacontrole en veiligheid te verbeteren. Ten slotte wordt er een
technologie in de app geïntegreerd om de fans de meest
voordelige aankoopvoorwaarden te tonen (bv. “als u van plan
bent meer dan X wedstrijden bij te wonen, bent u beter af met
een seizoensabonnement”).

34 StriveCloud’s maangement team were co-leading Kayzr; Kayzr was sold to
Golazo Group in March 2022
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In het algemeen is KV Kortrijk ervan overtuigd dat het door
het bouwen van dit uitgebreide platform in staat zal zijn
om de bestaande activiteiten te verbeteren en tegelijkertijd
nieuwe bedrijfsmodellen voor de club te creëren die de
inkomstenstromen zullen diversifiëren. Naast het interne
gebruik van gegevens die worden gegenereerd door MyKVK,
kan data-analyse bijvoorbeeld worden benut om inzichten
uit klantsegmentatie te gelde te maken bij externe partijen in
lijn met GDPR compliance. Bovendien biedt de MyKVK-app de
mogelijkheid om een netwerkeconomie te creëren, waarbij
de regionale/ nationale KVK-fanbase wordt gekoppeld aan
oplossingen van bedrijven.

De algemene geoptimaliseerde
User Experience evenals
de betalingstechnologie
geïntegreerd in MyKVK werd
geleverd door CCV Belgium, één
van de strategische partners van
KV Kortrijk.

“Met de lancering van de MyKVK App heeft KV Kortrijk de ambitie om de referentie
te worden voor digitale customer engagement platformen in de Belgische sport- en
evenementenindustrie. MyKVK moet ons in staat stellen de verdere groei van onze fanbase
te ondersteunen, fan engagement & inclusie te verbeteren en nieuwe business modellen te
verkennen om inkomstenstromen te diversifiëren.”
– Jelle Brulez - Operationeel Directeur bij KV Kortrijk
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Vrouwenvoetbal
In de afgelopen tien jaar is het vrouwenvoetbal aanzienlijk
populairder geworden, zowel in België als in de rest van de
wereld. In 2022 zien we duidelijk een positieve dynamiek in
de sport met o.a. meer dan 500K verkochte tickets35 voor het
EURO2022-toernooi (m.n. de Belgian Red Flames nemen het
in de groepsfase op tegen IJsland, Frankrijk en Italië), en een
wereldrecord van 91.553 toeschouwers bij de kwartfinale van de
Champions League voor vrouwen tussen Real Madrid CF en FC
Barcelona.
Op nationaal niveau zijn deze positieve ontwikkelingen in het
aantal toeschouwers bij wedstrijden, in het voetbal in het
algemeen en bij de uitzendingen ook geconstateerd. Zo is het
aantal toeschouwers voor de Belgische nationale ploeg, de Red
Flames, gestegen van 850 in 2012 naar 3.300 in 201836. Bovendien
is het aantal vrouwelijke voetballers sinds 2012 meer dan
verdubbeld, van 21.93137 naar 46.83438. In augustus 2021 werd

een deal gesloten tussen de Pro League en Eleven Sports om één
wedstrijd per wedstrijddag uit te zenden39, waardoor het aantal
uitgezonden wedstrijden verdubbelt ten opzichte van het jaar
daarvoor.
Dit is het resultaat van de vele inspanningen van o.a. de clubs,
federaties, overheid, ambassadeurs (o.a. Imke Courtois, Aline
Zéler, Tessa Wullaert, Janice Cayman etc.) om de ontwikkeling van
het vrouwenvoetbal in België in zijn totaliteit te ondersteunen. De
investeringen van de Pro League clubs in het vrouwenvoetbal
zijn sinds 2019 met 65% gestegen tot een jaarlijkse
investering van 2,4 miljoen euro. Deze investeringen en
inspirerende helden hebben ertoe geleid dat 1.158 jongeren
(geboren in 2003 of later) zijn toegetreden tot de nationale (jeugd)

35 Marca: https://www.marca.com/en/
football/2022/07/06/62c54ab6ca4741ca428b45a4.html

39 Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210819_94143240

36 KBVB: https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/
rbfa/docs/pdf/womensfootball/theworldatourfeet_belgium_nl.pdf

vrouwenteams van de Belgische clubs40.

40 Clubs: Vrouwenteams van Pro League-clubs aangevuld met amateurclubs
met een vrouwenteam actief in de Scooore Super League zijnde FC Fémina
White Star Woluwe en SC Eendracht Aalst Ladies

37 KBVB: https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/
rbfa/docs/pdf/womensfootball/theworldatourfeet_belgium_nl.pdf
38 De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20220217_97882673
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van de Pro League
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Sociale Impact
Football & Community
Inleiding
Naast hun sportieve impact, spelen de clubs, en het voetbal in het
algemeen, een belangrijke rol in de samenleving omdat voetbal
mensen verbindt, verenigt rond een gemeenschappelijk doel en zo
de sociale cohesie versterkt. Om deze gemeenschap met een sterk
saamhorigheidsgevoel te creëren, gaan de Pro League en haar clubs
partnerschappen aan en voeren zij structurele projecten uit die hun
omgeving ten goede komen.
Het maatschappelijke engagement van de Pro League, genaamd
Football & Community, is opgebouwd rond 5 strategische pijlers:
duurzaamheid, gelijkheid, toegankelijkheid, diversiteit en gezondheid
& veiligheid. Thema-overschrijdende samenwerkingen en co-creatie
met zowel fans als clubs zijn van cruciaal belang om lokale en
(supra-)regionale maatschappelijke impact te genereren.
Om clubs te erkennen voor het ontwikkelen van een kwalitatief
hoogstaand maatschappelijk programma, kent de Pro League elk
jaar het Football & Community label toe aan bepaalde clubs. In het
seizoen 20/21 hebben 18 van de 26 clubs dit label ontvangen41. In
vergelijking met voorgaande jaren is het Football & Community label
onderverdeeld in drie categorieën: Goud, Zilver en Brons (Figuur
24). Het onderscheid tussen de respectievelijke categorieën wordt
gemaakt op basis van de kwaliteit van de respectieve programma’s
en niet op basis van het volume van de uitgevoerde projecten.
Het Gouden label duidt op de clubs met een extensief sociaal
engagement volgens een strategisch plan van hoge kwaliteit.
Deze clubs worden dan ook beschouwd als nationale pioniers
op het gebied van de uitvoering van een sociaal-sportief beleid.
Het Zilveren label wordt toegekend aan clubs die een duurzaam
maatschappelijk engagement aan de dag leggen door middel
van een reeks initiatieven ten gunste van verschillende kansarme
groepen en door deel te nemen aan nationale campagnes die
door de Pro League worden georganiseerd. Het Bronzen label
wordt toegekend aan clubs met een toenemend maatschappelijk
engagement, die ook begonnen zijn met het voeren van
lokale maatschappelijke engagementen en eveneens
deelnemen aan de nationale initiatieven van de Pro
League. In 2021 kregen 4 clubs het Gouden label, 7 het
Zilveren label en 7 het Bronzen label.
Om de maatschappelijke betrokkenheid van de clubs te
ondersteunen, heeft de Pro League in 2021 €150K
41 Pro League: https://www.proleague.be/nl/pl/news/
pro-league-beloont-18-profclubs-voor-communitywerking

