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

Voorwoord
Hoewel we graag vooral de successen op het veld zouden onthouden, zal het 18/19 seizoen altijd
getekend blijven door operatie “Propere Handen”.
Buitensporige uitgaves van clubs in het voordeel van makelaars, vragen rond het fiscale en sociale
statuut, de moeilijkheden die jeugdspelers ondervinden om een plekje in het eerste team te
veroveren, gecombineerd met andere onderwerpen zoals veiligheid in onze stadions, hebben het
Belgisch profvoetbal voor aanzienlijke uitdagingen gesteld.

Pierre François
CEO Pro League

De verwerpelijke acties van individuen mogen het imago van de sector niet bepalen. Het is verkeerd
om aan te nemen dat het profvoetbal in België minder sterk staat dan in de omliggende landen.
Het zou ook onjuist zijn om te geloven dat de 24 clubs van de Pro League niet bijdragen tot de
economische en sociale ontwikkeling van ons land, terwijl ze zich een prominente rol in de Europese
competities blijven aanmeten.
De tweede editie van “De socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische
economie” herhaalt de oefening van vorig jaar en stelt een objectieve en kwantitatieve benadering
van onze activiteiten voor. De lezer zal deze publicatie kunnen vergelijken met de vorige editie en er
antwoorden vinden op nijpende vragen, uitvoerig besproken in de media.
Pierre François
CEO Pro League

Met een derde plaats op het WK van onze nationale ploeg, een huidige achtste plaats op de UEFA-club
ranking en een stijgende omzet van de Pro League-clubs, bevestigen het Belgische voetbal en de Pro
League-clubs de positieve evolutie, ondanks een minder goede Europese campagne in het seizoen
17/18.
Deze tweede editie staat opnieuw stil bij de impact van de Pro League, zowel op economisch als sociaal
vlak. Voor de eerste keer zal de lezer conclusies kunnen trekken over de evolutie in economische
impact van onze Pro League-clubs.

Sam Sluismans
Partner Deloitte Belgium

Hoewel we de significante economische bijdrage erkennen, staat dit rapport ook uitgebreid stil bij de
sociale bijdrage van de clubs richting hun jeugdspelers, fans en de maatschappij in haar geheel. Clubs
vervullen een belangrijke rol in hun lokale ecosysteem, terwijl hun supporters tegelijk meer en meer
internationaal worden. Verder blijven de clubs ook investeren in hun jeugdwerking, waar de volgende
generatie spelers wordt klaargestoomd om onze plaats binnen Europa veilig te stellen.
Sam Sluismans
Partner Deloitte Belgium
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Samenvatting
van het rapport
Seizoen 17/18

Uitzendrechten toegenomen tot

€80,9 miljoen

€321 miljoen
in totaal

(dankzij vernieuwing televisiecontract)

totale
inkomsten
17/18

€68,2 miljoen
sponsorinkomsten

25%

€

14 clubs

14 clubs met een Belgische
hoofdaandeelhouder (op 30/06/2018)

€214 miljoen
=
€211.000
spelerssalarissen

Buitenlandse investeringen

€54,1 miljoen

gemiddeld bruto jaar salaris

Clubinkomsten

56%

van clubinkomsten (zonder transfers)
worden gebruikt om spelerssalarissen
te betalen

Kernboodschappen economische impact
Totale productie

Bruto toegevoegde waarde

Jobcreatie

Netto bijdrage

Bij te dragen BTW

miljoen

miljoen

jobs

miljoen

miljoen

€943

2

€615

3.710

€77

€112

Socio-economische
Socio-economicimpact
impact studie
assessment
van de
of Pro
the Pro
League
League
op de
on Belgische
the Belgianeconomie
economy

UEFA-prijzengeld van

€31,2 miljoen

(daling met een derde te wijten aan de relatief
zwakke Europese campagnes in 17/18)

Netto transferresultaat

€73 miljoen
Makelaarscommissies

€37 miljoen
Top 5 makelaars

35%

van totale commissies

Kernboodschappen sociale impact
Community & Social
Responsibility

27.933
vrijwilligers

Fans

436

Aantal geregistreerde
fanclubs

4,3 miljoen
Volgers op sociale media

Jeugd

82.464

Gespeelde minuten

231

Jeugdspelers met
een contract
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Inleiding
Voetbal is meer dan een spel, dat zullen talloze supporters beamen. Het is meest populaire en meest zichtbare sport in België. Het belang
van voetbal gaat dan ook veel verder dan de groene mat. Een positieve sociale en economische impact, duurzame ontwikkeling, en
transparantie zijn kernwaarden die het publiek verwacht. De Pro League en de Belgische professionele voetbalclubs werken hard om hun
toenemende populariteit om te zetten in een positief effect op de Belgische economie en maatschappij.
Het rapport van afgelopen jaar beschreef voor het eerst - in detail - de socio-econonomische impact van profvoetbal in België. Een
kwantitatieve en kwalitatieve analyse toonde de invloed van de Pro League en de Belgische voetbalclubs reikte. Dit rapport onderzoekt die
impact nog diepgaander en illustreert de evolutie van bepaalde kerncijfers en onderwerpen. Totale productie, bruto toegevoegde waarde,
jobcreatie en belastingen kwantificeren de economische invloed van het professionele voetbal, zowel direct als via andere industrieën en
personen. Een aantal case studies illustreren de sociale impact ten gevolge van CSR, fans en jeugdspelers.

Scope
Dit rapport evalueert de socio-economische impact van de volgende actoren:
1. De Belgische voetbalclubs die spelen in de competitie van het profvoetbal 1A
(Jupiler Pro League)
2. De Belgische voetbalclubs die spelen in de competitie van het profvoetbal 1B
(Proximus League)
3. De Pro League als organisatie
Dit rapport maakt geen conclusies over de economische impact die wordt
gegenereerd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Het verwijst
uitsluitend naar de Belgische voetbalclubs vermeld in (1) en (2), tenzij expliciet
anders vermeld.
Dit rapport maakt bovendien het onderscheid binnen de Jupiler Pro League tussen
de G5 en K11 clubs. De G5 clubs zijn de vijf ploegen die afgelopen vijf jaar de beste
sportieve resultaten behaalden. Dit zijn RSC Anderlecht, Club Brugge, KAA Gent,
KRC Genk en Standard de Liège. De overige elf clubs in de 1A competitie vormen
de K11 (gebaseerd op het 17/18 seizoen).
De volgende bronnen werden gebruikt om dit rapport op de maken:
•• Financiële gegevens uit de jaarverslagen (balans, winst- en verliesrekening en
kasstroomoverzicht)
•• Tewerkstellingsgegevens uit sociale balans
•• Tewerkstellingsgegevens uit enquêtes, uitgestuurd naar Belgische professionele
voetbalclubs
•• CSR- en investeringsgegevens uit enquêtes, uitgestuurd naar Belgische
professionele voetbalclubs
•• Economische indicatoren, vastgelegd door het Belgische Federaal Planbureau
•• Diepte-interviews over specifieke club case studies
De data gebruikt in dit rapport omvat de afgelopen drie seizoenen (15/16,
16/17, 17/18) aangezien seizoen 15/16 het eerste seizoen met 24 professionele
voetbalclubs in België was.
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Methodologie
Dit rapport bestaat uit twee grote secties. De eerste sectie bespreekt de evolutie van profvoetbal in België. Een beknopt overzicht van de
organisatie van de Pro League vormt de basis. Vervolgens zal de beschrijving van de inkomsten en kosten van de Belgische voetbalclubs
essentiële inzichten verschaffen. Een zoom-in op tickets, uitzendrechten, sponsoring & reclame, en UEFA-prijzengeld gaat dieper in
op de opdeling en evolutie van de inkomsten. Aan de kostenzijde, gaat de focus naar spelerssalarissen en veiligheidskosten. Tenslotte
bespreken case studies over transfers, club eigenaars, eSports, en RSCA’s cashless payment system enkele belangrijke voorbeelden van
ontwikkelingen binnen het Belgische profvoetbal.

Inkomsten

Kosten

Ticketinkomsten

Spelerssalarissen

Uitzendrechten

Veiligheid

Sponsoring
en reclame
UEFA-prijzengeld

Case studies
Transfers

Proximus ePro League

Club eigenaars

Cashless payment system
(RSCA)
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Totale productie

Tewerkstelling

Economische
impact

Belastingsbijdrage

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

CSR

Fans

Sociale
impact

Jeugd
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De tweede sectie van het rapport levert een kwantitatieve en
kwalitatieve evaluatie van de socio-economische impact van de
Pro League en haar clubs op de Belgische economie.
De economische impactstudie meet drie verschillende
dimensies van economische invloed: 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 oplevert, jobs creëert, en
belastinginkomsten genereert.
•• Indirecte impact: de supply chain van de sector is
verantwoordelijk voor een bruto productie, toegevoegde
waarde, jobcreatie en belastingen als een onrechtstreeks
gevolg van de industrie zelf
•• Geïnduceerde impact: huishoudens actief zijn in de
industrie en haar supply chain hebben een toegenomen
koopkracht, wat extra productie, toegevoegde waarde, jobs en
belastingen genereert.

Pro League en
de voetbalclubs
“Direct”

De bredere economie
rond sport
“Indirect”

Totale impact
“Geïnduceerd”

Zoals aangegeven in de beschrijvingen hierboven, bepalen vier economische indicatoren de totale directe,
indirecte, en geïnduceerde impact:
•• Totale productie: de totale productie meet de totale output die het bestaan van de Belgische professionele
voetbalindustrie genereert. Het reflecteert de inkomsten gegenereerd over de volledige supply chain, dus zowel
de bruto toegevoegde waarde als tussentijdse consumptie.
•• Bruto toegevoegde waarde: de bruto toegevoegde waarde meet de waarde van de geproduceerde goederen
en diensten, maar neemt de tussentijdse consumptie niet mee. Het duidt de bijdrage aan het Bruto Binnenlands
Product (BBP) aan. Winsten, belastingen en salariskosten bepalen de bruto toegevoegde waarde.
•• Tewerkstelling: de tewerkstelling omvat de jobs die de Pro League en clubs creëren door hun activiteiten.
•• Belastingsbijdrage: De belasting bijdrage kijkt naar de impact van de industrie op belastingen, zowel in
gerealiseerde verkoop, als in tewerkstelling.
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Indicator

Een voorbeeld van het socio-economich impact model

Totale productie

Bruto toegevoegde waarde

Tewerkstelling

Belastingsbijdrage

Clubinkomsten door de
verkoop van een pintje
aan een fan

De club maakt winst op het
verkochte bier en betaald de
werknemers

Een clubwerknemer die
werkt in de stadionbar

Belastingsbijdrage
van de club

Indirect

Inkomsten van
de zelfstandige
hamburger verkoper
aan het stadion

De zelfstandige hamburger
verkoper maakt winst en betaalt
zijn werknemers

Een werknemer
in dienst van de
zelfstandige hamburger
verkoper

Geïnduceerd

Huishouduitgaves van de
clubmedewerker aan de
stadionbar dankzij zijn/
haar loon

De markt maakt extra winsten en
betaalt
extra lonen

Een werknemer,
aangenomen dankzij de
extra uitgaven van de
clubwerknemer

Impact

Direct

9

De evolutie van
het profvoetbal in
België
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Organisatie
van de Pro
League
Organisatie van de Pro League: Seizoen 17/18

DIVISIE 1A
Plaats 1
Plaats 2
Plaats 3
Plaats 4
Plaats 5
Plaats 6
Plaats 7
Plaats 8
Plaats 9

PO1
Groep met zes teams. De ploeg die op de
eerste plaats eindigt, wordt Belgisch
kampioen. Plaats een en twee nemen deel
aan de Champions League, plaats drie en
vier aan de Europa League. De vierde plaats
speelt tegen de PO2 winnaar.

Plaats 10
Plaats 11
Plaats 12
Plaats 13
Plaats 14
Plaats 15

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

12
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Plaats 16

zakker
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De Pro League organiseert voetbalwedstrijden voor zowel de Belgische Divisie 1A als de Divisie 1B
met seizoenen die lopen van eind juli tot begin mei het daaropvolgende jaar. Divisie 1A staat beter
bekend als de Jupiler Pro League en Divisie 1B als de Proximus League. Hiernaast organiseert de Pro
League ook de Croky Cup (in samenwerking met de KBVB) en de U21 Cup.
In de Jupiler Pro League spelen 16 teams 240 matchen in de reguliere competitie, gevolgd door een
reeks play-offs, gespreid over Play-Off 1 (PO1) en Play-Off 2 (PO2). Het format van de play-offs bestaat
sinds seizoen 09/10 met de bedoeling de competitiviteit van de Belgische clubs op het internationale
niveau te bevorderen en de beleving voor de toeschouwer te verbeteren. In de huidige formule,
strijden de zes hoogst gerangschikte teams van de reguliere competitie onderling in PO1, terwijl de
resterende teams in PO2 verdergaan, vergezeld van de nummers 2,3 en 4 van Divisie 1B. Het team
dat de reguliere competitie beëindigt op de zestiende plaats, zakt naar Divisie 1B.

