PERSBERICHT
Verslag Raad van Bestuur Pro League
Brussel, 5 augustus 2019 - De Raad van Bestuur van de Pro League hield vandaag zijn eerste vergadering
van het seizoen. Op de agenda stonden onder meer een debat over de mogelijke hervorming van de Europese
clubcompetities en de opvolging van de dossiers over de arbitrage, het vrouwenvoetbal en de
tussenpersonen.
De Raad van Bestuur opende de zitting met een gedachtenwisseling over de voorstellen van hervorming van
de Europese clubcompetities, die op dit ogenblik worden uitgewerkt door UEFA met ingang vanaf 2024.
Michael Verschueren, als Board member van de European Club Association, en Georg Pangl secretaris-generaal
van European Leagues gaven inzicht in de hervormingen en de mogelijke effecten op de Belgische clubs. De
Raad van Bestuur gaf het mandaat aan het management om een nota op te maken, die uiteindelijk via
European Leagues overgemaakt zal worden aan UEFA, waarin volgende prioriteiten naar voor komen:
•
•
•
•

Extra startplaatsen voor Belgische clubs gezien brede uitbreiding van Europese competities met UEL2
Beperking van het aantal Europese wedstrijden: weekendwedstrijden blijven exclusief terrein voor
nationale competitie
Garantie van minstens 1 rechtstreeks ticket voor de Belgische clubs voor Champions League en UEL1
Deelname aan Europese competities dient op basis van merites uit de nationale competitie te zijn

In de verdere opvolging van het dossier van de arbitrage, besliste de Raad van Bestuur van de Pro League om
ook het komende seizoen budgettair volledig instaat voor de VAR, de opleidingen voor de VAR en de lonen van
de semi-professionele scheidsrechters.
De Pro League is bereid het voorbehoud op te heffen dat op de Algemene Vergadering van 22 mei werd
uitgesproken ten opzichte van het plan arbitrage op voorwaarde dat de competenties en de frequentie van de
vergaderingen van de Liaison Commission voor het professionele voetbal worden scherp gesteld en dat deze
toestaan om de KPI’s te formuleren, net als de opvolging van het Service Level Agreement.
Het overleg binnen de Raad van Bestuur omtrent het dossier van het vrouwenvoetbal resulteerde in een
gezamenlijk standpunt van de bestuurders betreffende de Super League, de hoogste afdeling van het
vrouwenvoetbal, bestaande uit 6 damesploegen van Pro League teams.
Het is voor de Pro League evident dat het zwaartepunt van de werking en ontwikkeling van het vrouwenvoetbal
bij de clubs moet liggen. Dat houdt ook in dat de commerciële organisatie van de Super League onder beheer
van de Pro League dient te komen. Een cruciale factor hierin is de integatie van het dossier van de Super League
binnen de te ontwikkelen tender voor de volgende cyclus van de TV-rechten van de Pro League competities.
In de tussenperiode wil de Pro League, zoals bij de Croky Cup, met de KBVB samenwerken om de ontwikkeling
van het vrouwenvoetbal in het algemeen en de Super League in het bijzonder te versterken.
Inzake het makelaarsdossier blijft de Pro League initiatieven ondernemen om transparantie te verzekeren bij
de transacties in het voetbal. Het management van de Pro League en het Expert Panel werken verder aan de
ontwikkeling van het Clearing House en blijven in gesprek met de Belgische Autoriteit voor de Mededinging.
Contact: Stijn Van Bever, Stijn.van.bever@proleague.be , 0485/62.65.88

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.