Figuur 24 - Overzicht Football & Community
Label 2021 – Volgens categorie
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steun verleend, een stijging met meer dan 10% ten opzichte van de
bijdrage voor 2020.
In vergelijking met 2020 hadden de COVID-19-beperkingen in
2021 minder impact op maatschappelijke evenementen. Bijgevolg
konden voetbalclubs opnieuw sociale projecten organiseren. Als
we kijken naar het aantal uitgevoerde projecten, is het duidelijk
dat de clubs hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben
opgepakt: in 2021 werden 296 projecten uitgevoerd, tegenover
191 in 2020, waarmee het niveau van vóór de pandemie bijna
werd bereikt (m.n. 300 in 2019). In totaal hebben de clubs een
budget van €2,3 miljoen uitgetrokken voor deze projecten, een
stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar, waaruit blijkt dat onze
professionele voetbalclubs steeds meer nadruk leggen op hun
maatschappelijke betrokkenheid. G-voetbal, voetbal voor mensen
met een fysieke, mentale en/of intellectuele handicap, is één van
deze maatschappelijke engagementen. Gezamenlijk ondersteunen
clubs 18 G-teams, gecoacht door 33 trainers die 546 G-voetballers
de kans geven aan teamsport deel te nemen.
Bovendien opereren de clubs in een goed ontwikkeld en uitgebreid
regionaal ecosysteem. Naast 249 sociale partners hebben de clubs
namelijk ook partnerschappen ontwikkeld met 172 academische
instellingen, waardoor 418 studenten de kans hebben gekregen
om stage te lopen. Deze stages bieden studenten de kans om
beroepservaring op te doen en inzicht te krijgen in de werking van
een voetbalclub. Bovendien ontwikkelen clubs hun jeugdtrainers
door middel van op maat gemaakte opleidingen, gezien er
collectief 1.482 ontwikkelingsprogramma’s werden uitgevoerd.
Dit uitgebreide lokale netwerk bestaat ook uit amateurclubs en
vrijwilligers. Ten eerste werden er 644 amateurclubs uitgenodigd
bij profclubs en gezamenlijk vingen zij 14.379 jeugdspelers op. Ten
tweede ondersteunen 4.774 gepassioneerde mensen de dagelijkse
werking van hun clubs door vrijwilligerswerk te doen.

Goud
Zilver
Brons
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Alliantie Pro-League & Kazerne Dossin
Om te streven naar gelijkheid, respect en inclusie in het
Belgisch voetbal, heeft de Pro League in 2018 een actieplan
gecommuniceerd om discriminerende gezangen en daden
aan te pakken. Dit plan, gericht op 2 belangrijke pijlers
zijnde (i) sensibilisering en (ii) tegengaan van discriminatie
en scholing, wordt ondersteund door onder andere
alle clubs, de RBFA en het amateurvoetbal. In het kader
van dat plan zijn verschillende initiatieven uitgevoerd.
Waar de lancering (maart 2021) van het meldpunt tegen
racisme en discriminatie zich richt op repressie, richt het
recent (oktober 2021) aangekondigde strategische
partnerschap met Kazerne Dossin zich op zowel
educatie als sensibilisering, zowel vanuit een
preventief als reactief oogpunt.
Supporters die een stadionverbod hebben gekregen wegens
racisme- en discriminatieovertredingen kunnen namelijk
verplicht worden een individueel leerprogramma te volgen
bij Kazerne Dossin. Na afloop kan hun stadionverbod
preventief worden opgeheven. Deze programma’s beginnen
met een kennismakingsbijeenkomst bij de club waar zowel
de overtredingen in kwestie als de tweezijdige verwachtingen

worden besproken. Vervolgens bezoekt de fan het museum
waarbij historische inzichten worden overgenomen op
hedendaagse voetbal use-cases om inzichten tastbaar te
maken en zeer dicht bij de leefwereld van de fan te brengen.
Tijdens deze rondleiding trachten gids en fan de reden te
achterhalen waarom iemand discriminerende taal heeft
geuit. Een gecombineerde confrontatie-interactie aanpak zal
persoonlijke reflectie en introspectie bevorderen door uit te
gaan van de eigen identiteit als voetbal- en clubsupporter.
Als onderdeel van de preventieve pijler heeft Kazerne Dossin
sensibiliseringsprogramma’s samengesteld voor zowel
veiligheidspersoneel (bv. stewards), clubleiding/officials en
supportersverenigingen. Deze programma’s focussen op de
“wij vs. zij dynamiek” die aanwezig is in voetbalcompetities,
zowel onder supporters als clubpersoneel. Kazerne Dossin
wil tijdens workshops het clubpersoneel en de Supporters
Liaison Officers ondersteunen door inzicht te geven in de
mogelijke negatieve gevolgen van polarisatie, groepsdruk en
“wij vs. zij dynamiek”. Op die manier krijgen clubprofessionals
de tools in handen om het positieve klimaat intern in hun
organisatie te versterken. Union SG bezocht Kazerne Dossin
met hun volledige selectie en technische staf.

Wat is Kazerne Dossin?
Kazerne Dossin, gevestigd in Mechelen, is een museum, gedenkplaats (memorial) en onderzoekscentrum. Vertrekkende
van het historische verhaal van de Jodenvervolging en de Holocaust in België, reflecteert de organisatie over
hedendaagse fenomenen van racisme, uitsluiting en discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur,
geslacht of geaardheid. Volgens het centrum biedt het verleden leermogelijkheden voor hedendaagse fenomenen,
aangezien voetbal-specifieke bekommernissen (bv. racisme en discriminatie) vaak kunnen worden teruggeleid naar
een toxisch “wij vs. zij”-mentaliteit (d.w.z. analogie met Holocaust). Om bewustwording hieromtrent te bevorderen,
organiseert Kazerne Dossin workshops biedt zij leermogelijkheden aan een brede waaier van voetbalactoren.

“Bij Union hechten we belang aan het feit dat onze spelers, staf en ander
personeel bewust in het leven staan. Het belang van dit bezoek kan dan ook
niet overschat worden, het laat werkelijk niemand onberoerd en het zorgt
voor extra bewustwording.”
Philippe Bormans – CEO Union SG
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Duurzaamheid, een opkomende praktijk in het Belgische
profvoetbal - Royale Union Saint-Gilloise
Gezien de toenemende nadruk op duurzaamheid in de (bedrijfs-)
wereld, zal in het rapport van dit jaar nader worden bekeken hoe
clubs hun ecologische voetafdruk verbeteren. Na overleg met de
Pro League kwam Union SG als meest inspirerende voorbeeld
uit de bus, aangezien de club, met Raphaële Moeremans, een
toegewijde voltijdse manager heeft die zich toespitst op alle
aspecten met betrekking tot duurzaamheid.

Om een lange-termijn engagement te garanderen, werd de
club de eerste Belgische sportorganisatie die toetrad tot
het Sports for Climate Action programma van de Verenigde
Naties, waarbij de ondertekenaars zich ertoe verbinden hun
CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren en klimaatneutraal
te worden tegen 2040, alsook een aantal andere
duurzaamheidsprincipes te volgen, zoals verantwoorde
consumptie en het delen van ‘best practices’. Bovenop de
bovenstaande doelstellingen, heeft de club zelf de ambitie om de
meest duurzame professionele voetbalclub van Europa te worden.