DIVISIE 1B

Volgend seizoen

2 e competitie

1 e competitie

Sep - Dec
Plaats 1
Plaats 2

Promotie-duel

Van deze plaatsen, gaan de

Plaats 3

teams met het hoogst aantal

Plaats 4

naar PO2.

punten in beide competities

Jan - Mar
Plaats 1
Plaats 2
Plaats 3
Plaats 4

Plaats 5

Plaats 5

Plaats 6

Plaats 6

Plaats 7

Plaats 7

Plaats 8

Plaats 8

Volgend seizoen
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Inkomsten Belgische
voetbalclubs
De inkomsten van de Pro League teams
groeiden de afgelopen drie seizoenen,
met een gemiddelde jaarlijkse toename
van 4%. De totale operationele,
niet-gesubsidieerde inkomsten zijn
toegenomen van €296,3 miljoen in
seizoen 15/16 tot €321 miljoen in
seizoen 17/18.

Bijna alle inkomstenbronnen stegen in 17/18, met ‘sponsoring
en reclame’ en ‘uitzendrechten’ als belangrijkste pijlers van de
groei ten opzichte van seizoen 16/17. De toename van andere
inkomstenbronnen was dan ook voldoende om de aanzienlijke
daling in UEFA-prijzengeld te compenseren, dat daalde ten gevolge
van een relatief zwakke Europese campagne in 17/18. Voor een
aantal Belgische teams is UEFA-prijzengeld een belangrijke bron
van inkomsten en maakt dit het verschil tussen een geslaagd of
minder geslaagd financieel jaar, aangezien deze inkomsten ruimte
creëren voor investeringen in infrastructuur, jeugd, en nieuwe
spelers.
De volgende secties van het rapport zullen dieper ingaan op elk
van de inkomstenbronnen en de relevante trends vaststellen.
Een sectie later in het rapport zal focussen op de inkomsten uit
spelerstransfers.

Evolutie van de Belgische inkomsten1 (€ miljoen)

Evolutie van de Belgische inkomsten (€miljoen) *

+4%
296,3
44,0

313
48,1

31,2
48,2

35,9

45,3

70,8

66,0

62,2

321

63,9

80,9

68,2

UEFA vergoedingen
Commercieel

83,4

89,7

92,5

TV-rechten
Sponsorinkomsten en reclame
Ticketinkomsten en lidgelden

1
14

15/16

16/17

17/18

24 clubs

24 clubs

24 clubs

In 17/18, verving Lommel United Lierse SK aangezien de club zijn faillissement indiende op 9 mei 2018.

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

UEFA vergoedingen
31,2

Commercieel
48,2

TV-rechten
80,9

© Photo News

Sponsorinkomsten
en reclame
68,2

Ticketinkomsten en
lidgelden
92,5
Total
321
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Ticketinkomsten
Ticketverkoop en seizoenspassen, eerder traditionele vormen van
inkomsten, groeiden met bijna €10 miljoen van seizoen 15/16 tot
17/18. Hoewel het grootste aandeel van die groei is toe te schrijven
aan de sprong tussen 15/16 en 16/17, staan ticketinkomsten toch in
voor een deel van de inkomstengroei in 17/18.

geïnvesteerd in een stadion dat inspeelt op de stijgende vraag.
Deze recente investeringen hadden een positieve impact op
de toeschouwersaantallen tijdens het seizoen 17/18. De totale
opkomst was 3,4 miljoen fans, wat neerkomt op een gemiddelde
van 10.357 fans per match, in vergelijking met een gemiddelde van
9.815 fans in 16/17.

De toename is te wijten aan verschillende factoren. Kwalificatie voor
een Europese campagne is een goed voorbeeld van een externe
factor met aanzienlijke invloed. Fans betalen namelijk met plezier
meer voor een wedstrijd waar hun favoriete team het opneemt
tegen Europese supersterren (een goed voorbeeld hiervan is
het recente bezoek van Paris Saint-Germain aan RSC Anderlecht
in seizoen 17/18). Bovendien zal een Europese campagne ook
het aantal wedstrijden tijdens een seizoen doen toenemen, wat
vanzelfsprekend ook een positieve invloed heeft op het aantal
verkochte tickets.

Hoewel de toename van bezoekersaantallen een groei van 5,5%
voorstelt, zijn de ticketinkomsten toegenomen van €89,7 miljoen tot
€92,5 miljoen, ofwel een groei van 3,1%.
De stijging van ticketinkomsten is dus niet in dezelfde mate
geëvolueerd als het gemiddelde bezoekersaantal. De voornaamste
verklaring hiervoor is een daling in de ticketinkomsten van de
minder geslaagde Europese campagne.
Tickets zijn een traditionele bron van inkomsten, maar blijft als
indicator wel richtinggevend voor andere inkomstenbronnen, zoals
sponsoring & reclame.

Een andere manier om ticketinkomsten te vergroten is
een capaciteitstoename. Enkele Belgische teams hebben

Seizoen 16/17

Seizoen 17/18

Gemiddeld bezoekersaantal

Gemiddeld bezoekersaantal

9.815

10.357
+5,5%

Ticketinkomsten (€miljoen)

89,7

Ticketinkomsten (€miljoen)
€

92,5
+3,1%
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Uitzendrechten
De uitzendrechten worden steeds belangrijker als bron van
inkomsten voor de clubs. Toenemende interesse, die tegenwoordig
al verder reikt dan de thuismarkt, zorgt ervoor dat uitzendrechten
gemiddeld 20% van de clubinkomsten vertegenwoordigen,
gebaseerd op data van zes Europese landen die gelijkaardig
zijn aan België qua bevolkingsgrootte en BBP2. Er blijft wel een
significante spreiding tussen de landen bestaan (uitzendrechten
staan in voor 7,2% tot 33,4% van de totale inkomsten).

De toename van inkomsten uit uitzendrechten tot €80,9 miljoen
in het seizoen 17/18 is te danken aan een hernieuwing van het
televisiecontract met de bedrijven Proximus, Telenet en VOO. De
vorige deal van €70 miljoen per seizoen3 eindigde na het seizoen
16/17. De nieuwe overeenkomst garandeert minstens €80 miljoen
aan inkomsten uit uitzendrechten per seizoen tot 19/20. Het
televisiecontract geeft toegang tot de uitzendrechten van de
Jupiler Pro League en en de Proximus League, met uitzondering
van andere competities zoals de Belgische Croky Cup of Europese
competities.

In het geval van de Belgische teams, vertegenwoordigen de uitzendrechten 25% van
de totale inkomsten voor het seizoen 17/18, wat van deze de tweede belangrijkste
bron van inkomsten maakt, net na ticketverkoop (29% van de totale inkomsten).

Inkomsten uit uitzendrechten (€miljoen)

70,8

66

80,9

15/16

16/17

17/18

2 Gebaseerd op UEFA inkomstendata voor het seizoen 16/17 voor Oostenrijk, België, Denemarken, Nederland, Portugal en Zwitserland
3	Het verschil tussen de getallen in het jaarverslag van de clubs wordt veroorzaakt voor een verschillende afsluitdatum en uitzendrechten die opgenomen zijn in
andere inkomstcategorieën voor sommige clubs
17
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Sponsoring & reclame
Sponsoring en reclame staan voor €68,2 miljoen van de totale inkomsten, een
toename van ongeveer 10% ten opzichte van het seizoen 15/16. Dit bedrag
bevat ook €4,8 miljoen (7%) bijdragen van de clubeigenaars. 45% van de totale
sponsorinkomsten gaan rechtstreeks naar de G5 clubs (€30,6 miljoen). De K11
en Proximus League capteren de resterende 55% van de inkomsten, waarvan
het merendeel voor de K11 teams.

Sponsorinkomsten (€miljoen)

31,4
6,2

Belgische bedrijven, of internationale met een substantiële aanwezigheid
in België, voeren de groei in sponsorinkomsten aan. De trend uit andere
Europese competities, waar buitenlandse sponsors significante sommen
bijdragen (en zelfs anderstalige reclame laten zien tijdens de wedstrijden),
heeft nog geen voet aan de grond in België.

68,2

De sectoren waarin de commerciële partners actief zijn, zijn erg uiteenlopend.
Sponsors zijn actief in meer dan 15 sectoren, met het grootste aandeel voor de
industriële sector. Andere sectoren in de top vijf zijn kleding, telecom, banken,
en de gokindustrie.

30,6

De inkomsten uit sponsoring zijn oneven gebalanceerd over de G5 en andere
(K11 + Proximus League) clubs. Terwijl de industriële en kansspelsector
gelijkwaardiger verdelen, sponsoren de bedrijven uit de andere top vijf
industrieën voornamelijk de G5 teams.

G5

K11

Proximus League

Bijdrage van de top vijf industrieën aan de G5 vs. andere clubs in sponsorinkomsten (% van het totale bedrag)

30%

70%

28%

72%

Industrieel

Kleding

25%

75%

Telecom

9%
41%

Banken

18

91%

Kansspelen

59%

G5

Andere
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UEFA-prijzengeld
Een beperkt aantal Belgische clubs rekent erop regelmatig deel
te nemen aan één van de Europese competities. Niet alleen het
prestige en het imagovoordeel na een succesvolle Europese
campagne spelen hierbij een rol, maar ook het prijzengeld dat
gepaard gaat met een deelname aan de UEFA Champions League
(UCL) of de UEFA Europa League (UEL). Het ‘Football Money
League’ rapport4, gepubliceerd in Januari 2019, demonstreerde
dat Liverpool FC en Real Madrid, de twee finalisten van de
17/18 UCL editie, hun inkomsten hadden zien toenemen met
respectievelijk €90 miljoen (+21%) en €75 miljoen (+11%) in
vergelijking met het seizoen 16/17. De sterke Europese campagne
verklaarde het grootste deel van de groei.
Voor het seizoen 17/18, werd er €1,7 miljard verdeeld tussen de
verschillende deelnemers aan de Europese competitie (UCL playoffs, UCL, en UEL). Dit bedrag nam toe tot €2,5 miljard in 18/19.
Meer dan 75% van dat bedrag gaat naar de 32 clubs die in de UCL
spelen. Elk team dat zich kon plaatsen voor de UCL-groepsfase,
ontving €12,7 miljoen in 17/18, en zelfs €15,3 miljoen in 18/19

Voor veel Europese clubs gaat een sterk Europees optreden
gepaard met een sterke financiële prestatie. Voor de Belgische
clubs is het totale bedrag van UEFA-prijzengeld voor het seizoen
17/18 €31,2 miljoen, wat 10% van de totale inkomsten van de Pro
League clubs vertegenwoordigt. Hiervan ging €24,6 miljoen (79%)
naar de twee clubs die deelnamen aan de groepsfase van de UCL
en UEL.
Het UEFA-prijzengeld is gedaald met meer dan een derde
in vergelijking met het seizoen 16/17, een direct gevolg van
de mindere prestaties van de Belgische teams in Europa.
17/18 stelde eerder teleur, aangezien drie van de vijf teams
de kwalificatierondes niet overleefden. De twee clubs die
overbleven en zich kwalificeerden voor de groepsfase, geraakten
niet verder dan dat (RSC Anderlecht voor UCL, S.V. ZulteWaregem voor UEL). Dit illustreert het onzekere karakter van
UEFA-inkomsten. Ze kunnen net zo snel terug stijgen als ze
afgelopen seizoen gedaald zijn.

Europese campagne Belgische clubs
Seizoen 16/17

Kwaliﬁcaties

Groepsfase

1/8 Finale

Kwartﬁnale

Halve ﬁnale

Finale

Kwaliﬁcaties

Groepsfase

1/8 Finale

Kwartﬁnale

Halve ﬁnale

Finale

Kwaliﬁcaties

Groepsfase

1/8 Finale

Kwartﬁnale

Halve ﬁnale

Finale

Kwaliﬁcaties

Groepsfase

1/8 Finale

Kwartﬁnale

Halve ﬁnale

Finale

Seizoen 17/18

4

Deloitte Sports Business Group (2019): Football Money League
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Hoewel in 17/18 opnieuw vijf Belgische teams begonnen aan een
Europese campagne, was het verschil met 16/17 groot. Hieronder
een overzicht van beide campagnes. Enkele noemenswaardige
hoogtepunten in 16/17 waren KAA Gent dat Tottenham Hotspur
uitschakelde, of RSC Anderlecht dat verlengingen afdwong tegen
Manchester United op Old Trafford. Uiteindelijk won Manchester
United die match, en later dat jaar de finale van de UEL.

gezakt is in de ranglijst. Het vermogen van de Belgische teams om
telkens met verschillende ploegen de groepsfase te bereiken is
een belangrijke verklaring voor deze positieve evolutie.

