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Akkoord met R Antwerp FC  

Mediarechten Pro League 2020-2025 definitief en collectief toegekend 
 aan Eleven Sports  

Management Pro League en Eleven Sports vatten onmiddellijk onderhandelingen 
aan om mediarechtencontract te finaliseren 

 

  

Brussel, 18 maart 2020 -   Het belangrijkste deel van de vergadering van vandaag behandelde uiteraard de 
gezondheidscrisis waar ons land vandaag mee te kampen heeft. Toch officialiseerde de Raad van Bestuur 
van de Pro League vandaag ook het akkoord met R. Antwerp FC. Daarmee worden de mediarechten van de 
Pro League voor de periode 2020-2025 nu definitief, collectief én exclusief toegekend aan Eleven Sports.  
Vandaag is er reeds een conference call gepland tussen het management van de Pro League en Eleven Sports 
om het akkoord voor de uitbating van de mediarechten van de komende vijf seizoenen, conform de tender, 
te finaliseren. 
 
De Algemene vergadering van de Pro League van 12 februari kende de mediarechten (1A, 1B, Super Women’s 
League, Crocky Cup en Supercup)  voor de periode 2020-2025 toe aan Eleven Sports en sloot een akkoord over 
de verdeelsleutel voor de komende cyclus. KAA Gent en R. Antwerp FC tekenden toen echter verzet aan, 
respectievelijk wegens de keuze voor de rechtenhouder en uit onvrede met de verdeelsleutel. 
 
De Pro League kon op 17 februari een akkoord sluiten met Ivan De Witte, voorzitter van KAA Gent. Na intensief 
maar constructief onderhandelen werd op 13 maart een akkoord gevonden met R. Antwerp FC. Het akkoord 
met R. Antwerp FC betekent geen wijziging in de definitie van de G5. Het zet wel in op sportieve ambities en 
prestaties van de clubs. Zo zullen clubs uit de K11 die Play Off 1 bereiken, financieel sterker beloond worden.  
 
CEO Pierre François reageert opgetogen “Het waren intense onderhandelingen, maar het Belgische profvoetbal 
komt hier als geheel sterker uit. De uitkomst van de gesprekken betekent niet dat er een akkoord op maat van 
R. Antwerp FC is uitgewerkt; we hebben een overeenkomst kunnen uitwerken die, dankzij een verhoogde 
solidariteit van de G5, belonend zal werken voor K11 clubs die ambitie koppelen aan resultaten. Ik wil de 
voorzitters Bayat en Croonen bedanken voor de steun die zij gedurende de onderhandelingen betekend hebben. 
Zonder de solidariteit van de G5-clubs, die voorzitter De Witte mee gegarandeerd heeft, zou het akkoord met 
de K11 clubs en R. Antwerp in het bijzonder, niet mogelijk geweest zijn. Ik wil in het bijzonder de heren Vincent 
Mannaert en Luciano D’Onofrio bedanken met wie ik deze onderhandelingen heb gevoerd. Zonder hun 
constructieve houding was dit akkoord niet mogelijk geweest.”   
 
 
Het akkoord met R. Antwerp FC betekent de definitieve bevestiging van de collectieve toekenning van de 
mediarechten van de Pro League aan Eleven Sports. Alle competities van de Pro League zullen de komende vijf 
jaar te zien zijn op de kanalen van Eleven Sports. Deze exclusieve toewijzing geeft de Pro League de kans om al 
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haar competities verder te ontwikkelen en zo de attractiviteit van het Belgische voetbal in de media en bij de 
fans te verhogen.  
  
Leander Monbaliu, Directeur Mediarechten van de Pro League is erg tevreden met het partnerschap: “De 
overeenkomst tussen de Pro League en Eleven Sports is uniek in Europa en heeft alles in zich om de manier 
waarop we voetbal bekijken en beleven naar een hoger niveau te tillen. De Belgische voetbalfan zal de komende 
jaren het voetbal van dichterbij dan ooit beleven.”  

 

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: “De 

beslissing van de Pro League is voor Eleven Sports een nieuwe, belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de zender. 

We zijn bijzonder enthousiast om mee te kunnen bouwen aan de toekomst van het Belgische voetbal. Met ons project 

hebben we de ambitie een sterke band te creëren met de Pro League, de clubs én de fans. We willen de komende vijf jaar 

de Pro League ondersteunen bij het creëren van een sterk merk, de clubs helpen bij het vergroten van hun bereik en de 

fans – op alle platformen – een nieuwe fan-beleving bieden die 100% gewijd is aan het Belgische voetbal, 24/24, 7/7. Ik wil 

tenslotte de Pro League en de clubs nadrukkelijk bedanken voor de inspanningen die de voorbije weken werden geleverd, 

om àlle clubs achter ons ambitieuze project te scharen en dit, in ook voor het voetbal, bijzonder moeilijk tijden.” 