“Mijn reis bij RUSG is iets meer dan een jaar geleden van start gegaan. Hoewel de
club al tal van initiatieven had ondernomen, geloofden zij dat het integreren van de
bestaande inspanningen in een uitgebreide en gestructureerde aanpak, met een
fulltime toegewijde rol voor het onderwerp, een belangrijke succesfactor zou zijn in het
ontwikkelen van het duurzaamheidsprogramma van de club en het bereiken van de
duurzaamheidsdoelstellingen. Daarom heb ik me gericht op het ondersteunen van de endto-end ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie van RUSG en de implementatie van de
daaruit voortvloeiende initiatieven. - Raphaële Moeremans, Head of Sustainability bij RUSG”
Raphaële Moeremans – Head of Sustainability at RUSG

De vonk omtrent duurzaamheid is, bij Union SG, meer dan 2
jaar geleden aangewakkerd door de voorzitter van de club,
gedreven door zijn overtuiging dat sport een sleutelrol te spelen
heeft in klimaatactie en dat het succes van sportorganisaties
ook steeds meer zal afhangen van de rol die ze spelen op het
vlak van duurzaamheid. Daarom is de club in de tweede helft
van het seizoen 20/21 begonnen met het raadplegen van al haar
betrokkenen - van fans tot sponsors en van leveranciers tot interne
medewerkers en spelers - om richting te geven aan de aanpak van
duurzaamheid. Een tweede project dat de strategieontwikkeling
van de club ondersteunde, was de analyse van de ecologische
voetafdruk van alle club-activiteiten. Beide projecten dienden als
input voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie van de
club, in de vorm van een duidelijk kader, met een geprioriteerde
reeks acties, doelstellingen en KPI’s.
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De redenen waarom de club duurzaamheid in de kern van haar
activiteiten wil integreren, zijn talrijk. Ten eerste is het een gedeelde
overtuiging bij RUSG dat dit de enige juiste handelswijze is. Ten
tweede wil de club leiderschap tonen, zowel op als naast het veld,
en door duurzaam gedrag te promoten heeft RUSG het potentieel
om als leider voor verandering te fungeren en andere clubs te
inspireren voor een duurzamere toekomst. Ten derde heeft 86%
van de Union SG-fans in een door de club verzonden enquête
aangegeven dat de inzet van RUSG voor duurzaamheid belangrijk
of zeer belangrijk voor hen is. Ten vierde is de club van mening
dat deze focus op duurzaamheid, een onderscheidende factor is
voor het aantrekken van B2B-partners, aangezien de marketingaantrekkelijkheid en het algemene verbeterde merkimago
van de club zullen resulteren in meer (commerciële) kansen
of structurele partnerschappen. Ten vijfde vertrouwt de club
erop, in lijn met academisch onderzoek, dat de winstgevendheid
op lange termijn, en dus het concurrentievermogen, wordt
verbeterd door voortdurende inspanningen op het gebied van
duurzaamheid, gedreven door kostenbesparingen als gevolg van
efficiëntieverbeteringen en minder verbruik.
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Duurzaamheid is echter een breed onderwerp. Daarom heeft de
club, zoals hierboven reeds vermeld, een strategie ontwikkeld,
geïllustreerd door deze structuur42 (Figuur 25), waardoor de
talrijke inspanningen kunnen worden aangepakt en gescoped.
Het raamwerk verdeelt de aanpak in 4 pijlers: Milieu Impact,
Gemeenschapsrelaties, Sportiviteit en Partnerschappen. Elke
pijler omvat bijgevolg verschillende thema’s waarvoor (a) SMARTdoel(en) 43 is (zijn) gedefinieerd. Voor het thema Vermindering
van broeikasgasemissies heeft de RUSG bijvoorbeeld 4 SMARTdoelstellingen gedefinieerd:
•
•
•

•

Verminderen van het totale CO2-equivalent met 50% tegen
2030
Vermindering van de uitstoot in verband met het woonwerkverkeer van werknemers met 50% tegen 2030
Vermindering van de uitstoot in verband met de
vervoerswijze van supporters naar wedstrijden met 20%
tegen 2030
Ervoor zorgen dat tegen 2023 70% van de supporters
gebruik maakt van een duurzame vervoerswijze

Om de duurzaamheidscultuur operationeel in de organisatie
te verankeren, organiseert de club intern presentaties en
workshops, zowel met spelers als met (sportief/administratief)
medewerkers, om het bewustzijn te vergroten en éénieders
verantwoordelijkheden/bijdragen toe te lichten.
42 Het gevisualiseerde kader bestaat uit een vereenvoudigd illustratief overzicht
van het reële duurzaamheidskader van de RUSG

Om die doelstellingen te bereiken, heeft de club al
talrijke initiatieven genomen. Hieronder zullen een aantal
geïmplementeerde initiatieven geïllustreerd worden die bijdragen
tot de gestelde doelen voor de respectieve milieu-impactthema’s.
Ten eerste, aangezien mobiliteit (van fans/werknemers) de
belangrijkste bron van CO2 is binnen de club, heeft de club
besloten een partnerschap aan te gaan met de lokale Mercedesdealer voor het beheer van hun wagenpark, waarbij vanaf het begin
van seizoen 22/23 elektrische/hybride auto’s worden aangeboden
aan de werknemers (personeel en spelers). Daarnaast moedigt
de club duurzame fanclubmobiliteit aan via partnerschappen met
de MIVB en een samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor de organisatie van een beveiligde fietsenstalling.
Ten tweede heeft de club, als onderdeel van de oplossing voor
afvalbeheer, in samenwerking met The Coca-Cola Company,
recyclagestations in het stadion geïnstalleerd en streeft de club
ernaar om 100% van de flessen, die tijdens wedstrijddagen worden
geconsumeerd, te recycleren en zo bij te dragen tot een circulaire
economie. Om het gebruik van single-use plastic terug te dringen,
heeft de club bovendien herbruikbare Ecocups geïntroduceerd
ter vervanging van de traditionele bekers. Ten derde heeft de club
ervoor gekozen van energieleverancier te veranderen omdat zij
een leverancier op de markt had gevonden die verzekerde dat alle
energie afkomstig was van 100% hernieuwbare bronnen. Ten slotte
heeft de club, met het oog op een klimaatvriendelijker onderhoud
van het terrein, gekozen voor een hybride veldtechnologie, een mix
van natuurgras met synthetische grasmatten. Deze technologie
vereist minder waterirrigatie en minder veldverwarming in de
winter.