In 17/18 eindigde België voor het derde jaar op rij op de 9de plaats
op de UEFA-ranglijst. Dit plaatst België tussen andere Europese
sub toppers, zoals Portugal en Rusland, en net na de ‘Grote Vijf’
landen. De relatief zwakke campagne in het seizoen 17/18 had
een beperkte impact op de UEFA-ranglijst. In 18/19 slaagde België
er zelfs in een plaats te stijgen. De berekening van de ranglijst is
gebaseerd op prestaties in de afgelopen vijf jaar in de UCL en UEL
campagnes5.

© AP

De figuur hieronder toont de plaats in de ranglijst van de
Europese landen met een gelijkaardige bevolkingsgrootte en
BBP aan België. Alleen Portugal behaalde een hogere plaats
dan België. De figuur illustreert ook hoe België consistent
heeft gepresteerd de afgelopen tien jaar, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Nederland, dat variabele prestaties neerzet en
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Voetbalclubinkomsten in EU landen
Inkomstenverdeling 16/17

De vorige sectie in het rapport toonde een duidelijke groei in
de inkomsten van de Belgische voetbalclubs. Een vergelijking
van de inkomstenevolutie met die van vergelijkbare Europese
competities kan deze resultaten in perspectief plaatsen. Van
de zes geselecteerde competities, behaalde de Belgische
competitie een jaarlijkse inkomstengroei van 11% (tussen 13/14
en 16/17), waardoor ze alleen Portugal moet laten voorgaan.
Deze vergelijking neemt alleen de inkomsten van de eerste
klasse teams in rekening, dus in het geval van België zijn de
inkomsten van de Proximus League-clubs niet opgenomen.

15%

33%

28%

34%

8%

Hieruit blijkt dat de ticketinkomsten proportioneel meer
bijdragen aan de totale inkomsten in België in vergelijking met
de rest. Voor sponsoring en commerciële inkomsten, blijft er
een opportuniteit voor de Belgische clubs om verder te groeien.
Deze kans is tweevoudig: zowel op commercieel vlak (bv.
Toegenomen verkoop van merchandise) als via sponsoring (bv.
Uitbreiden van sponsors naar buiten België).

35%
18%

26%
21%

56%
30%

Tickets

Eerste liga

25%

16%

23%
42%

16%

38%

7%

60%

Sponsoring en commercieel

13%
13%
20%

10%

Uitzendrechten

Inkomsten 16/17 (€miljoen)

Inkomstengroei*

Portugal

379

13%

België

298

11%

Denemarken

152

7%

Nederland

473

4%

Zwitserland

193

3%

Oostenrijk

157

2%

13%

UEFA

* Inkomstengroei van seizoen 13/14 tot 16/17 (CAGR)
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Kosten Belgische voetbalclubs
Spelerssalarissen
Spelerssalarissen zijn de grootste kostenposten voor alle voetbalclubs. Met toenemende druk van buitenlandse competities,
moeten Belgische clubs hogere salarissen betalen aan hun spelers
om het Belgisch talent te behouden en buitenlands talent aan te
trekken.
De totale kost van spelerssalarissen is sterk gestegen de afgelopen
drie seizoenen. In 15/16 was de loonkost/inkomsten verhouding6
nog 51,2%. Deze is toegenomen tot 56% in 17/18. De vorige sectie
van het rapport toonde aan dat de inkomsten gestegen zijn over
de afgelopen drie seizoenen, maar dit was niet voldoende om de
toenemende loonkosten voor de spelers te compenseren (ter
vergelijking: de loonkost/inkomsten verhouding voor Bundesliga
teams in het seizoen 17/18 was 34,6%).

Loonkost/inkomsten %

In het seizoen 17/18 is het totale bedrag dat naar spelerssalarissen
ging €214 miljoen7, met een gemiddeld jaarlijks bruto salaris van
€211.0008. Er bestaat een significant verschil in het gemiddelde
jaarlijkse salaris tussen de G5- / K11- / Proximus League-clubs.
Tussen de G5, die gemiddeld een salaris van €323.000 betalen, en
de K11 bestaat een relatief groot verschil (€187.000), net als met
de Proximus League-clubs (€90.000). Dit betekent dat 52% van de
totale spelerssalarissen betaald worden door de G5-clubs.
Terwijl spelerssalarissen gemiddeld 56% van de clubinkomsten
verbruiken, varieert dit percentage sterk tussen de verschillende
clubs. G5-clubs, die de hoogste salarissen betalen aan hun spelers,
hebben een loonkost/inkomsten verhouding van 53%, wat lager is
dan voor de K11 (60,3%) en de clubs in de Proximus League (80,5%).

Loonkost/inkomsten %
(gemiddeld)

17/18
56%

16/17
15/16

G5

51,2%

52,9%

53%

Gemiddeld totaal spelerssalaris (€.000)

K11

323
60,3%

211

187
90

Proximus
League

80,5%
Gemiddeld
6
7
8
22

G5

K11

Proximus League

Loonkost = Totale kost van spelerssalarissen (inclusief overheidssubsidies) ; inkomsten = Totale inkomsten exclusief transfers
Totale salariskost bevat totale salaris + bijdragen aan de groepsverzekering
Deze data bevat de loonkosten van Lommel SK niet
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De G5 teams slagen erin dit percentage lager te houden dankzij
hogere inkomsten uit sponsoring en UEFA-prijzengeld, wat een
grotere uitdaging vormt voor de andere clubs.

Gemiddelde jaarlijks loon voor Europese vs. niet-Europese speler
(€ .000)

Terwijl spelers in de Europese Economische Ruimte (EER) het
gemiddelde van €211.000 benaderen in België (voor Belgische
spelers is dit €160.000), ontvangen spelers van buiten de EER
(nEER) een gemiddeld salaris van €247.000. Dit significante
verschil met het gemiddelde wordt veroorzaakt door het feit dat
de meerderheid van de Belgische spelers (56%) jonger zijn dan
23. Salarissen voor zo’n jonge spelers zijn typisch ook lager. Een
bijkomende verklaring is dat 23% van de Belgische spelers actief
zijn in de Proximus League, waar de lonen lager liggen, zoals
aangetoond in voorgaande analyses. .

Europeaan

200

niet-Europeaan

247

Loon betaald per club als deel van het totaal in seizoen 17/18

52% van de totale spelerssalarissen betaald door de G5 clubs.
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Spelerssalarissen in EU-landen
De vorige sectie van het rapport toonde aan dat een aanzienlijke som van de
clubinkomsten wordt besteed aan spelerssalarissen. Hoewel de loonkost een
zware druk uitoefent op de financiën van de clubs, moeten zij hierop inzetten
om competitief te blijven ten opzichte van andere Europese landen in de
strijd om talent. Spelers met een hoog salaris, die het team naar een hoger
niveau kunnen tillen, zullen ook de extra kost waard zijn, dankzij bijvoorbeeld
een succesvolle Europese campagne. De huidige regimes voor Belgische
voetbalclubs (enerzijds een maximale bijdrage op voor sociale zekerheid,
anderzijds een deel van de bronbelasting die kan weerhouden worden,
afhankelijk van een aantal voorwaarden) laat de clubs toe om competitieve
nettosalarissen te betalen aan de spelers. Dankzij deze regimes blijft ook de
totale salariskost voor de club in lijn blijft met andere Europese competities.
Via een aantal simulaties berekende ons Deloitte Tax & Legal team, dat de
salariskost voor een Belgische club zich rond het Europese gemiddelde
bevindt. België bevindt zich qua salariskost op de 10de plaats voor de
18 Europese competities die werden bekeken in het kader van deze simulatie.
Deze werd uitgevoerd op basis van een fictief scenario voor een (single)
voetballer van 27 jaar oud, met een nettoloon van €300.000 per jaar.
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Mocht deze regelgeving voor de Belgische voetbalclubs verdwijnen, zou de
Belgische competitie veruit de hoogste salariskost hebben van alle 18 landen
in de studie9. Concreet zou deze meer een derde hoger (38%) komen te liggen
dan de huidige leider, Frankrijk.

9

De studie dekte verschillende scenario’s met verschillende netto compensaties, die allen
gelijkaardige conclusies bevestigden
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Veiligheid

Met de introductie van het play-off systeem, in het bijzonder
Play-Off 1, is het aantal spraakmakende wedstrijden gestegen,
die dan ook additionele politiekrachten nodig hebben. De dertig
wedstrijden in Play-Off 1 zijn verantwoordelijk voor 16% van de
totale politiemacht die werd ingezet in het seizoen 17/18. De lokale
politiezone van de thuisclubs voeren een dynamische risicoanalyse
uit, rekening houdend met de input van de lokale politie van de
bezoekende club en de federale politie, om te bepalen wat het
gepaste aantal agenten is. Politiezones vertrouwen op de ervaring
van vorige seizoenen als een goed startpunt om beslissingen te
maken over de nodige inzet. Elk seizoen zijn er enkele nieuwe
teams (door promoties en degradaties), waarvoor er geen eerdere
ervaring bestaat, wat van een redelijke inschatting een uitdaging
maakt.

© Belga Image

Recente persartikels toonden aan dat de kosten van de
politiemacht voor voetbalwedstrijden sterk gegroeid zijn over de
loop van afgelopen seizoenen. Lokale en federale politiezones
zetten in totaal 31.253 politieagenten in voor de Jupiler Pro Leaguewedstrijden in het seizoen 17/18, met nog eens 4.042 agenten
voor de Proximus League-matchen, wat neerkomt op een totale
geschatte kost van €10,98 miljoen10. Deze schatting neemt
geen extra kosten in rekening ten gevolge van bijvoorbeeld
weekendwerk of nachtshiften.

Andere factoren zoals het belang van de wedstrijd, de
stemming tussen de fans, de timing van de wedstrijd en
andere lokale factoren, kunnen de beslissing over de politieinzet beïnvloeden. Bovendien zullen de stadioncapaciteit en
veiligheidsmaatregelen die reeds bestaan (bv. een veilige en
aparte parking voor het bezoekende team) het resultaat van elke
risico-evaluatie beïnvloeden. Alleen het aantal fans per agent
is dus een misleidende statistiek, aangezien het deze extra
veiligheidsmaatregelen niet in rekening neemt.
Gebaseerd op de resultaten voor het seizoen 18/19, zetten de
clubs 26.483 stewards11 in om veiligheid te garanderen, bovenop
de politiemacht. De stewards zijn complementair met de
politieagenten, hoewel hun rol en takenpakket wel verschillend
zijn. Stewards focussen vooral op de veiligheid in het stadion,
terwijl de politie vooral zorgt voor de veiligheid erbuiten, zoals
verkeersmaatregelen, thuis- en bezoekende fans gescheiden
houden, gecombineerd met algemene controle en gerichte
interventie indien nodig.

Aantal stewards

26.483

in de reguliere competitie 18/19

10
11

Parlementaire vraag 3812: Gebruik van de politiemacht bij voetbalwedstrijden
Cijfers ontbreken voor RSC Anderlecht en Standard de Liège
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Transfers
Vorige secties van het rapport bespreken de transfers niet, maar
deze spelen wel een essentiële rol in de financiële prestaties
van de Belgische clubs. Terwijl de nettoresultaten van transfers
afgenomen zijn in vergelijking met 16/17, is er nog steeds een netto
boekhoudkundig transferresultaat van €73 miljoen behaald. De
€97 miljoen van seizoen 16/17 was opmerkelijk, en gedreven door
een aantal uitzonderlijke transfers van getalenteerde, jonge spelers
die de stap waagden naar internationale competities.
De clubs behouden een netto positief transferbedrag, maar op
hetzelfde moment spenderen ze ook geld om waardevolle spelers
aan te trekken. De waarde van deze spelers in de balansen van de
clubs is bijna verdubbeld van €79 miljoen in 15/16 naar €142 miljoen
in 17/18. Deze waarde reflecteert alleen de spelers die de club koopt,
maar niet de jeugdspelers die doorgroeien tot het eerste team.
Historisch hebben de Belgische teams steeds jong talent in het
buitenland ontdekt, dat ze dan konden aantrekken aan relatieve
lage prijzen en achteraf konden verkopen met winst. Dit model
komt zwaar onder druk te staan door technologie en de globale
markt voor uitzendrechten. De toenemende waarde van spelers in
de balansen is een goed voorbeeld van de verschuiving die hierdoor
plaatsvindt.

