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www.SupportYourLeague.com 
 

European Leagues stelt standpunten over Europese Club Competities post 2024 

voor  

 

#SupportYourLeague platform wil een stem geven aan alle stakeholders uit het 

voetbal die de sport willen sterker maken, op alle niveau’s in Europa. 

 

 

European Leagues - de vereniging die 36 professionele voetballiga’s verzamelt en zo 

meer dan 950 clubs in 29 landen in heel Europa vertegenwoordigt - heeft vandaag 

haar eigen standpunten voorgesteld waarmee ze wil bijdragen aan de hervorming en 

verbetering van de Europese clubcompetities vanaf 2024. 

 

De liga’s hebben 3 belangrijke principes vastgelegd voor de toekomst van Europese 

clubcompetities: 

 

1. Bescherm de binnenlandse competities 

2. Verhoog de participatie 

3. Eerlijkere verdeling van de middelen  

 

Deze principes zijn van cruciaal belang in een hernieuwing van de samenwerking met 

UEFA die moet leiden tot een akkoord met de verschillende actoren in het voetbal, over 

volgende sleutelfactoren; Format en Toegang, Verdeling middelen en Solidariteit, 

Kalender en het Clubcoëfficiëntensysteem. Dit zijn de drie belangrijkste, tevens 

onderling verbonden factoren die de Europese clubcompetities bepalen. 

 

Via www.SupportYourLeague.com wordt dieper ingegaan op de geïdentificeerde 

principes die de basis moeten vormen voor de bovenstaande sleutelfactoren. 

www.SupportYourLeague.com is een nieuw platform dat een stem wil geven aan alle 

stakeholders uit het voetbal, die de sport, op alle niveau’s in Europa, sterker wil maken.  

 

Dit project heeft als doel om fans, clubs, spelers, nationale liga’s, nationale bonden, 

pers en media, omroepen en andere commerciële partners te informeren over en te 

betrekken bij de kansen die de hervorming van de UEFA Club Competitions (UCC) 

vanaf 2024 biedt, opdat elk van deze groepen een gefundeerd standpunt kan 

innemen en bijdrage kan leveren aan het proces. 

 

De website www.SupportYourLeague.com is de belangrijkste motor van de campagne 

voor een Europees clubcompetitiesysteem, gebaseerd op open toegang en 

competitiviteit. Het is een levend platform, beschikbaar in vijf talen (en / de / sp / it / fr), 

dat voortdurend wordt bijgewerkt en liga’s, clubs en fans in heel Europa aan het woord 

laat over de duurzame ontwikkeling van de Europese club voetbal. 
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“Het platform bevat feedback van stakeholders uit heel Europa over initiële voorstellen 

voor de UEFA clubcompetitie-cyclus 2024-‘27, samen met een diepgaande analyse 

van de evoluerende dynamiek tussen UEFA clubcompetities en het binnenlands 

voetbal in het afgelopen decennium. Ten slotte vindt u er ook het concrete voorstel 

van de Europese clubcompetities voor een eerlijkere verdeling van de 

inkomstenmodel, reeds vanaf de komende cyclus 2021-‘24 van de UEFA 

Clubcompetities. We presenteren deze voorstellen om zo meer context te bieden bij 

de geplande hervormingen en om meer samenwerking en inclusiviteit te brengen in 

het debat over de hervormingen van de Europese clubcompetities.", aldus Alberto 

Colombo, Adjunct-Secretaris-Generaal van de Europese competities en de 

coördinator van de campagne. 

 

Reacties en verklaringen van belanghebbenden in heel Europa in 2019 tonen aan dat 

er een duidelijke wens is om UEFA clubcompetities vanaf 2024 te hervormen op een 

wijze die bijdraagt aan de groei van het professionele voetbal als geheel en die ook de 

competitiviteit van zowel de nationale als de internationale clubcompetities versterkt. 

 

“ European Leagues en een breed scala van belanghebbenden hebben laten zien dat 

ze openstaan voor innovatie, als deze vernieuwingen uitgaan van het principe van 

sportieve verdienste, indien binnenlands voetbal het vertrekpunt is en indien de 

binnenlandse voetbalkalender gerespecteerd wordt. Het engagement van UEFA om 

te gaan voor een inclusieve aanpak motiveert ons en we zijn van mening dat dit nieuwe 

platform en deze campagne ons in staat zullen stellen om het breedst mogelijke scala 

van meningen, ideeën en strategieën naar voor te brengen, op een transparante 

manier. We kijken uit naar een gezond en productief proces in de hervorming van de 

UEFA clubcompetities in de komende maanden dat zal leiden naar een resultaat dat 

gunstig is voor het Europese voetbal in zijn geheel. ”, besluit Lars-Christer Olsson, 

voorzitter van de Europese competities. 