43 Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound

Figuur 25 - RUSG – Illustratief Duurzaamheidsraamwerk
Union SG’s duurzaamheidswerkkader
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Hoewel er reeds belangrijke stappen zijn gezet, erkennen
Raphaële en de hele club dat de club nog heel wat zaken
moet veranderen om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Al
deze acties zullen zorgvuldig gepland en doordacht moeten
worden, aangezien de kerntaak van het bedrijf RUSG, namelijk
een professionele competitieve voetbalinstelling die op het
hoogste niveau opereert, te allen tijde gewaarborgd moet blijven.
Desalniettemin is de club er rotsvast van overtuigd dat het
combineren van (sportief/zakelijk) concurrentievermogen met
duurzaamheidsinspanningen heel goed mogelijk is. In andere
Europese topcompetities, in onder andere de Premier League,
combineren verschillende clubs, zoals Tottenham, Manchester
City, Arsenal en Liverpool, topprestaties op voetbalgebied
met impactvolle initiatieven op het gebied van klimaatactie.
Hun inspanningen worden trouwens erkend door Sports
Positive Leagues, een organisatie die gespecialiseerd is in de
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ontwikkeling, in samenwerking met de clubs, van een audit (d.w.z.
een rangschikking) van de duurzaamheidsinspanningen van
alle clubs in een competitie, op basis van een vooraf bepaald
evaluatiekader. Deze rangschikking is niet alleen een erkenning
voor de inspanningen van de clubs, maar dient ook als een
tastbaar werkinstrument, aangezien het evaluatiekader op
transparante wijze wordt gecommuniceerd, waardoor alle clubs
een duidelijk richtingsgevoel krijgen. Hierdoor kunnen clubs met
minder interne expertise hun duurzaamheidsverbeteringen
versnellen. In Europa is deze ranglijst al ontwikkeld voor de
Premier League (2019-2021), de Bundesliga (2021), de Ligue 1
(2022) en er zijn plannen aangekondigd voor een audit voor La
Liga en Serie A.

Als de lezer meer gedetailleerde
informatie wil over de
duurzaamheidsstrategie en
initiatieven van Union SG,
vermelden wij graag dat Union SG’s
duurzaamheidsstrategie en actie
plan publiekelijk te consulteren zijn
op de bedrijfswebsite of
via deze link.
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Fans
Inleiding
Seizoen na seizoen bewijst het (inter)nationale voetbal dat het niet zomaar
een weekendvermaak is aangezien het de kracht heeft om mensen met één
gemeenschappelijke taal te verenigen, de adem van een heel stadion tot stilstand
te brengen met een onberispelijke treffer of een perfect getimede tackle en/of
volley. Voetbal heeft inderdaad een speciale plaats veroverd in het hart van de
Belgische fans en is daarom misschien wel de populairste sport van het land.
Zoals in een van de bovenstaande paragrafen al werd vermeld, waren er door
de COVID-19 crisis maar een zeer beperkt aantal wedstrijden toegankelijk voor
toeschouwers. Daarom hebben de clubs meer de nadruk gelegd op het vinden
van (digitale) manieren om in contact te komen met hun fans en deze vurige
passie voor hun club levend te houden. Deze trend in de gehele competitie wordt
geaccentueerd door de versnelde groei van het aantal volgers op sociale media
van Pro League-clubs. Het totale aantal volgers op sociale media is gestegen van
5,8 miljoen tot 7,9 miljoen, wat neerkomt op een groei van 36% die aanzienlijk
hoger ligt dan de groeipercentages van 2021 en 2020, respectievelijk 21% en 12%.
Tegenwoordig communiceren clubs via een divers aantal digitale (sociale media)
kanalen (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Youtube enz.), waardoor ze
hun contentstrategie en berichtgeving kunnen differentiëren volgens het beoogde
fan publiek. Naast de B2C-berichtgeving maken clubs steeds meer gebruik van
digitale kanalen om een B2B-publiek te bereiken om (commerciële/operationele)
partners aan te trekken.
Naast digitale betrokkenheid vinden fans het nog steeds leuk om fysiek samen
te komen met fanclubleden die dezelfde clubpassie delen. Het aantal fanclubs is
licht gestegen van 462 naar 466 door de aanzienlijke groei van fanclubs voor R.
Antwerp FC en Union SG.

Fanclubs

Volgers op sociale media

466

7,9 miljoen
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Verbetering van de dialoog tussen voetbalclub
en supporters via de Supporters Liaison Officer
– KV Mechelen

“ Het droomscenario is om het ultieme fan

engagement te creëren waar iedereen zich
kan identificeren met het Malinwa DNA en
daarnaast ook kan deelnemen
als supporter.

,,

Hans De Decker

De UEFA heeft de rol van Supporters Liaison Officer (SLO)
officieel ingevoerd in 201144 samen met de lancering van haar
SLO-handboek45 om clubs te ondersteunen bij het creëren/
waarborgen van een stabiele en constructieve dialoog tussen
clubs en supporters. Sinds de invoering is de aanstelling van
een SLO een verplichte vereiste geworden voor clubs die een
professionele licentie willen verkrijgen. De Pro League heeft,
in samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en
de “Voetbalcel” (d.w.z. afdeling binnen de overheidsinstantie
binnenlandse zaken) de SLOs van de clubs ondersteund
door het aanbieden van trainingen en het faciliteren van
kennisuitwisseling tussen SLO’s (op internationale schaal).
Bij KV Mechelen bestaat de SLO-functie echter impliciet
al sinds 2002-2003, het seizoen waarin de fans van de club
hun ploeg van het faillissement hebben gered.

Als tegenprestatie kreeg de Supportersraad, een
vzw met vertegenwoordigers van verschillende
supportersverenigingen die belast zijn met het
toezicht op de financiële gezondheid van de
club, 2 zetels46 in de raad van bestuur van de
rechtspersoon van KV Mechelen (d.w.z. Yellow Red
KV Mechelen nv). Dit orgaan komt maandelijks
samen om strategische onderwerpen aan te
kaarten en belangrijke beslissingen te nemen.
Daarom wordt in deze casestudie ingezoomd op hoe KV
Mechelen deze co-creatie tussen fans en club optimaliseert door
een interview met Hans De Decker en Wim Verbelen, die de rol
van SLO delen bij KV Mechelen.

44 Pro League: https://www.proleague.be/nl/pl/supporters-liaison-officer
45 UEFA: https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/
Corepartnership/02/60/10/10/2601010_DOWNLOAD.pdf
46 Bovenop de voordracht van Mark Uytterhoeven die bestuurslid voor het
leven was geworden
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Wim Verbelen, die de rol van SLO delen bij KV Mechelen.
Volgens Hans en Wim zijn de primaire doelstellingen van de SLO
en het bredere “Supportersorgaan”47 (later fan orgaan genoemd)
vierledig:
1.
2.

3.
4.

Het beschermen van zowel het Malinwa DNA, de waarden en
normen van de club, als haar geschiedenis
De club ondersteunen bij het mede vormgeven van haar
strategie en belangrijkste beslissingen door bottom-up
advies te geven na afstemming met de bredere fan basis
Verzekeren en versterken van de goede verstandhouding
tussen de fans en de club
Een positieve manier van supporteren promoten

Om deze 4 doelstellingen te bewerkstelligen, heeft het fan orgaan
van KV Mechelen een organisatiestructuur die bestaat uit 4 grote
werkcellen namelijk Engagement, Ombudsdienst, Communicatie
en Operaties (Figuur 26). Elke werkcel is onderverdeeld in
verschillende werkgroepen waarvan het hoofd in de raad van
bestuur van het fan orgaan zetelt, bestaande uit ca. 20 personen.
Deze groep levert input voor zowel de raad van bestuur van KV
Mechelen als de SLO’s, die communiceren met verschillende
afdelingen binnen de club. De hele organisatie van het fan
orgaan berust op vrijwilligers, wat onderstreept dat de 2
SLO’s (ook vrijwilligers) hun taken alleen kunnen uitvoeren
dankzij de onvoorwaardelijke en voortdurende steun van
deze clubliefhebbers.