Belgische teams kunnen hiermee omgaan door meer nadruk te
leggen op de vorming van hun jeugdspelers. Er zijn significante
voordelen te behalen door jeugdspelers in de club te houden, en te
laten doorgroeien tot de eerste ploeg. Door deze spelers uiteindelijk
door te verkopen, behalen de clubs pure winst, en aldus speelt de
jeugd een belangrijke rol in de financiële gezondheid van de clubs.
De focus op jeugdspelers heeft ook een belangrijke sociale impact,
wat later in meer detail wordt besproken in het luik rond de socioeconomische impact van voetbal.
Het belang van succesvolle transfercampagnes wordt des te
duidelijker uit de winstgevendheid van de clubs. De totale winst van
de clubs in 16/17 was €14 miljoen, terwijl het in 17/18 een verlies van
€48 miljoen was. Twee factoren zijn hier de grote drijvende krachten
achter:
•• Het netto transferresultaat dat €24 miljoen lager was
•• De toegenomen loonkost (spelerssalarissen en andere
werknemers) van €37 miljoen
Deze negatieve evolutie in de totale winst heeft een belangrijk effect
op het aantal winstgevende teams, met slechts 7 van de 24 clubs
die winst (na transferresultaten) kunnen rapporteren in 17/18.

Waarde spelers op de balans

Netto transferresultaat

(€miljoen)

(€miljoen)

15/16

64,1
97,1

16/17
17/18

26

15/16

73,3

16/17
17/18

78,7
112,8
141,6
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De rol van makelaars
Spelerstransfers zijn vaak, quasi altijd, gelinkt met tussenkomsten
van één of meerdere makelaars, die dienen als bemiddelaar tussen
de speler en de club. Makelaars hebben een netwerk in zowel
binnen- als buitenlandse competities. De meest voorkomende
vergoeding voor een makelaar doet zich voor in de vorm van een
percentage op het transferbedrag (een commissie). Gebaseerd
op data van de jaarverslagen van 20 clubs12, komt het totale
commissiebedrag uitbetaald aan de makelaars neer op €37
miljoen. Bovenop de commissies voor inkomende transfers (27%)
en uitgaande transfers (34%), vloeit een aanzienlijk bedrag naar
bemiddeling (bv. onderhandelen van contractvernieuwingen).
Vanzelfsprekend zijn deze commissies een extra kost die komt
kijken bij elke transfer waarbij een makelaar betrokken is, en
beïnvloedt dit het netto transferresultaat. De regelgeving die
recent werd voorgesteld door de Pro League wil de rol van
makelaars limiteren voor inkomende transfers, wat op €9,8 miljoen
neerkwam in 17/18.

Het merendeel van de
commissies gaat naar een
kleine groep makelaars. De
top 5 makelaars hebben een
gemiddelde commissie van
€2,5 miljoen en strijken meer
dan een derde van de totale
commissies op.

Er zijn veel makelaars actief in België, met 245 actieve (betrokken
in een transactie) in 17/18. Het merendeel van de commissies gaat
echter naar een kleine groep makelaars. Het zijn vijf makelaars die
meer dan een derde van het totale commissiebedrag capteren. De
gemiddelde commissie van deze top vijf is vier keer zo hoog als de
gemiddelde commissie van makelaars op plaats zes tot vijftien.

Gemiddelde commissie

Makelaarscommissies

(€)

(€miljoen)

34%

27%

37m
in totaal

34,8%
47,9%

2.572.458

76.902

17,3%

39%
640.884
Aankoop

Bemiddeling

Verkoop

1-5

6-15

16-245

Gemiddelde commissie

12 Data mist voor KFCO Beerschot Wilrijk, AFC Tubize, Lommel United en KSV Roeselare
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Case studies
Clubeigenaars
Over de afgelopen jaren is het aantal buitenlandse investeerders als meerderheidsaandeelhouder van een Belgische club sterk
toegenomen. In het seizoen 17/18, waren tien clubs in buitenlandse handen, en hadden buitenlandse investeerders meer dan 50% van
de aandelen in handen. De overige veertien clubs zijn nog steeds in het bezit van een Belgische meerderheidsaandeelhouder (dertien
clubs zijn exclusief Belgisch bezit). De overige eigenaars hebben een brede waaier aan nationaliteiten, met zowel Europeanen, als nietEuropeanen. Onderstaande figuur toont de verschillende clubs en corresponderende nationaliteit van de hoofdaandeelhouder. Globaal
gezien, is 61% van de clubs in Belgische handen.
Deze toename van internationale eigenaars is een trend die zich ook voordoet in andere Europese competities. De Thaise holding King
Power is een goed voorbeeld hiervan, aangezien zij eigenaar zijn van zowel Leicester City F.C. in de Engelse Premier League, als van OudHeverlee Leuven in de Belgische competitie. Deze buitenlandse eigenaars investeren in de clubs om deze succesvoller te maken. Tijdens
het seizoen 17/18 investeerden buitenlandse aandeelhouders €54,1 miljoen euro in de clubs, een meerderheid daarvan (€51,5 miljoen)
via kapitaalsverhogingen en leningen. De overblijvende €2,6 miljoen kwam van sponsoring en reclame. Tot op vandaag, werden nog geen
winsten (via dividenden) uit de clubs gehaald door de eigenaars.
Nationaliteit van de hoofdaandeelhouder van de club (situatie op 30/06/2018)

14

10

Belgische clubs met een Belgische

Belgische clubs met een buitenlandse

meerderheidsaandeelhoude

meerderheidsaandeelhouder

Monaco

Maleisië

China

Zuid-Korea

Japan

Qatar

Thailand

Thailand

VK

50% België
50% Saoedi-Arabië

61%

39%
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eSports: Proximus ePro League
In de huidige wereld van entertainment, is eSports steeds meer
terrein aan het winnen, met een toenemende groep van fans, en
een geschat publiek van meer dan 600 miljoen spelers wereldwijd.
Stijn Jacobs legt uit: “In tegenstelling tot wat velen denken, is
eSports niet gelimiteerd tot een bepaalde sport spelen op een
spelconsole. Het kan ook gaan over online games, zoals League of
Legends of Fortnite. Die spelen trekken veel toeschouwers aan die
de wedstrijden willen bekijken, zelfs in stadions”.
De wereldwijde eSports-industrie zou zo’n $1,5 miljard genereren
in jaarlijkse inkomsten tegen 202013, vooral dankzij sponsoring
en reclame. Hoewel het een kleiner deel vormt van de globale
eSports-industrie, wil de professionele sportindustrie graag een
rol spelen in deze snelgroeiende sector. Een goed voorbeeld
hiervan is de NBA 2K league, wat een online franchise is van de
wereldberoemde NBA14. Dichter bij huis, besloot de Pro League
de mogelijkheid van een online Belgische voetbalcompetitie te
onderzoeken.
“Toen de Pro League besloot om de online versie van onze
Belgische competitie te onderzoeken, moesten we eerst een
format bepalen,” legt Stijn Jacobs uit, verantwoordelijk voor de
organisatie. Voor online professionele sportgames, zijn twee
verschillende modellen veelvoorkomend: een uitzendmodel,
waar de games live worden uitgezonden via verschillende kanalen
(model van de Nederlandse competitie), of een fancompetitie,
waarbij de wedstrijden openstaan voor alle spelers (model van
de Franse competitie). Het tweede model plaatst de nadruk op
toegankelijkheid voor alle spelers.

“Voor onze eerste editie,
besloten we om voor een
mix van het uitzend- en
fancompetitie-model te gaan.
De wedstrijden werden live
uitgezonden via verschillende
kanalen, maar op hetzelfde
moment was de competitie ook
toegankelijk voor alle spelers.“

13 eSports graduates to the big league
14 https://2kleague.nba.com/league-info/
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5000

deelnemers

5

clubs met een professionele
eSports speler

Proximus werd onze officiële partner en eigenaar van de
uitzendrechten. Samen met Electronic Arts sports (EA sports,
eigenaar van het FIFA 19 spel) en Playstation, ontstond zo de
Proximus ePro League.”
“De eerste stap was een kwalificatieronde waar 5000 spelers aan
deelnamen.” Gebaseerd op de uitslag van die kwalificatieronde,
selecteerde elke club een speler die zou spelen voor hun team.
De zestien spelers die zo overbleven, speelden tegen elkaar in
een reguliere competitie, met de zes beste teams die kwalificeren
voor de play-offs. Bovendien waren vijf professionele spelers
aanwezig in de play-offs. “We wouden de inspanningen van
de clubs die reeds met professionele spelers werkten (Royal
Excel Mouscron, Sporting Charleroi, Standard de Liège, Club
Brugge en RSC Anderlecht) erkennen, en tegelijk de spelers van
de kwalificatieronde betrekken.” Uiteindelijk werd Royal Excel
Mouscron de winnaar van deze eerste editie van de Proximus ePro
League. De play-off finale had 100.000 live kijkers op televisie en
werd ook uitgezonden op Twitch, ’s werelds grootste online gaming
streaming platform.
Stijn Jacobs is optimistisch voor de toekomst: “Voor volgend jaar
houden we een gelijkaardig formaat aan, hoewel sommige details
kunnen wijzigen. Het is belangrijk dat we openstaan voor nieuwe
concepten of competitieformules in deze jonge discipline. Zo zijn
er bijvoorbeeld onderhandelingen om een online competitie te
creëren tussen de kampioenen van de verschillende actieve liga’s
(Frankrijk, Nederland, Duitsland, België, etc.)”
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RSC Anderlecht – cashless payment system
De digitalisering van RSC Anderlecht startte in 2015 toen de club
besloot zijn digitale landschap te hervormen. “Het was belangrijk
voor ons om van één systeem te vertrekken dat alle informatie
bevat, en waar al onze partners gemakkelijk mee kunnen
connecteren. De investering indertijd blijkt nu erg nuttig te zijn
voor de implementatie van ons cashless payment system in het
seizoen 18/19,” vertelt Bert Van der Auwera (General council)
trots. Samen met Gert Boutsen (CFO) begeleidde hij het project.
“Veel fans denken dat de beslissing omtrent het cashless payment
system afgelopen jaar werd genomen, toen de club van eigenaar
veranderde, maar dat is niet het geval. We hadden onze leverancier
al geselecteerd in 2016.”
Het cashless payment system is één van de initiatieven die passen
in de bredere strategie van RSC Anderlecht, om de ervaring
gedurende het volledige fantraject te verbeteren: voor, tijdens, en
na de match.
“Het systeem is een win-win situatie, zowel voor de fans als de
clubs. Het enige wat de fans moeten doen, is eenmalig geld op hun
account zetten (ze kunnen elk moment ook terugbetaald worden)
en dan kunnen ze aan de verschillende bars betalen met een
simpele tik van hun kaart. Tegelijkertijd hebben we ook significant
de efficiëntie van onze bars kunnen verbeteren,” vertelt Bert Van
der Auwera.

“ We zijn nu in staat om de
verdeling van fans over de
verschillende bars te sturen
tijdens de rust, door de digitale
seingeving in het stadion.”
De eerste resultaten zijn veelbelovend. “Hoewel onze leverancier
had gewaarschuwd voor een potentiële dip in de consumptie,
hebben we het tegenovergestelde waargenomen. Het is moeilijk
om te zeggen in welke mate de consumptie exact is toegenomen,
aangezien catering op matchdagen in het verleden werd
uitbesteed, maar de feedback van onze voedsel- en drankpartners

30-40%

cash geld op de kaart
was uitmuntend. En uiteindelijk zijn zij diegenen die best weten
hoeveel eten en drinken wordt verkocht,” volgens Gert Boutsen.
“We schatten dat de consumptie met een derde is toegenomen.”
Een andere belangrijke factor in de implementatie is de
aanvaarding door de fans. “Tijdens de opzetfase, hebben we een
comité van fans betrokken bij de ontwikkeling, in samenwerking
met onze ontwikkelaars. Hoewel we misschien meer reclame
hadden kunnen maken, hebben onze fans snel het cashless
payment system opgepikt, en de fan-enquêtes bevestigen een
algemene tevredenheid met het nieuwe systeem,” zegt Bert Van
der Auwera.
Geld op de kaart zetten is mogelijk via zowel digitale
betaalmethodes als cash betalingen. Cash vertegenwoordigt hier
nog steeds een belangrijk segment. Volgens Gert Boutsen, varieert
het cashaandeel tussen 30 en 40% van de oplaadmogelijkheden.
“Fans houden er nog steeds van om cash geld te spenderen in het
stadion, dus we zijn tevreden dat we deze functionaliteit hebben
behouden vanaf dag één. Zeker ten opzichte van onze oudere fans,
heeft dit een vlotte overgang gefaciliteerd. Er is geen generatiekloof
geweest in de aanvaarding van het nieuwe betaalsysteem.”
In een later stadium kan het systeem dienen als basis voor andere
initiatieven. “We willen evolueren naar een uniek betaalplatform
voor de fan, waaruit we ook een loyaliteitsprogramma kunnen
uitbouwen, inclusief gepersonaliseerde promoties,” vermeldt Bert
Van der Auwera. Het systeem openen naar de buitenwereld is
ook een optie. “In de nabije toekomst zullen betalingen in onze
fanshop mogelijk zijn via de kaart, en zelfs nabijgelegen cafés
zijn voorstander om deel uit te maken van het systeem. Ooit kan
een Anderlecht fan misschien zelfs voor zijn of haar Starbucks
koffie betalen met de cashloze betaalkaart. Alhoewel dit niet zal
gebeuren in de nabije toekomst,” concludeert Bert Van der Auwera.