 

Contact:   
 

Stijn Van Bever        Jan Mosselmans    
Stijn.van.bever@proleague.be       jan.mosselmans@elevensports.com  
 
Over de Pro League 
 

De Pro League groepeert de 24 professionele voetbalclubs in België en beheert de kampioenschappen 1A (Jupiler Pro 

League) en 1B (Proximus League). Ze organiseert ook de Supercup waarin telkens bij het begin van het seizoen de 
landskampioen het opneemt tegen de bekerwinnaar. In opdracht van de KBVB staat de Pro League in voor de Beker van 
België (Croky Cup) vanaf de 1/16e finales. Daarnaast organiseert ze ook nog de Pro League Cup U21 en vanaf het seizoen 
2018-2019 het enige EA-FIFA e-sport kampioenschap op PlayStation.   
De Pro League wil een sterke en dynamische liga zijn met een efficiënt beslissingsproces, uitgevoerd door een team 
onafhankelijk maar ten dienste is van de clubs. Het management werkt onder de controle van alle clubs verzameld in de 
Algemene Vergadering of volgens de richtlijnen van hun vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur.   
Op het nationale niveau overlegt de Pro League met de KBVB en vaardigt vertegenwoordigers af in tal van organen en 
comités van de Voetbalbond. Ook op regionaal vlak stemt de Pro League af met de beide vleugels van het amateurvoetbal: 
Voetbal Vlaanderen en ACFF. De Pro League is daarnaast de vertegenwoordiger van de werkgevers binnen het Paritair 

Comité Sport waar de collectieve sectoriële overeenkomsten worden afgesloten. Internationaal laat de Pro League haar 

stem horen via de European Leagues of het World League Forum waar ze lid van is.   
De Pro League is zich bewust van de impact van het profvoetbal en van haar maatschappelijke functie. Ze verdedigt de 
opleidingsclubs niet enkel omdat dat de sleutel tot sportief succes vormt - zoals de recente derde plaats van de Rode Duivels 
op het WK nog bewees -, maar ook omdat de opleiding van jongeren een essentieel onderdeel is van de sociale impact van 
de profclubs. Om een beter inzicht te krijgen in de economische en sociale impact van de Pro League, werd er een studie 
uitgevoerd door Deloitte waarvan het rapport op 4 juni 2018 werd gepresenteerd en dat hier (in het Engels) kan 
geraadpleegd worden.   

  
Over ELEVEN SPORTS: 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirt6u0wojeAhXPDewKHfQ3B3kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logolynx.com/topic/jupiler&psig=AOvVaw1r6tkcomLwhI-rKQGPSuOv&ust=1539695367834949
mailto:Stijn.van.bever@proleague.be
mailto:jan.mosselmans@elevensports.com
http://www.proleague.be/downloads/Pro_League_Report_2017_2018.PDF


 

  

Bij ELEVEN SPORTS zit je goed voor het strafste van de sport. Zowel in het voetbal, als in het basketbal, American football 

en de gevechtssporten, Eleven zendt de absolute topcompetities uit. Zo genieten de voetballiefhebbers van nationale 

competities als LaLiga, Serie A, Bundesliga, FA Cup, League Cup en MLS, en de hockey-fans van de Euro Hockey League. 

Maar ook de beste landenteams zien ze aan het werk in de UEFA Nations League, de kwalificatiewedstrijden voor UEFA 

EURO 2020 en de UEFA-kwalificatiewedstrijden voor de het WK 2022. Fans van Amerikaanse sporten worden bij Eleven 

verwend met de NBA en de NFL, en ook UFC krijgt een ruime plaats in het aanbod. 

Eleven Sports is de enige sportzender in België en Luxemburg die beschikbaar is in alle huishoudens. 

Abonnees kunnen de drie kanalen van Eleven in België en Luxemburg eveneens online bekijken in het Nederlands en het 

Frans op www.elevensports.be en www.elevensports.lu. 

 De app kan worden gedownload via Google Play in de App Store. 

 Blijf up-to-date over het laatste sportnieuws op onze social mediakanalen: 

  

Like ons op Facebook: Eleven Sports 

Like ons op Instagram: elevensportsbe 

Volg ons op Twitter: @ElevenSportsBEn 

Volg ons op LinkedIn: Eleven Sports Belgium 
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