“ Waar andere clubs de SLO rol

integreren in het werkpakket van de
veiligheidscoördinator, zijn wij bij KV
Mechelen van mening dat een fan, die het
Malinwa DNA uitdraagt en altijd aanwezig is
in de tribunes, de juiste persoon is voor
deze functie.

,,

Zowel de tweerichtings interactie tussen club en fans, als de
deelname van de fans wordt vergemakkelijkt door verschillende
initiatieven.
Ten eerste staat het fan orgaan in nauw contact met
de vertegenwoordigers van de + 40 fanclubs. Via deze
bijeenkomsten genereren zij input over de zaken waarover zij de
club zullen adviseren, en brengen zij bekommernissen/ideeën
naar voren die hun leden hebben aangehaald (bijvoorbeeld
bekommernissen over ticket- en eet- en drankprijzen). Naast
fysieke interacties, was KV Mechelen de eerste Belgische ploeg
die fans de mogelijkheid bood om digitaal zorgen/ideeën voor
te leggen via de Ombudsdienst. Deze onderwerpen kunnen
vervolgens via de SLO of de afgevaardigden van het fan orgaan
worden geëscaleerd naar de club.
Ten tweede hebben de SLO’s aan het begin van het seizoen
een ontmoeting met de stewards van KV Mechelen. Tijdens
dit gesprek lichten zij hun rol toe en benadrukken zij het feit
dat zij bijna altijd aanwezig zijn tijdens wedstrijddagen (op
2 verschillende tribunes van het stadion), waardoor zij een
ideaal aanspreekpunt zijn voor stewards, aangezien zij in de
loop der jaren nauwe banden hebben ontwikkeld met alle
supportersverenigingen. De interactie steward - SLO kan twee
richtingen uitgaan: enerzijds kunnen stewards de SLO’s op de
hoogte brengen van bepaalde gebeurtenissen (bv. wangedrag
van de fans zoals het gooien van bekers, pyrotechnisch materiaal)
waarna de SLO’s kunnen bemiddelen met de fan vereniging in
kwestie om het gedrag van hun leden bij te stellen. Anderzijds
kunnen SLOs, gezien hun uitgebreide fan netwerk, stewards/ de
commandopost informeren wanneer een probleem onder hun
aandacht is gebracht (bijv. onveilige situatie, mensen die onwel
worden, onregelmatigheid in de verkoop van tickets).

Wim Verbelen

47 In 2013-2014 is het Supportersorgaan ontstaan door een fusie tussen de
Supportersraad en de Supportersfederatie
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Het fan orgaan heeft verschillende projecten gelanceerd om
de fans bij de club te betrekken en hen dichter bij elkaar te
brengen, zoals de Malinwa concertband, die muziek speelt
tijdens thuiswedstrijden, de Malinwa Kids club, die evenementen
organiseert voor de jongere generatie en het eigen Geel & Rood
Magazine, een Malinwa magazine geschreven door en voor de
fans. Meer recentelijk, toen het AFAS Stadion leeg was als gevolg
van COVID-19 beperkingen, werden fans opgeroepen om hun
vlaggen, spandoeken, tekeningen, persoonlijke berichten etc. mee
te nemen naar het stadion voorafgaand aan de wedstrijd, zodat
deze items konden worden gebruikt om de tribunes te versieren
en een warme sfeer te creëren tijdens de eerste wedstrijden van
het seizoen (20/21).

Ten vierde hebben de afgevaardigden, als onderdeel van de
rol van het fan orgaan in de raad van bestuur van de club, een
vetorecht om ervoor te zorgen dat bepaalde beslissingen (bv.
over het eigendom van de club, het shirtontwerp) ten allen tijde
door de brede fan basis worden gedragen.
Ten slotte wordt de interactie tussen het fan orgaan en de club
bevorderd door het feit dat verschillende voormalige vrijwilligers
een carrière binnen de club zelf hebben ontwikkeld, waardoor zij
beter benaderbaar zijn en meer openstaan voor het advies van
de SLOs, aangezien zij de toegevoegde waarde van het fan orgaan
oprecht begrijpen.

Figuur 26 - Interactie tussen het Supportersorgaan van KV Mechelen en voetbalclub KV Mechelen

Fanclubs
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Vertegenwoordigers supportersorgaan op de clubs
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40

...

Sportieve Cel

juridische zaken

Directieraad

Communicatie
& Events

SLO's geven advies aan de
respectieve afdelingen
van de club en vergemakkelijken
ook de communicatie van
de club naar de fans

Stadioncomité

Dagdagelijkse Werking

Raad van Toezicht
(Max. 11 personen)

Communicatie

Raad van Bestuur
(ca. 20 personen incl. SLOs)

Ombudsdienst

Yellow Red KV Mechelen NV

Beleving

Supportersorgaan

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

Ondanks de gevestigde structuur en de talrijke initiatieven,
geven de SLOs van KV Mechelen aan dat er nog ruimte is voor
verbetering. Zo is het fanorgaan van plan een fancafé te openen
waar fans zich kunnen verenigen en ideeën kunnen uitwisselen.
Bovendien kregen de SLOs tijdens een UEFA-training,
gefaciliteerd door de Pro League en de KBVB, onder meer
een inspirerende getuigenis van de SLO van Feyenoord. Naast
het opleidingsprogramma bieden deze contactmomenten de
Belgische SLO’s de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en
ideeën en best practices met elkaar uit te wisselen.

“Gezien de snelle technologische

vooruitgang, beseffen we dat de digitale
sfeer tal van mogelijkheden biedt om niet
alleen de betrokkenheid, maar ook de
participatie van fans te verbeteren. Daarom
willen we in de komende jaren onze digitale
initiatieven verder verbeteren, in lijn met
reeds gelanceerde projecten zoals de
Ombudsdienst.
Hans De Decker

		