“We schatten dat de
consumptie met een
derde is toegenomen.”
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Het uitgebreide model dat de economische impact van de Pro League en de
Belgische voetbalclubs beschrijft, meet de directe, indirecte, en geïnduceerde
impact op vier economische indicatoren: de totale productie, bruto toegevoegde
waarde, tewerkstelling, en belastingsbijdrage. Dit capteert de waarde die de industrie
genereert, alsook zijn supply chain en de huishoudens die baat hebben bij deze
industrieën. De sectie rond methodologie in het begin van het rapport, alsook
de appendix op het einde, voorzien een volledige beschrijving van het model en
bijhorende berekeningen.
Totale productie
In het seizoen 17/18, was de totale economische impact, gemeten
door de totale productie, €943 miljoen. Dit is een toename van
€8 miljoen of 0,8% in vergelijking met 16/17. De figuur rechts
toont de verdeling in de totale productie. De directe impact meet
de inkomsten die de Belgische voetbalclubs en de Pro League
genereren. Dit is dus de operationele output, wat betekent dat
subsidies hier niet bijgerekend worden. Directe impact bevat
transferinkomsten, hoewel deze geen deel uitmaken van de
indirecte en geïnduceerde totale productie. Hieronder wordt een
volledige verdeling van de directe totale productie weergegeven.
Deze is toegenomen van €526,7 miljoen tot €529,3 miljoen sinds
afgelopen seizoen. De toename van directe totale productie
bevorderde ook de indirecte en geïnduceerde impact, die
respectievelijk toenamen tot €263 miljoen en €151 miljoen, wat de
output omvat van de rest van de supply chain en werknemers-/
spelersuitgaven in de economie.

Total productie (€miljoen)
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Bruto toegevoegde waarde
De bruto toegevoegde waarde aan de
Belgische economie door de Belgische
voetbalclubs is €615 miljoen in 17/18. Dit is
een 9% afname in vergelijking met de €669
miljoen bruto toegevoegde waarde in 16/17,
gedreven door de mindere transferresultaten
in de directe bruto toegevoegde waarde. De
impact van de stijging in lonen en salarissen
voor werknemers en spelers vormt de tweede
drijfveer van de directe bruto toegevoegde
waarde, aangezien dit getal steeg met 13%
tot €317 miljoen. Hiernaast toont de figuur
de directe, indirecte en geïnduceerde
impact naast elkaar. Vervolgens ook een
gedetailleerde beschrijving van de directe
bruto toegevoegde waarde, inclusief de
verliezen voor belastingen.

Bruto toegevoegde waarde (€miljoen)
Totaal
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Geïnduceerd

132
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Indirect
Direct
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Winst voor belasting
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Tewerkstelling
De Pro League en Belgisch profvoetbal creëren
samen 3.710 jobs in de Belgische economie in het
seizoen 17/18. Dit is een aanzienlijke stijging van 15%
ten opzichte van 16/17. Deze toename van jobs en
bijgevolg stijging van de loonkost verklaart voor een
groot deel de verminderde winsten van de clubs in het
seizoen 17/18. Het grootste deel van de gecreëerde
jobs komt van directe jobcreatie, hoewel indirecte en
geïnduceerde jobcreatie goed zijn voor 1.054 en 548
jobs respectievelijk.
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Van de directe jobs, zijn 926 of 44% voetbalspelers.
De resterende 56% zijn andere clubwerknemers, deze
ratio is constant gebleven ten opzichte van afgelopen
seizoen.
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Belastingsbijdrage
Zoals alle organisaties die actief zijn in België, dragen
ook de Pro League-clubs bij aan de financiën van de
Staat door middel van vennootschapsbelastingen,
loonheffing, nationale verzekeringen (sociale bijdragen)
en BTW.
In 17/18 waren de bijdragen in vennootschapsbelasting
van de clubs gelijk aan €3,7 miljoen, een gelijkaardig
bedrag aan dat van het 16/17 seizoen (€3,4 miljoen).
De beperkte bijdrage in vennootschapsbelasting is
een direct gevolg van de lage en in de meeste gevallen
negatieve winst vóór belastingen.
De clubs droegen €34,5 miljoen bij aan loonheffing,
een toename van 20% in vergelijking met 16/17. In de
vorige secties van het rapport, werden de loonkosten
voor de clubs al verder uitgediept (voor zowel spelers
als andere werknemers), alsook de additionele
jobcreatie dankzij de clubs. De sociale bijdragen linken
trouwens ook nauw met deze stijging, resulterend in
€23,8 miljoen, wat een significante toename is van 43%
ten opzichte van 16/17.
De BTW-balans toont de rechtstreekse bijdrage van
de voetbalclubs op hun toegevoegde waarde. De
totale betaalde BTW bedraagt €111,8 miljoen. Dit
getal geeft ons een goede schatting van de BTW
betaald over de volledige supply chain dankzij het
bestaan van profvoetbal. Aangezien geen data
beschikbaar is over de belastingimpact veroorzaakt
door indirecte en geïnduceerde bronnen, gaat de
eigenlijke belastingimpact van de Pro League en diens
clubs verder dan de getallen die in deze sectie werden
gedeeld.

Belastingsbijdrage
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Community & Social
Responsibility (CSR)
Inleiding
Vrijwilligerswerk en activiteiten gericht op CSR worden steeds
belangrijker voor de Pro League en haar clubs. Een brede
waaier aan activiteiten tracht een verbetering teweeg te
brengen in algemene fitheid, mentale gezondheid, onderwijs en
groepscohesie. Zowel de Pro League als de individuele clubs delen
de ambitie om meer rond CSR te doen. Op het niveau van de club
zelf, kan deze zijn sterke invloed en de sterke identificatie van de
regio met het team gebruiken om sociale initiatieven te organiseren
met hoge impact en toewijding. Dat een club een sterke houvast
heeft in zijn regio en veel mensen bereikt is duidelijk door het
hoge aantal vrijwilligers die de clubs ondersteunen. Gebaseerd op
data van de reguliere competitie van 18/19, assisteerden 27.933
vrijwilligers15 de clubs op matchdagen. Het totale aantal zou zelfs
nog hoger zijn als de play-offs en andere clubevenementen in
rekening worden genomen. Terwijl de clubs focussen op regionale
impact, heeft de Pro League anderzijds het vermogen een
nationaal publiek te bereiken met haar initiatieven, vaak ook dankzij
de clubs die aan deze initiatieven meewerken.
CSR staat eveneens hoog op de agenda in andere Europese
competities. Met het oog op de toekomst zouden dergelijke
initiatieven dan ook een internationaal karakter kunnen krijgen,
door samenwerking en coördinatie tussen de verschillende liga’s.
De recente Pro League campagne ‘Football for All’ is een uitstekend
voorbeeld van een initiatief met internationaal potentieel.

Vrijwilligers

27.933

in de reguliere competitie 18/19

15 Cijfers ontbreken voor RSC Anderlecht en Standard de Liège
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“De Pro League gebruikt haar
communicatiekanalen, in
combinatie met die van de
clubs om de boodschap te
brengen naar de maatschappij
dat iedereen welkom is in
voetbal en dat alle fans in staat
zouden moeten zijn om ten
volle van hun favoriete sport te
genieten”
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Pro League initiatief: Football for All
In het weekend van 22 februari 2019 organiseerde de Pro
League de eerste editie van de “Football for All”-campagne
in samenwerking met Voetbal Vlaanderen, ACFF en KBVB. Dit
initiatief is een gebaar tegen homofobie, racisme en andere
vormen van discriminatie, en moedigt respect, diversiteit en
tolerantie aan in de sport. De boodschap van het regenboogweekend is duidelijk: Voetbal is voor iedereen.
“Football for All” is een project dat zowel de professionele
Pro League-clubs, als Belgische amateurclubs dragen. De
kapiteins van de ploegen speelden hun wedstrijden met een
regenboog-kleurige kapiteinsband tijdens de campagne, terwijl
ook regenboog-hoekvlaggen wapperden op het veld. De eerste
editie van ‘Football for All’ was een groot succes: 224 clubs in
België namen deel. Hoewel de regenboogkleuren gewoonlijk
gelinkt worden aan de LGBT+ community, mikt het initiatief veel
breder dan dat, en roept het op tot respect en diversiteit in de
ruimste zin, met inbegrip van gender, cultuur, religie en ras.
Hoewel dit slechts de eerste editie was, kreeg de campagne

internationale publicatie. De ambitie bestaat om een campagne
onder enkele Europese competities te coördineren tegen
seizoen 19/20.
De campagne stopte niet met de regenboogkleuren op het veld,
maar werd gecomplementeerd met vier getuigenissen die een
gezicht geven aan “Footbal for All”. David, een joodse fan, Kenny,
een LGBT+ supporter, professioneel speler Mbaye Leye en Brian
Tevreden, CEO van KSV Roeselare, delen hun verhalen in korte
videoboodschappen. Ze getuigen over hun passie voor voetbal,
soms overschaduwd door discriminerende slogans en gezangen
die zich richten naar een deel van hun identiteit.
Bij het slot van het weekend, signeerden de spelers de
kapiteinsbanden en vlaggen voor een veiling. De opbrengsten
gingen naar twee initiatieven die tolerantie bevorderen: Kazerne
Dossin, een museum dan bezoekers onderricht over de
Holocaust en mensenrechten, en de stichting Ihsane Jarfi, een
organisatie die intolerantie en homofobie in België bestrijdt.

Pro League
clubs
24
namen deel aan de
FFA campagne

Amateur
clubs
200
namen deel aan de
FFA campagne
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Andere CSR-initiatieven (Club Brugge & KAA Gent)
Voetbalclubs spelen een belangrijke rol in het dagelijkse
leven van hun fans. De fans zijn divers van achtergrond,
maar verenigd in hun liefde voor de club. “Een voetbalclub
moet zich bewust zijn van zijn belang ten opzichte van die
verschillende groepen en een open en inclusieve gemeenschap
creëren,” vertelt Wim Beelaert, coördinator van de KAA Gent
Foundation. De KAA Gent Foundation won de prijs voor
de beste Community & Social Responsibility-werking in het
Belgisch voetbal voor de vierde keer in zes jaar tijd. “Een club
foundation is in feite een aparte legale entiteit, waarbinnen
een club alle initiatieven organiseert om iets terug te geven
aan de gemeenschap,” legt Peter Gheysen uit, coördinator van
de Club Brugge Foundation. Beide clubs zijn erg actief in hun
respectievelijke regio’s.

De twee stichtingen organiseren een variëteit aan initiatieven, gefocust
rond twee assen: mensen aanzetten om meer te sporten, en steun
bieden aan personen uit benadeelde groepen. Voorbeelden hiervan
voor Club Brugge zijn een voetbalteam voor kinderen die aan autisme
leiden (Voetbalkraks), een G-ploeg, wandelvoetbal en een start-to-run,
waarbij fans de kans krijgen om op te bouwen naar een 5 kilometerloop in en rond het stadion. Andere initiatieven in Gent focussen op
de buurt Nieuw Gent – Steenakker, waar de KAA Gent Foundation een
belangrijke partner werd voor de gemeenschapswerking, met een
dansschool (Buffalo Dance Academy) en een lokaal voetbaltoernooi
(Buffalo League). Samen met Stad Gent, ontwikkelden de Foundation
en KAA Gent “Elk Talent Telt”, een project dat de jeugdopleidingen
van Gentse voetbalclubs versterkt. Het initiatief versterkte de
jeugdopleiding van meer dan 3.000 jonge spelers in Gent.

“Ons clubimago maakt het
mogelijk een connectie te
vormen met onze doelgroep.
Een coach in een KAA Gent
trainingspak maakt een
enorm verschil in perceptie.”

Voetbalclubs die iets willen terugdoen voor de gemeenschap zijn een
veelvoorkomend fenomeen in vele Europese competities, vooral in
Engeland, Duitsland en Nederland, om er een paar op te noemen.
De clubs organiseren zich in een internationaal netwerk, de EFDN
(European Football Development Network), om ideeën te delen en hun
sociale impact te versterken. De organisatie bestaat momenteel uit
meer dan 70 clubs. “Een van de sterktes van EFDN is de bereidheid van
de clubs om informatie te delen met elkaar. Voor sommige initiatieven,
konden we uitgebreid op documentatie en materiaal gedeeld met
het netwerk rekenen. Een deel uitmaken van het netwerk is een
erg verrijkende ervaring geweest tot op heden,” concludeert Peter
Gheysen.

Het initiatief "Elk Talent Telt" had een impact op:

15

Volgens Wim Beelaert is een foundation een perfecte manier voor elke
voetbalteam om een sociale bijdrage te leveren. “We zien het met al
onze initiatieven: ons clubimago maakt het mogelijk een connectie te
vormen met onze doelgroep. Een coach in een KAA Gent trainingspak
maakt een enorm verschil in perceptie.” Peter Gheysens bevestigt,
“Het grootste voordeel voor de foundation is het gebruik van het
clublogo”.

clubs

200

3.000
spelers

42

© Photo L. Fr. Dr

trainers

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

Fans
Introductie
De relatie tussen de club en zijn fans is intens, en van tijd tot tijd
van emotionele aard. Samen worden vreugde van succes en
frustratie van teleurstellingen gedeeld. Een gezonde relatie met
de fans, die elke wedstrijd volledig achter het team staan, kan het
verschil maken tussen winst en verlies.
Clubs erkennen het belang van hun fans op verschillende
manieren: het stadion openstellen voor alle fans, regelmatige
ontmoetingen organiseren tussen clubs en fans, voorzien van
financiële steun voor evenementen georganiseerd door fanclubs,
of zelfs een plaats in het bestuur om de lange-termijn visie van de
club te bepalen.
Hoewel de impact van de fans op de club significant kan zijn, is
het omgekeerde ook waar. Fans identificeren zich sterk met de
identiteit van hun favoriete club, wat resulteert in een belangrijke
invloed van de club op het dagelijkse leven van de fan. Met 436
geregistreerde fanclubs en 4,3 miljoen volgers op sociale media,
is het vanzelfsprekend dat de clubs veel fans bereiken, zowel
nationaal als internationaal.
Clubs nemen een rol op naar hun fans toe. Fanclubs zijn een sterk
instrument om dit te realiseren. Voor fans die uit sociaal kwetsbare
groepen komen, voorziet voetbal een gevoel van samenhoren en
geeft het hen de kans om deel uit te maken van een groep.

436

Geregistreerde fanclubs

4,3m

Volgers op sociale media
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Toen KRC Genk zich kwalificeerde voor de bekerfinale in het 99/00
seizoen, wouden talloze fans de wedstrijd meemaken “Mijn neef zit
in een rolstoel, en hij is een grote KRC Genk fan, dus we wouden er
absoluut bijzijn wanneer Genk de bekerfinale zou spelen,” vertelt
Maurice Bielen, een van de stichters van Blue Army On Wheels
(BAOW). “Jammer genoeg waren er in die tijd nauwelijks stadions
die rolstoeltoegankelijk waren”. Dat was het moment dat Maurice
en een paar anderen besloten om BAOW te stichten, de allereerste
fanclub in België voor andersvaliden. Het was het begin van een
succesverhaal: twintig jaar later heeft de organisatie meer dan
200 leden. Onze gemeenschap staat open voor iedereen, maar
het doel is om andersvalide personen te helpen genieten van de
wedstrijden zoals alle fans,” voegt Stefaan Moors toe, die in het
bestuur van BAOW zetelt.
Gesteund door KRC Genk en Stad Genk, trekt BAOW aan de kar
om het Belgisch voetbal toegankelijker maken. Stef Linsen is de
contactpersoon tussen de club en de supportersclubs en legt uit.
“Afgelopen jaren hebben we meer dan 100 plaatsen gecreëerd
voor rolstoelgebruikers, voor zowel thuis- als uitfans. Bovendien
hebben we de stadioningangen aangepast om makkelijke
toegang toe te laten en zelfs de bar opnieuw ingedeeld om
rolstoelvriendelijk te zijn.” Daarenboven is er ook een toegewijde
zone in het stadion waar fans met een zichtbeperking de wedstrijd
kunnen volgen via moderne commentaar.”
De voortdurende inzet van BAOW, zowel lokaal als nationaal,
gecombineerd met de positieve attitude van KRC Genk hebben
de weg vrijgemaakt voor andere Belgische clubs. Hoewel er zeker
ruimte voor verbetering is, hebben meer en meer clubs het belang
van inclusiviteit en toegankelijkheid voor de fans beseft. “Een
organisatie op nationaal niveau om een gestructureerde aanpak
voor te schrijven zou een volgende stap in de juiste richting zijn,”
concludeert Stefaan Moors.

100

plaatsen voor rolstoelgebruikers

16 UEFA website (2017): Disability Access Officer handboek
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“Onze gemeenschap staat
open voor iedereen, maar
het doel is om andersvalide
personen te helpen
genieten van de wedstrijden
zoals alle fans”
Om op Europees niveau een goed voorbeeld te stellen, besloot
de UEFA in juni 2015 als onderdeel van de UEFA Club Licensing
and Financial Fair Play Regulations dat clubs nu verplicht zijn een
Disability Access Officer aan te stellen16. Er bestaat tegenwoordig
het Centre for Access to Football in Europe (CAFE), dat een netwerk
in Europa nastreeft dat advies en ideeën kan delen rond stadions
toegankelijker maken. “We hebben reeds enkele van die CAFE
sessies bijgewoond, en die waren erg nuttig voor ons,” vertelt
Maurice. “Hoewel andere Europese ervaringen niet altijd even vlot
zijn verlopen” lacht Stefaan. In 2016 ging BAOW naar Italië om naar
de Europa Leaguewedstrijd Sassuolo-Genk te kijken met 40 van
haar leden. “De zon had de volledige dag geschenen, maar tegen
de tijd dat de wedstrijd begon, kon niemand een hand voor ogen
zien door de mist. De wedstrijd werd uitgesteld tot vrijdag, maar
we moesten naar huis rijden donderdagnacht. Hoewel vele fans
teleurgesteld waren dat we niet bij de 0-2 overwinning waren,
was het een fantastische trip voor ons allen die we nooit zullen
vergeten,” concludeert Stefaan. .
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KRC Genk – Blue Army On Wheels
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In het seizoen 08/09 had Standard de Liège 56 fanclubs, wat
neerkwam op 11.000 leden. Tien jaar later zijn deze cijfers
geëvolueerd naar 65 fanclubs met zo’n 14.000 leden. De fans van
Standard zijn welbekend bij alle clubs, aangezien hun manier van
supporteren uniek is. “Een wedstrijd bij Standard is altijd lastig
voor het bezoekende team, en dat is geen toeval,” vertelt Quentin
Gilbert, die de officiële contactpersoon is tussen Standard de Liège
en de fanclubs (Supporter Liaison Officer). “De meeste fanclubleden
hebben een abonnement. Die leden zijn allen geregistreerd in onze
systemen, dus wij kennen onze fans goed, en ze kennen ook elkaar
goed. Ze komen elke week, voor zowel thuis- als uitwedstrijden.”
Voor de club is het een zegen wanneer alle fans zich registreren
in fanclubs, aangezien dit het makkelijker maakt om met hen
in interactie te gaan. Fanbetrokkenheid en –engagement zijn
steeds belangrijker aan het worden in tijden van smartphones en
sociale media, maar deze interactie mag niet beperkt blijven tot
het zuiver digitale. “Door middel van regelmatige communicatie
tussen de club en de voorzitters van elke fanclub, slagen we erin
een nauwe connectie aan te houden, alsook de wensen en noden
van onze fans te begrijpen.” Er is ook meer: In 2001 bundelden
de fanclubs hun krachten door een overkoepelende federatie uit
te bouwen, 'La Famille des Rouches', waar het bestuur bestaat
uit zes personen (verkozen uit de lijst van 65 voorzitters) en een
vertegenwoordiger van Standard de Liège. “Voor ons is dit echt de
manier om onze fans dichter bij de club te brengen en vice versa.
Het creëert communicatie in twee richtingen.” De club zal projecten
ondersteunen die de fans ondernemen, of spelers sturen voor
een meet & greet wanneer een fanclub een jaarlijks evenement
organiseert, zoals een barbecue. “We gaan nooit een blanco cheque
uitschrijven, maar als de fans ons aantonen dat ze een constructief
project bouwen, zijn wij meer dan blij om te helpen.”
Het gevoel deel uit te maken van een groep is een essentieel
element voor elke fanclub; dit is niet anders voor de Standard de
Liège fans; Wanneer een nieuwe fan toetreedt tot een fanclub, is de
klik met de andere fans belangrijk, maar alle voorzitters bevestigen
dat achtergrond, job of financiële situatie hier niets mee te maken
hebben. “Thuishoren in een groep volgt automatisch als je de
passie deelt van de groep, zijnde de liefde voor Standard de Liège.
Wanneer fans bij hun fanclub zijn, kunnen ze dagelijkse zorgen
vergeten, elkaars perspectieven beter begrijpen en voor sommigen
is het zelfs een aanleiding om actie te ondernemen en enkele
aspecten van hun leven te verbeteren.” Mario Bronckaerts, een
echte Standard de Liège fan en voorzitter van zowel fanclub ‘Club
de Tienen’ en ‘La Famille des Rouches’, ontmoette zijn vriendin in
zijn eigen fanclub. “Ze nam contact op met me om te kijken of zij en
haar zoon, die een grote fan is, welkom zouden zijn. Hoewel ze in
Sint-Niklaas woonden, vonden we een oplossing om hun onderweg
op te pikken, en ze waren elke wedstrijd aanwezig. Na een tijdje
groeiden we naar elkaar toe, en momenteel leven we samen in
Leuven,” vertelt Mario.

“Thuishoren in een groep
volgt automatisch als je
de passie deelt van de
groep, zijnde de liefde voor
Standard de Liège.“

65

fanclubs

14.000
leden
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Jeugdspelers
Introductie
Jeugdspelers zijn de toekomst van de clubs. Clubs investeren tijd en
geld in hun jeugdacademies, met het ultieme doel hun jonge spelers
te laten doorgroeien tot de top van de voetbalwereld. Gebaseerd op
data voor 17/18, hebben 231 Belgische jeugdspelers (<23) een voltijds
of deeltijds contract. Samen speelden deze jonge Belgen 82.464
minuten, 10% van het aantal gespeelde minuten gedurende dat
seizoen. In de andere leeftijdscategorieën, 23-26 en >26, speelden de
Belgen respectievelijk 13% en 22% van de gespeelde minuten.
Het geldende fiscaal regime vereist dat Belgische clubs een
vast bedrag in de jeugdopleiding investeren. De verminderde
bedrijfsvoorheffing op spelerslonen van spelers ouder dan 26 dient
voor minstens de helft gespendeerd te worden aan salarissen
van jeugdspelers of jeugdtrainers. In 2017 investeerden de clubs
€42 miljoen in jeugdsalarissen, wat 2,4 keer meer is dan ze wettelijk
vereist zijn (€17, 3 miljoen).
Een bijkomende stimulans voor de clubs om in jeugdopleiding te
investeren is het variabel aandeel in de uitzendrechten die clubs
ontvangen. Dit hangt af van het aantal jonge Belgen die een opleiding
genoten in de jeugd van een professionele Belgische ploeg, en daarna
doorbreken in het eerste team.
Tenslotte zijn jeugdinvesteringen steeds belangrijker aan het worden
dankzij de economische impact. Jeugdspelers die getransfereerd
worden naar andere clubs, bij voorkeur na een succesvol begin van
hun carrière, brengen pure winst op voor de club, en vormen zo een
interessante bron van inkomsten.