,, 			
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Youth
Inleiding
Aangezien de Pro League steeds meer bekendheid
krijgt als een talentenpool voor jonge spelers met
veel potentieel48, zijn de G5-clubs verplicht hogere
transfersommen te bieden voor veelbelovende talenten.
Bovendien zouden de Belgische clubs, gezien de
verminderde financiële slagkracht van verschillende
clubs, de komende jaren wel eens afhankelijker kunnen
worden van de prestaties van hun jeugdspelers.
De twee bovenstaande redenen maken duidelijk
waarom zowel talentidentificatie als talentontwikkeling
belangrijke hoekstenen vormen van de strategie van
Belgische clubs. Daarom zal dit rapport een licht werpen
op de investeringen in de jeugd en de effectiviteit
van de jeugdontwikkeling door zowel de speeltijd
van jeugdspelers in het eerste team als het aantal
jeugdspelers onder contract te evalueren.
Terwijl de Belgische clubs wettelijk slechts verplicht
waren om € 27,5 miljoen te investeren, overtroffen ze
dit bedrag met een totaal budget van € 50,1 miljoen,
in lijn met het budget van € 49,3 miljoen van seizoen
19/20. Deze stabiele budgettering onderstreept de
strategische waarde van de jeugdacademies voor
de Belgische clubs, aangezien deze niet is gedaald
ondanks een significante daling van de totale
inkomsten.
In seizoen 20/21 kregen in totaal 294 jonge Belgische
spelers (onder 23 jaar) een voltijds of deeltijds
contract, een stijging van 7% ten opzichte van het
vorige seizoen. In totaal kwamen zij 90.331 minuten
in actie, wat neerkomt op een stijging van 21% ten
opzichte van het seizoen 19/20. Aangezien het seizoen
19/20 door de COVID-19 pandemie vroegtijdig werd
beëindigd, zal de evolutie van de relatieve speeltijd van
de jeugdspelers in vergelijking met de totale speeltijd
een waarheidsgetrouwer beeld geven. Op die manier
haalden de jeugdspelers 10,3% van de totale speeltijd,
een lichte daling tegenover de 11,0% in seizoen 19/20
en de 10,9% in seizoen 18/19. Club Brugge KV, RSC
Anderlecht en KV Oostende zijn de 3 clubs die de
meeste speeltijd aan Belgische jongeren geven, samen
goed voor meer dan de helft van de totale speeltijd van
de jongeren.
Belgische spelers tussen 23 en 26 jaar speelden 9% van
het totaal aantal minuten, terwijl Belgische spelers ouder
dan 26 jaar 26% van het totaal aantal minuten speelden,
wat in de lijn ligt van de waarnemingen in seizoen 19/20.
48 De Tijd (2020): https://www.tijd.be/ondernemen/sport/coronahalveert-uitgaven-voetbaltransfers/10256167.html
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Buitenlandse spelers speelden de resterende 55% van alle
minuten.
Om de doorstroming van de jeugdacademie naar het
eerste elftal te faciliteren en te favoriseren, beschikken
de jeugdspelers over toegewijde stafmedewerkers met
vaardigheden die zowel hun sportieve als hun algemene
ontwikkeling bevorderen. Daarnaast ondersteunen
andere medewerkers de algemene bedrijfsvoering van de
academie. Er zijn 6 personeelscategorieën49 geïdentificeerd:
technische staf, studiebegeleiding, medisch personeel,
operations (inclusief administratie, onderhoud, enz.),
jeugdcoördinatoren50 en specifieke medewerkers voor
jeugdteams51. Op basis van de gegevens voor 2021 hebben
de Belgische profclubs in totaal 795 mensen in dienst
die uitsluitend voor de jeugd academiën werken, waarbij
toegewijd personeel voor jeugdteams (35%), technische
staf (26%) en medisch personeel (12%) de grootste
personeelsgroepen vormen.
In 2021 werd in totaal meer dan € 15,5 miljoen besteed
aan personeel ter ondersteuning van de jeugd academiën,
waarbij de loonkost van technisch personeel, speciale
medewerkers voor jeugdteams en jeugdcoördinatoren
75% van de totale loonkosten bedroegen. In lijn met hun
respectieve budgetten investeren de G5 en Antwerp
FC relatief meer in personeel voor de jeugdacademie in
vergelijking met de overige 1A clubs of 1B clubs.
49 In deze analyse zijn enkel medewerkers opgenomen die, binnen
de club, exclusief werken voor de jeugdwerking en dit als voltijds
medewerker of op zelfstandige-basis
50 TVJO: Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding
51 Medewerkers die exclusief voor jeugdteams werken van u6 tem u23

Figuur 27: Totale en relatieve loonkost van jeugd
academie medewerkers volgens club-categorie
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Figuur 28: Aantal werknemers die exclusief
actief zijn voor de jeugdacademies volgens
personeelscategorie
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Figuur 29: Loonkost medewerkers
jeugdacademies volgens categorie (in € duizend)
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Economische impact
van de Pro League
Het uitgebreide model dat de economische impact van de
Pro League en de Belgische voetbalclubs beschrijft, meet de
directe, indirecte en geïnduceerde impact aan de hand van vier
economische indicatoren: de totale productie, bruto toegevoegde
waarde, tewerkstelling en belastingbijdrage. Deze impact omvat
de totale waarde die door de voetbalindustrie zelf en haar
toeleveringsketen wordt gegenereerd, alsook de impact op de
gezinnen die baten bij deze industrieën. De methodologiesectie,
dat in appendix is opgenomen, geeft een volledig overzicht van
het model en de berekeningen.
De methodologie maakt gebruik van twee verschillende soorten
multiplicatoren die door het Belgisch Federaal Planbureau zijn
gedefinieerd: de input-output multiplicatoren en de National
Accounting Matrix-multiplicatoren.
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Totale productie
Het totale economische effect, vastgesteld aan de hand van de
totale productie, is gedaald tot € 962 miljoen in het seizoen 20/21,
wat overeenstemt met een daling van € 284 miljoen (- 23%) in
vergelijking met het seizoen 19/20, als gevolg van de aanzienlijke
impact van COVID-19 op het exploitatiemodel van de Belgische
clubs en de daaruit voortvloeiende inkomsten. Deze daling is
immers te wijten aan de sterke daling van zowel de exploitatieinkomsten als de netto-transferresultaten, waardoor de groei van
de 3 voorgaande seizoenen teniet wordt gedaan.

voetbalclubs en de Pro League gemeten worden, is positief
gecorreleerd met de indirecte en geïnduceerde impact, aangezien
de andere spelers in de supply chain en hun werknemersbestand
hun middelen opnieuw investeren/uitgeven in de economie.
Bovenstaande metriek wordt beschouwd als de operationele
output, aangezien subsidies niet worden meegerekend. Het
directe effect omvat wel de transferinkomsten, hoewel ze niet zijn
opgenomen bij de berekening van de indirecte en geïnduceerde
totale productie.

De opsplitsing van de totale productie in zijn drie pijlers illustreert
het belang van de directe impact op de totale productie.
De directe impact, waarbij de inkomsten van de Belgische

Bij het inzoomen op de directe totale productie is deze gedaald
van € 658 miljoen in seizoen 19/20 tot € 495 miljoen in seizoen
20/21.

Figuur 30 - Evolutie van de totale productie
(€ miljoen)

Figuur 31 - Totale productie in 20/21 (€ miljoen)
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Bruto toegevoegde waarde
In het seizoen 20/21 bedroeg de bruto toegevoegde waarde van
de clubs aan de Belgische economie € 661 miljoen, een daling van
21% ten opzichte van het seizoen 19/20. Deze neerwaartse trend is
voornamelijk te wijten aan het gecombineerde effect van lagere totale
inkomsten en hogere salariskosten, waardoor het netto-inkomen met
€ 86 miljoen euro is gedaald in vergelijking met het vorige seizoen.