82.464

minuten gespeeld in 17/18
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spelers met een contract
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Oud-Heverlee Leuven
De overname van Oud-Heverlee Leuven door King Power in 2017
zette de club in beweging, niet alleen het A-team, maar ook de
jeugdacademie. De afgelopen vier seizoenen traden meer dan 100
spelers toe tot de jeugdopleiding, wat het totaal op 804 spelers,
waarvan 30 meisjes, brengt in het 18/19 seizoen. “We verhoogden
zowel het aantal spelers per team van onze nationale jeugdteams,
als het aantal teams die op regionaal en lokaal niveau spelen,”
vermeldt Peter Willems, CEO van Oud-Heverlee Leuven. “Dit was
niet mogelijk geweest zonder de recente investeringen in onze
infrastructuur voor de jeugd.” De afgelopen twee seizoenen alleen,
investeerde de club €2 miljoen17 in hun jeugdacademie (inclusief
voetbalvelden, accommodatie en technologie zoals GPS tracking
toestellen en camera’s).
“We proberen vanaf dag één in een erg professionele omgeving te
werken met onze jeugdteams, vertelt Dries Bloemen, physical coach
van de jeugdacademie. Dit betekent ruimte laten voor biometrische
data-analyses van spelers (in samenwerking met de KU Leuven) en
video-analyses na trainingen en wedstrijden om positionering en
uitvoeringssnelheid te verbeteren. De recente investeringen tillen
de werking bij Oud-Heverlee Leuven naar een hoger niveau.”
Hoewel accommodatie en technologie steeds belangrijker worden
voor de ontwikkeling van een jonge speler, focust Oud-Heverlee
Leuven evenzeer op de bredere context van steun die een
jonge speler nodig heeft. Elke trainingsdag is er gekwalificeerd
medisch personeel aanwezig om blessures te voorkomen en
behandelen. “De club wil ook de combinatie van school en voetbal

804

spelers in
seizoen 18/19

“De club wil op elke
mogelijke manier de
combinatie van school en
voetbal mogelijk maken”
vergemakkelijken op elke mogelijke manier,” voegt Jeroen Trogh
toe, die verantwoordelijk is voor het algemeen bestuur van de
Oud-Heverlee Leuven jeugdacademie. Initiatieven georganiseerd
door de club zijn het transport van en naar de training (vanaf
Lummen en Brussel), de optie aanbieden om kostschool te volgen
via het Heilig Hartinstituut Heverlee & Redingenhof, en toegewijde
contactpersonen met een breed netwerk aan scholen. “Deze
personen hebben een goede relatie met de scholen en zullen
snel actie ondernemen indien nodig. Dankzij deze samenwerking
kunnen we slechte schoolresultaten vermijden in plaats van de
spelers te moeten straffen. School is duidelijk de eerste prioriteit
voor ons als een jeugdorganisatie, maar we doen er alles aan
wat we kunnen om genoeg ruimte te voorzien voor voetbal
en persoonlijke ontwikkeling van onze spelers op het veld,”
concludeert Jeroen Trogh.
Al deze persoonlijke aandacht voor de spelers, zowel op en naast
het veld, is voordelig voor de relatie tussen de speler en de club.
“Elk jaar zien we spelers die gecontacteerd worden door andere
Belgische clubs, of zelfs een grote internationale club. Ondanks
al die druk, verlaat slechts een handvol spelers de club effectief,”
volgens Peter Willems. Deze relatie breidt zich ook uit naar de
ouders van de speler. “Hoewel de club duidelijke richtlijnen heeft
voor ouders, hebben we tegelijkertijd een open en transparante
communicatie, wat ouders appreciëren. Ze leren zo de club te
vertrouwen,” zegt Jeroen Trogh.

€2 miljoen

geïnvesteerd gedurende de
afgelopen 2 seizoenen

17	Cijfers ontvangen door Oud-Heverlee Leuven voor de seizoenen 17/18 &
18/19
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Royal Antwerp FC
De jeugdacademie van Royal Antwerp FC (RAFC) telt op dit moment
11 teams en 225 leden. De club wil met de jeugdacademie het aantal
spelers dat doorgroeit naar het A-team maximaliseren. “We zijn
gestopt met onze jeugdteams in de regionale en lokale groepen
vanaf 17/18, net na onze promotie naar 1A. Deze beslissing heeft
het aantal spelers en teams in onze jeugdacademie significant
verminderd. We focussen nu al onze inspanningen op de nationale
jeugdploegen, die in de Elite categorieën spelen,” legt Steven Smet uit,
verantwoordelijke voor de vorming binnen de RAFC-jeugdacademie.
De principes van de academie draaien rond de ambitie om
spelers voor te bereiden op een plaats binnen de A-ploeg. Voor
elke leeftijdscategorie gaat de club doorheen een selectief
scoutingproces alvorens nieuwe spelers aan te trekken. Het
spelersprofiel, de veldpositie (vanaf U13) en persoonlijkheid moeten
passen bij het ‘RAFC-DNA’. De club beseft dat, ondanks de vele
moeite die ze steken in het voorbereiden van hun spelers op de rol
van profvoetballer, niet iedereen de finish zal halen. Voor die spelers
steunt de club dan ook de heroriëntatie naar een andere club.
Recente investeringen in infrastructuur zetten het belang van
de RAFC-jeugdacademie in de verf. “Hoewel we de exacte cijfers
niet kunnen meegeven, zijn we trots om te melden dat we ons
nieuwe jeugdcomplex zullen beginnen gebruiken vanaf het 19/20
seizoen,” vertelt Sven Jaecques, sportadviseur bij RAFC. Bovenop de
nieuwe infrastructuur, maakt de club ook al uitgebreid gebruik van
technologie, inclusief het filmen van thuiswedstrijden en trainingen,
zodat de spelers persoonlijke feedback kunnen krijgen. Ook bestaat
er een centraal platform (Pro Soccer Data) voor communicatie. “Het
is ons belangrijkste communicatiemiddel tussen de club, spelers
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en de ouders. Voor de oudere teams (+U18), gebruiken we het
zelfs als een hulpmiddel voor opvolging van hun fysieke fitheid,”
vertelt Steven Smet. Persoonlijke opvolging is beschikbaar voor
alle leeftijdscategorieën. Toegewijde medici behandelen blessures,
en ontwikkelen voor elke speler een RTP (Return to Play) traject, in
samenwerking met de fysieke coaches.
School is een ander belangrijk element waar de club een verschil
wil maken. Vanaf U12, faciliteren gespecialiseerde studiecoaches de
combinatie van school en voetbal. Ze zijn de contactpersoon tussen
de club en de school, volgen schoolresultaten op, en ondersteunen
zelfs huiswerk maken op trainingsdagen. De schoolsteun past in
de bredere filosofie van de jeugdacademie om alle spelers voor te
bereiden op een leven buiten profvoetbal.
De club ziet de impact van zijn inspanningen in de resultaten van
de jeugdteams, langsheen alle leeftijdscategorieën. In het 18/19
seizoen, eindigden vijf teams binnen de top drie van de Elite 2
jeugdcompetitie, met twee teams die de titel behaalden. Het B-team
slaagde er zelfs in een plaats te verzekeren binnen Play-Off 1, in
navolging van het voorbeeld dat het A-team had neergezet.
“We voelen veel druk van de andere clubs in België, of zelfs
Nederland, die onze spelers benaderen vanaf een erg jonge leeftijd
(8 jaar),” zegt Steven Smet. “Als een jeugdacademie proberen we
met deze druk om te gaan door een sterke naam en product uit
te bouwen. We geloven dat de beste manier om onze spelers te
behouden, ons aan onze principes houden is. Als ze uiteindelijk
beslissen om weg te gaan, respecteren we die beslissing,”
concludeert Sven Jaecques.
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Sporting Charleroi
Een nieuwe eigenaar in Royal Charleroi Sporting Club’s (RCSC)
in 2012 bracht een herziening van de lange termijn doelen
teweeg, voor zowel het A-team als de jeugdspelers. “Het nieuwe
bestuur maakte het engagement om meer nadruk te leggen
op de jeugdacademie, en heeft een duidelijke ambitie om de
kwaliteit op te krikken,” vertelt Alain Decuyper, hoofd van de
RCSC-jeugdacademie. De academie telt ondertussen 280 spelers,
met teams die exclusief op nationaal niveau spelen; RCSC’s
jeugdteams hebben nooit op regionaal of lokaal niveau gespeeld,
een doelbewuste keuze. “We hebben niet voldoende capaciteit
om teams te laten spelen op het regionale en lokale niveau in onze
academie. We willen ook niet de clubs in de omgeving droogleggen
door al hun spelers over te nemen.” Het idee om een ecosysteem
te onderhouden leeft sterk bij RCSC. “Ons objectief met de
jeugdacademie is om een maximaal aantal spelers in het A-team te
krijgen. De omliggende teams zijn de perfecte plaats voor ons om
naar talent te zoeken. Hoewel we doen wat we kunnen, realiseren
we ons dat sommige van onze jeugdspelers geen profvoetballers
zullen worden. Uiteindelijk eindigen ze in het A-team van een van
onze aangrenzende teams, wat voor henzelf ook een voordeel is.
Het engagement ten opzichte van de jeugdacademie,
gecombineerd met het duidelijke doel van het management om het
aantal spelers te doen toenemen dat in het A-team terechtkomt,
ging hand in hand met significante investeringen. “In de loop van
afgelopen jaar, zijn miljoenen geïnvesteerd in onze academie.
Dit is niet gelimiteerd geweest tot infrastructuurinvesteringen,
aangezien significante investeringen in professioneel personeel
ook gemaakt zijn.” In 2015 nam de club 40 nieuwe personen aan
in de jeugdacademie, inclusief een psycholoog, diëtist, en medisch

personeel. “Al onze coaches hebben een trainersbrevet (UEFA A/B),
en hebben ervaring in pedagogie.”
De investeringen in de jeugdacademie werpen hun vruchten af.
“We zien zeker de kwaliteit van onze teams en spelers stijgen. Deze
hogere kwaliteit heeft jammer genoeg wel een negatieve invloed
op het behoud van de spelers.” In 17/18 verloor RCSC 23 spelers,
het equivalent van bijna twee teams, vooral aan andere Belgische
clubs. “We hebben die spelers moeten vervangen, wat een
uitdaging vormt voor ons, maar we beseffen ook dat het dankzij
onze inspanningen is dat andere Belgische clubs onze spelers
najagen.”
Alain Decuyper ziet twee mogelijke manieren om het behoud van
jeugdspelers hoog te houden. “Zodra we enkele succesverhalen
hebben van jeugdspelers die het A-team halen, zal ons verhaal
en de belofte tegenover spelers en ouders sterker worden. Een
tweede element waarrond we werken is het gevoel van een
‘Carolo’ te zijn voor alle leeftijdsgroepen. Spelers die zich kunnen
identificeren met de club en onze waarden zullen langer blijven.
We hadden onlangs een voorbeeld hiervan met een jonge speler
(10 jaar oud), die verkoos om bij ons te blijven, liever dan naar een
grote Belgische club te verhuizen.”
Behoud van spelers is een kernelement waar de academie
mee bezig is. De realisatie van een kostschool met 30 plaatsen
gereserveerd voor RCSC-jeugdspelers illustreert dit ook. “Dit
laat toe om spelers uit andere delen in België voor ons te laten
spelen, terwijl we ook de deur openen voor spelers in de buurt.
Sommige ouders vinden het beter als hun kind de volledige dag
professionele steun kan krijgen.” De club beseft dat niet alle ouders
de significante kost van een kostschool kunnen betalen. “Voor
spelers die afkomstig zijn uit een financieel kwetsbaar gezin, zijn
wij bereid de kosten van de kostschool te dekken, of andere kosten
gerelateerd aan spelen voor een professionele jeugdacademie.
Hoewel het een uitdaging is voor ons om een onderscheid te
maken tussen onze verschillende spelers, vinden we dat we als
club zoveel mogelijk moeten teruggeven aan de samenleving,”
concludeert Alain Decuyper.

© M.M. 2018

“We vinden dat we als
club zoveel mogelijk
moeten teruggeven
aan de samenleving”