Figuur 32 - Bruto toegevoegde waarde in 20/21 (€ miljoen)
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Job creatie
Hoewel het Belgische voetbal in zwaar weer verkeert, stimuleert
de professionele voetbalindustrie (d.w.z. de Pro League en de
Belgische clubs) de werkgelegenheid met een bijdrage van 4.493
banen aan de Belgische economie in het seizoen 20/21, wat
in totaal 954 banen meer oplevert dan in het seizoen 19/20.
Als men de directe job creatie en het aantal werknemers van
de clubs en de Pro League nader bekijkt, blijkt dat bijna 70%
van de groei in directe job creatie (+ 461) te danken is aan het
toenemende aantal personeelsleden in dienst van de clubs. Het
relatieve aandeel van de voetballers in het personeelsbestand is
hierdoor gedaald van 44% naar 42%.
De toename van het aantal personeelsleden verschilt echter
sterk per clubcategorie. In vergelijking met het seizoen 19/20,
hebben de G5-clubs 170 extra personeelsleden in dienst
genomen, terwijl de absolute groei voor de K13-clubs 223
bedroeg en de 1B-clubs een negatieve groei van 74,5 lieten

optekenen. Deze neerwaartse trend voor 1B-clubs is des te
opvallender omdat de werkgelegenheidscijfers voor 1B uit
het 2021 rapport gebaseerd waren op 5 clubs (gegevens
niet beschikbaar in 19/20 voor RE Virton, KSC Lokeren & SV
Roeselare), terwijl het 2022 rapport 8 clubs uit 1B in overweging
neemt. Hoewel het relatieve aandeel van de spelers in het totale
aantal banen daalde, steeg het absolute aantal spelers met
143 door een sterke stijging van 102 spelers in dienst van K13clubs52.
Terwijl de directe werkgelegenheid goed is voor ongeveer de
helft van de totale banen (49%), genereren de indirecte en
geïnduceerde werkgelegenheid respectievelijk 1.650 (37%) en
664 banen (14%).

52 K11 in 19/20; K13 in 20/21
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Belasting bijdrage
De Belgische clubs dragen bij aan de federale begroting door
middel van vier verschillende belastingstelsels, namelijk de
vennootschapsbelasting, de loonheffing, de nationale verzekering
(sociale bijdragen) en de belasting op de toegevoegde waarde (BTW).
In het kader van de vennootschapsbelasting bedroegen de bijdragen
van de clubs € 2,8 miljoen in 20/21, wat neerkomt op een duikvlucht van
82% ten opzichte van het vorige seizoen. Deze daling is een natuurlijk
gevolg van de verslechtering met 56% van de winsten vóór belasting
(d.w.z. het grotere verlies) dat door de clubs is geboekt, aangezien dit
tekort is gestegen van € 87 miljoen tot € 137 miljoen.
De loonheffingen en de sociale bijdragen zijn positief gecorreleerd met
de loonkosten van de clubs. Aangezien laatstgenoemde kosten sterk
stegen als gevolg van een groter personeelsbestand (inclusief spelers)
enerzijds en hogere gemiddelde spelerssalarissen anderzijds, is het
niet verwonderlijk dat zowel de loonheffing als de sociale bijdragen met
respectievelijk 9% en 3% stegen tot een totaal bedrag van € 47,4 miljoen
en € 26,6 miljoen.
De BTW balans, dat de rechtstreekse bijdrage van de voetbalclubs
op hun toegevoegde waarde belicht, bedroeg € 12,7 miljoen in 20/21,
een daling van € 2,8 miljoen of 18% ten opzichte van het vorige
seizoen. Bovendien geeft de totaal betaalde BTW, ten belope van €
88,8 miljoen, een goed overzicht van de totale BTW die in de gehele
toeleveringsketen is betaald dankzij het profvoetbal.
Aangezien geen data beschikbaar is over de indirecte en geïnduceerde
belastingimpact, verwachten wij dat de werkelijke fiscale impact van de
Pro League-clubs op de Belgische economie groter zal zijn dan de cijfers
die in deze sectie worden gerapporteerd.
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Slotwoord
Dit verslag is het resultaat van een constructieve en vruchtbare
samenwerking met de Pro League, die in de loop der jaren is gegroeid.
Allereest willen wij de organisatie van de Pro League bedanken voor hun
efficiëntie bij het verzamelen van alle benodigde financiële, economische en
sociale gegevens, alsmede voor hun reactiesnelheid.
Verder willen we onze dankbaarheid uitdrukken naar de clubs van de
Pro League en in het bijzonder naar de clubs (i.e. KV Mechelen, Union SG,
KV Kortrijk) die ons, via uitgebreide interviews, inzicht gaven in hun werking
voor de respectievelijke casestudies.
Tot slot willen we BX Brussels bedanken voor het mogelijk maken van de
persconferentie op een uitzonderlijke locatie.
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Appendix
Scope
In dit verslag worden de sociaaleconomische gevolgen van de volgende actoren belicht:
1.
2.
3.

De Belgische voetbalclubs in de Eerste Klasse A (Jupiler Pro League)
De Belgische voetbalclubs in de Eerste Klasse B (1B Pro League)
De Pro League als organisatie

Het is niet de bedoeling conclusies te trekken over de economische waarde die door de KBVB
wordt gegenereerd. In dit verslag wordt naar de in (1) en (2) genoemde Belgische professionele
voetbalclubs verwezen als de clubs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Op sommige plaatsen in dit verslag zal ook in de Jupiler Pro League een onderscheid worden
gemaakt tussen de G5- en K13-clubs. De G5-clubs zijn de vijf ploegen die over de laatste
vijf seizoenen de beste sportieve resultaten hebben behaald. De clubs in kwestie zijn RSC
Anderlecht, Club Brugge KV, KAA Gent, KRC Genk en Standard de Liège. De overige 13 clubs in
de Eerste Klasse A vormen de K13 (gebaseerd op het seizoen 20/21).
De volgende gegevensbronnen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit verslag:
•
Financiële gegevens uit jaarverslagen (balansen, resultatenrekeningen en
kasstroomoverzichten)
•
Werkgelegenheidsgegevens uit sociale balansen
•
Investerings- en gemeenschapsgegevens uit enquêtes die naar de Belgische voetbalclubs
zijn gestuurd
•
Economische indicatoren opgesteld door het Belgisch Federaal Planbureau
•
Diepte-interviews met clubs en partners voor casestudies
De voor het verslag gebruikte gegevens omvatten de vorige vijf seizoenen (16/17, 17/18, 18/19,
19/20, 20/21). De gegevens over het seizoen 20/21 omvatten 25 clubs (18 uit Eerste Klasse A
en 7 uit Eerste Klasse B) aangezien de financiële cijfers van Club NXT zijn opgenomen in de
jaarrekening van Club Brugge KV. De daarmee samenhangende impact van de 1B Pro League
zal, waar van toepassing, in de verschillende hoofdstukken worden toegelicht.
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Methodologie
In onze evaluatie van de economische impact worden drie verschillende impact
dimensies gemeten: 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,
tewerkstelling creëert en belastinginkomsten genereert
• Indirecte impact: De toeleveringsketen van de sector is verantwoordelijk voor
een bruto productie, toegevoegde waarde, tewerkstelling en belastingen als
onrechtstreeks gevolg van de industrie zelf
• Geïnduceerde impact: Huishoudens die baten bij de industrie en haar
toeleveringsketen hebben een toegenomen koopkracht, wat extra productie,
toegevoegde waarde, jobs en belasting oplevert.

Totale impact
“Geïnduceerd”

De bredere
economie rond sport
“Indirect”

Pro League en
de voetbalclubs
“Direct”

Zoals aangegeven in bovenstaande omschrijvingen, bepalen vier economische
indicatoren de totale directe, indirecte en geïnduceerde impact:
• Totale productie meet de totale output die wordt gegenereerd door het bestaan
van de Belgische profvoetbalindustrie. Het weerspiegelt de inkomsten die over de
gehele toeleveringsketen worden gegenereerd wat overeenstemt met zowel de
bruto toegevoegde waarde als de tussentijdse consumptie.
• Bruto toegevoegde waarde meet de waarde van de geproduceerde goederen
en diensten, maar laat de tussentijdse consumptie buiten beschouwing. Het duidt
de bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) aan. Winsten, belastingen en
loonkosten bepalen de bruto toegevoegde waarde.
• Tewerkstelling omvat de jobs die de Pro League en clubs genereren.
• Belastingbijdrage kijkt naar de impact van de industrie op de belastingen, zowel in
gerealiseerde verkoop als in tewerkstelling.
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Bruto output

Bruto toegevoegde waarde

Werkgelegenheid

Belastingbijdrage

Clubinkomsten uit
de verkoop van een
biertje aan een fan

De club maakt winst
op het verkochte bier en
betaalt haar medewerkers uit

Een medewerker van
de club werkt in de
stadion bar

De club die
belasting betaalt

Opbrengsten voor de
verkoper van hamburgers
buiten het stadion

De verkoper van hamburgers
maakt winst met zijn bedrijf
en betaalt zijn werknemers

Een werknemer die werkt
voor de verkoper van
hamburgers

Huishoudelijkeuitgaven
van de clubmedewerker
die aan de stadion bar
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 medewerker,
aangenomen dankzij de
extra uitgaven van
de clubmedewerker

Direct

Indirect

Geïnduceerd

Om de directe, indirecte en geïnduceerde impact van de
economische indicatoren te berekenen, wordt gebruik gemaakt
van twee verschillende soorten multiplicators die door het
Belgisch Federaal Planbureau zijn gedefinieerd: de input-output
multiplicators en de National Accounting Matrix-multiplicator.
Het toepassen van input-output modellen op de directe impact
kwantificeert deze toegevoegde impact. Wassily Leontief,
Nobelprijs winnaar, heeft dit input-output model ontwikkeld.
Het is een kwantitatieve techniek voor het meten van correlaties
tussen verschillende sectoren binnen een economie. Het inputoutput-model wordt op grote schaal gehanteerd door nationale
economische bureaus om uiteenlopende 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 en houdt het 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 supply chain. De input-outputmultiplicatoren zijn
in 2019 geactualiseerd om een actueel en accuraat beeld van de
huidige economische situatie te geven. Het effect als gevolg van
de wijziging van de multiplicatoren werd in het 2020-verslag voor
elke economische indicator toegelicht om de transparantie en de
vergelijkbaarheid met de resultaten van het vorige verslag (2019) te
waarborgen.
De totale waarde van het Belgische profvoetbal overstijgt de som
der delen.
De massale deelname van zowel de Pro League als de clubs
aan initiatieven met een sociale insteek creëert een bijkomende
positieve impact op de Belgische economie, maar is uitermate
moeilijk te kwantificeren. Verhalen over gemeenschapsvorming,
fanclubs en jeugdwerking illustreren de toegevoegde waarde die
de industrie genereert.
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De jaarverslagen van de voetbalclubs en de Pro League leveren
de gegevens voor de totale productie en de bruto toegevoegde
waarde, terwijl enquêtes de nodige informatie verschaffen over de
werknemers in hun verschillende functies.
De berekeningen in dit rapport zijn conform met de richtlijnen die
uitgezet zijn door het Federaal Plan Bureau53, 54. Voor de analyses
werd ook gebruik gemaakt van werkdocumenten over de theorie
achter het input-output model. 55, 56
Bij de economische berekeningen is behoedzaamheid vereist in
verband met de 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
andere sectoren dan 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
beroepssportindustrie, die over het algemeen zeer dicht
aanleunt bij het einde van de toevoerketen.
• Een multiplicator is een relatie tussen de initiële effecten op
productie, bruto toegevoegde waarde of tewerkstelling en het
totale effect. Daarom zou een hoge multiplicatorwaarde kunnen
wijzen op grootschalige totale effecten (teller) of op geringe
initiële effecten (noemer).
53 Belgisch Federaal Plan Bureau (2016). Multiplicatoren: handleiding.
54 Belgisch Federaal Plan Bureau (2016). NAM-multiplicatoren: handleiding
55 Avonds L., Belgisch Federaal Plan Bureau (2013). Werkdocumenten 10-13.
Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005.
56 Avonds L., Hambÿe C., Hertveldt B., Michel B., Van den Cruyce B. (2016).
Werkdocumenten 5-16. Analyse van de interregionale input-outputtabel voor
het jaar 2010.
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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 2020 gebruikt.

Directe totale productie

Directe tewerkstelling

Om de rechtstreekse totale productie te berekenen, tellen we de
inkomsten van de voetbalclubs op, gegenereerd door de volgende
bronnen:

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

1. Individuele tickets & abonnementen
2. Uitzendrechten
3. Sponsoring- & 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 totale
lonen en salarissen gebruikt. Als dusdanig staat de Bruto
Toegevoegde Waarde voor de “toegevoegde waarde” aan de
economie, of anders gesteld: “Hoeveel waarde bezorgt deze
activiteit aan de deelnemers in de economie?” Deze deelnemers
zijn (1) kapitaalverstrekkers en de staat en (2) gezinnen, in
overeenstemming 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.
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Directe belastingbijdrage
De belastingbijdrage van de 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 de staat, worden vier relevante vormen van
belastingbijdrage geïdentificeerd:
• Vennootschapsbelasting
• Loon- en inkomstenbelasting
• Sociale zekerheidsbijdragen
• Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
Omdat de gegevens over loon- en inkomstenbelasting van nietspelers, 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%.
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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

Indirect jobs

Naarmate de productie van de voetbalindustrie toeneemt, zal
de sector zijn leveranciers vragen de productie te verhogen,
die zich vervolgens tot hun leveranciers wenden voor meer
productie. Het Leontief input-outputmodel van het Belgische
nationale planbureau, terug te vinden in haar publiekelijk
toegankelijke database, kan het gecumuleerde effect van
directe en indirecte inkomsten berekenen. De relevante sector
voor de professionele voetbalindustrie komt overeen met de
NACE-code 93. De totale impact wordt geschat met behulp van
de outputmultiplicatorsfactor voor de industrie met NACEcode 93, zijnde 1,97. Concreet betekent dit dat elke € 100 aan
directe inkomsten in de sportindustrie overeenkomt met €
97 aan indirecte inkomsten in de economie. Men moet echter
behoedzaam zijn in de overweging van de totale productie
aangezien dubbeltellen mogelijk is.

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 tewerkstellingsmultiplicator van Type I aan 1.76 rekent dat voor elke FTE-job,
gegenereerd door de sportsector, een bijkomende 0.76 FTE wordt
gegenereerd.

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
algemene aanvoerketen. 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.

Indirect taxes
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.
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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

Geïnduceerde tewerkstelling

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),

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 tewerkstellingsmultiplicator 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.

onrechtstreekse (€ 97) en geïnduceerde productie (€ 49).

Geïnduceerde Bruto Toegevoegde Waarde
Dezelfde logica toegepast op “Geïnduceerde productie” is ook 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.
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Geïnduceerde belastingbijdrage
Net zoals voor de onrechtstreekse belastingen zal er geen poging
worden gedaan om deze te ramen in de huidige editie.
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