49

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

Appendix
Om het economisch model toe te passen, is de rechtstreekse impact
van de Belgische voetbalclubs nodig op het gebied van productie,
bruto toegevoegde waarde en voltijdse equivalenten. De data voor
productie en bruto toegevoegde waarde werden verkregen door de
jaarverslagen van de voetbalclubs en de Pro League te bestuderen.
Om de jobcreatie na te gaan, werd een enquête georganiseerd
bij de clubs over het aantal werknemers in verschillende functies.
Omdat economische activiteiten een sterke correlatie hebben
met de bredere economie, zal een verandering in een bepaald
bedrijf gewoonlijk ook een bijkomende impact hebben elders in de
economie. De economische impact in het rapport wordt gemeten
door inputoutput-modellen toe te passen op de rechtstreekse impact.
Het input-output-model, ontwikkeld door Nobelprijs-winnaar Wassily
Leontief, is een kwantitatieve techniek voor het meten van correlaties
tussen verschillende sectoren binnen een economie. Het input-outputmodel wordt op grote schaal gehanteerd door nationale economische
bureaus om verschillende economische indicatoren te berekenen,
waaronder het BBP. Waar input-output-modellen kijken naar de impact
van bedrijven en hun toevoerketen binnen een economie, gaat de
National Accounting Matrix (NAM) nog een stap verder. Het houdt
rekening met alle economische acties die gedurende een bepaalde
periode worden ondernomen binnen een economie. Op die manier
kunnen het gezinsinkomen en de effecten ervan worden geraamd
bovenop de oorspronkelijke impact op de toevoerketen.
In onze evaluatie van de socio-economische impact kunnen drie types
van impact worden onderscheiden:
1. Directe impact: de industrie zelf oplevert een zekere
impact, door zaken te doen binnen de economie, wat ook
een bruto toegevoegde waarde veroorzaakt, jobs creëert, en
belastinginkomsten genereert.
2. Indirecte impact: de supply chain van de sector is
verantwoordelijk voor een bruto productie, toegevoegde waarde,
jobcreatie en belastingen als een onrechtstreeks gevolg van de
industrie zelf
3. Geïnduceerde impact: huishoudens die een inkomen verwerven
uit de sector en haar supply chain hebben een toegekomen
koopkracht, wat extra productie, toegevoegde waarde, jobs en
belastingen veroorzaakt.
De berekeningen in die rapport zijn conform met de richtlijnen uitgezet
door het Belgische Federale Planbureau18 19 De analyses maakten ook
gebruik van discussienota’s over de theorie achter het input-output
model 20 21. Bij de economische berekeningen is behoedzaamheid
vereist in verband met volgende zaken: Multiplicatoren worden
berekend op basis van een gemeten totale productie over de periode
van een jaar en geven de gemiddelde relaties weer.
De gehanteerde multiplicatoren voor NACE-code 93 omvatten
sectoren buiten de professionele sport, zoals de fitnesssector. Deze
multiplicator wordt gebruikt als een proxy omdat er geen specifieke
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multiplicator is voor de professionele sporten uit de subsector.
De multiplicatoren bevatten alleen effecten die upstream plaatsvinden.
Downstream effecten worden niet meegerekend. Dit heeft slechts
een minimale impact op de sector van de professionele sport die
gewoonlijk erg dicht aanleunt bij het einde van de toevoerketen.
Een multiplicator vormt een relatie tussen de initiële effecten op
productie, Bruto Toegevoegde Waarde of tewerkstelling en het totale
effect. Om die reden zou een hoge multiplicatorwaarde kunnen
wijzen op grootschalige totale effecten (teller) of geringe initiële
effecten(noemer)
Directe impact
In hun antwoord op de vraag naar profvoetbal genereren de
voetbalclubs zelf in de eerste plaats rechtstreekse effecten, ofwel de
initiële impact. Voor het meten van de gegenereerde rechtstreekse
productie en rechtstreekse bruto toegevoegde waarde, wordt het
laatst beschikbare fiscaal jaar 2018 gebruikt.
Directe totale productie
Om de rechtstreekse totale productie te berekenen, tellen we de
inkomsten van de voetbalclubs op, gegenereerd door de volgende
bronnen:
•• Tickets en abonnementen
•• Uitzendrechten
•• Sponsoring- en reclame-inkomsten
•• Commerciële inkomsten
•• UEFA-prijzengeld
Noch subsidies vanwege de staat noch de voordelen van de
verminderde bedrijfsvoorheffing voor atleten in België, die als bron van
inkomsten worden beschouwd, worden meegerekend in deze formule.
Directe bruto toegevoegde waarde
Voor de rechtstreekse Bruto Toegevoegde Waarde wordt de
standaardformule van winst vóór belasting plus totaal loonpakket
gebruikt. Als dusdanig staat de Bruto Toegevoegde Waarde voor de
“toegevoegde waarde” voor de economie, of anders gesteld: “Hoeveel
waarde bezorgt deze activiteit aan deelnemers in de economie?” Die
deelnemers zijn 1/ kapitaalverstrekkers en de staat, en 2/ gezinnen,
in lijn met de gebruikelijke begunstigden van winsten vóór belasting
en lonen. De Bruto Toegevoegde Waarde vermijdt ook een dubbele
telling die zich voordoet bij de totale productie, omdat de kosten van
verkochte goederen, die verschijnen als inkomsten voor leveranciers,
niet in acht worden genomen.
Directe tewerkstelling
Als rechtstreekse jobs geldt het aantal FTE’s, in dienst van de voetbalclubs.
Bovendien werd een vragenlijst verstuurd naar de Belgische voetbalclubs
om meer licht te werpen op het type van die FTE’s.
Directe belastingsbijdrage

Belgian Federal Planning Bureau (2016). Multiplicatoren: handleiding.
Belgian Federal Planning Bureau (2016). NAM-multiplicatoren: handleiding
Avonds L., Belgian Federal Planning Bureau (2013). Working Paper 10-13. Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005.
Avonds L., Hambÿe C., Hertveldt B., Michel B., Van den Cruyce B. (2016). Working Paper 5-16. Analyse van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010.
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De belastingsbijdrage van Belgische voetbalclubs en de Pro League
wordt geraamd op basis van de jaarverslagen en belastingaangiftes.
Bij het ramen van de totale som die wordt bijgedragen aan de staat,
worden vier relevante vormen van belastingsbijdrage geïdentificeerd:
•• Vennootschapsbelasting
•• Loon- en inkomstenbelasting
•• Sociale zekerheidsbijdragen
•• Belasting op toegevoegde waarde (BTW)
De gegevens voor deze vier elementen werden verzameld via de
jaarrekeningen van de clubs en BTW-documenten. Omdat de gegevens
over loon- en inkomstenbelasting van niet-spelers, in dienst van de
voetbalclubs, niet beschikbaar zijn voor de kleinere clubs, doen we een
inschatting op basis van de bij de grotere clubs toegepaste belastingen op
de lonen voor die werknemers, wat resulteert in een gemiddelde van 28%.
Indirecte impact
Aangezien Belgische professionele voetbalclubs goederen verkopen
en diensten verlenen aan hun klanten, profiteren andere sectoren
hiervan door de voetbalclubs te bevoorraden of andere neveneffecten
te voorzien, zoals hotelkamers voor supporters. Specifieke sectoren
die de invloed ondervinden van het bestaan van het profvoetbal in
België, zijn de horeca, de bouw, winkels met sportkleding, media &
entertainment, medische dienstverlening en gokkantoren.
Indirecte totale productie
Aangezien de productie, die wordt gegenereerd door de voetbalsector,
toeneemt, zal de sector zijn leveranciers ook nopen om hun productie
te vergroten. Op hun beurt wenden deze laatsten zich tot hun eigen
leveranciers om hun productie te vergroten. Dit gecumuleerde effect
van rechtstreekse en onrechtstreekse inkomsten wordt berekend
met behulp van het input-output-model van Leontief, dat door het
Belgisch Federaal Planbureau wordt voorzien in zijn open datasets.
De relevante sector voor de professionele voetbalsector stemt
overeen met NACE-code 93. De totale effecten worden geraamd met
gebruikmaking van de productie-multiplicator voor de sector met
NACE-code 93, namelijk 1.75. Concreet betekent dit dat elke €100 aan
rechtstreekse inkomsten, gegenereerd in de sportsector, leidt tot €75
aan onrechtstreekse inkomsten, gegenereerd binnen de economie.
Belangrijk is de nodige omzichtigheid te betrachten wanneer er wordt
gekeken naar de totale productie-effecten, omwille van de mogelijkheid
van een dubbele telling
Indirect bruto toegevoegde waarde
Net zoals bij de onrechtstreekse productie zal een toename van de
Bruto Toegevoegde Waarde in de voetbalsector leiden tot een toename
van de Bruto Toegevoegde Waarde in de algehele toevoerketen.
Aangezien het Belgisch Federaal Planbureau geen precieze multiplicator
voorziet voor Bruto Toegevoegde Waarde in zijn vijfjaarlijkse
berekeningen, wordt de inkomens-multiplicator voor primaire input
gebruikt als proxy. Deze multiplicator is sterk vergelijkbaar met Bruto
Toegevoegde Waarde omwille van de manier waarop de primaire input
wordt berekend: Bruto Toegevoegde Waarde + Belastingen & Subsidies
voor tussentijdse productie. De input-outputmultiplicator voor de
Bruto Toegevoegde Waarde van Type I voor NACE-code 93 is 1.75, wat
inhoudt dat elke €100 in rechtstreekse Bruto Toegevoegde Waarde,
gegenereerd in de sportsector, leidt tot €75 onrechtstreekse Bruto
Toegevoegde Waarde, gegenereerd in de economie. Voor economische
waardecreatie is Bruto Toegevoegde Waarde als meetinstrument veel
solider dan productie, want het omvat geen dubbele telling van kosten
van goederen, verkocht door leveranciers.
Indirecte tewerkstelling

Het onrechtstreekse effect op de tewerkstelling wordt berekend
met gebruikmaking van de officiële data van het Belgisch Federaal
Planbureau, dat kijkt naar tewerkstellings-multiplicatoren die specifiek
zijn voor de sector. De relatieve tewerkstellings-multiplicator van Type
I aan 1.50 rekent dat voor elke FTE-job, gecreëerd door de sportsector,
een bijkomende 0.50 FTE wordt gecreëerd.
Indirect belastingsbijdrage
Onrechtstreekse belastingen zijn belastingen die onrechtstreeks
worden gegenereerd door het bestaan van de Belgische professionele
voetbalclubs. Dit rapport zal niet trachten om deze effecten te ramen
voor de meeste belastingen omwille van de niet-beschikbaarheid van
economische indicatoren. Het bevat echter wel de totale betaalde BTW
bij wijze van een raming van de BTW die werd betaald binnen de hele
toevoerketen van de voetbalsector. Het is echter belangrijk te noteren
dat er meer belastingen worden gegenereerd omwille van het Belgisch
profvoetbal dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn.
Geïnduceerde Impact
Als het gezinsinkomen stijgt door het aanbod van tewerkstelling, dan
stijgen ook de gezinsuitgaven. Niet het hele gezinskomen zal worden
gespendeerd, maar de National Accounting Matrix, voorzien door
het Belgisch Federaal Planbureau, biedt de mogelijkheid om het
totale effect op de economie te ramen van de besteding van lonen en
kapitaal, verdiend met de sportsector.
Geïnduceerde totale productie
Het gecumuleerde effect van rechtstreekse, onrechtstreekse en
geïnduceerde productie is terug te vinden in de NAM-matrix, namelijk
2.18 voor de Belgische sportsector (NACE-code 93). Concreet betekent
dit dat voor elke €100, gegenereerd in productie door de Belgische
professionele voetbalclubs, in totaal €218 wordt gegenereerd
als resultaat van rechtstreekse (€100), onrechtstreekse (€75) en
geïnduceerde productie (€43).
Geïnduceerde bruto toegevoegde waarde
Dezelfde logica zoals voor “Geïnduceerde productie” is hier van
toepassing; de multiplicator voor cumulatieve rechtstreekse,
onrechtstreekse en geïnduceerde Bruto Toegevoegde Waarde is
2.23. Concreet betekent dit dat voor elke €100, gegenereerd in Bruto
Toegevoegde Waarde door de Belgische professionele voetbalclubs, er
in totaal €223 wordt gegenereerd als gevolg van rechtstreekse (€100),
onrechtstreekse (€75) en geïnduceerde productie (€48). Men dient
voorzichtig te zijn als men kijkt naar geïnduceerde Bruto Toegevoegde
Waarde voor de profvoetbalsector, omdat de bestedingspatronen van
rijke professionele voetballers wellicht niet helemaal overeenstemmen
met normale bestedingspatronen.
Geïnduceerde tewerkstelling
Het gecumuleerde effect van rechtstreekse, onrechtstreekse en
geïnduceerde jobs is ook terug te vinden in de NAM-matrix van
het Belgisch Federaal Planbureau. De relatieve tewerkstellingsmultiplicator van Type 1 voor de Belgische sportsector (NACE-code
93) van 1.75 geeft aan dat voor elke FTE, tewerkgesteld door de
Belgische professionele voetbalclubs, er een bijkomende 0.5 FTE
wordt tewerkgesteld binnen de toevoerketen, terwijl een bijkomende
0.25 FTE wordt tewerkgesteld als gevolg van de besteding van het
besteedbaar inkomen.
Geïnduceerde belastingsbijdrage
Net zoals voor de onrechtstreekse belastingen zal er geen poging
worden gedaan om deze te ramen in de huidige editie.
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Voor de tweede editie van dit rapport wilt Deloitte haar dankbaarheid uitdrukken aan de Pro League voor de constructieve samenwerking
aan deze studie. Door de juiste data te voorzien en constant overleg, brengt het rapport meer gedetailleerde inzichten op meer
onderwerpen. We kijken uit naar opnieuw een succesvolle samenwerking voor de editie van volgend jaar.
Bovendien willen Deloitte en de Pro League graag hun dank uitdrukken aan de 24 clubs die deel uitmaken van de Pro League. Extra
dankbaarheid is op zijn plaats voor de clubs die geïnterviewd werden in de context van enkele case studies (KRC Genk, Oud-Heverlee
Leuven, Royal Antwerp FC, RSC Anderlecht, Sporting Charleroi en Standard de Liège), alsook de foundations van KAA Gent en Club Brugge.
Andere partijen die we willen bedanken voor hun bijdrage aan dit rapport zijn de organisatie van de Proximus ePro League, de federale
politie en de lokale politiezone CARMA.
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