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Pro League en LaLiga hernieuwen overeenkomst in de strijd tegen 

audiovisuele piracy 
 

25 Juli 2019.- De Pro League en LaLiga verlengen hun samenwerking in de strijd tegen piracy. Via 

deze samenwerking, die initieel in maart 2018 werd afgesloten, werden de tools die La Liga 

ontwikkelde voor de detectie, analyse en verwijdering van illegale audiovisuele inhoud ook ingezet 

om de content van de Jupiler Pro League te beschermen tegen illegaal gebruik via sociale netwerken, 

nepprofielen, apps en websites voor streaming en IPTV. 

 

Dankzij de verlenging van deze samenwerking zal ook het komende seizoen de strijd tegen piracy 

verder opgevoerd worden en leiden tot een verhoogde targetting en verwijdering van illegale 

content van het Belgische professionele voetbal.  

 

Melcior Soler, directeur van het audiovisuele departement van LaLiga, geeft aan dat de 

samenwerking in 2018 reeds positief werd geëvalueerd door LaLiga  en dat “de verlenging van de 

samenwerking aantoont dat het werk dat in samenwerking met de Belgische Pro League wordt 

uitgevoerd, zijn vruchten afwerpt. Het toenemende belang van data in het voetbal verhoogt 

bovendien de nood om nog harder te werken aan de bescherming van de audiovisuele waarde van 

onze competities. Vechten tegen piracy is een prioriteit voor LaLiga en de Pro League en samen zullen 

we blijven investeren in technische hulpmiddelen en menselijke capaciteit om ons op dit gebied te 

blijven versterken.” 

 

De resultaten van vorig jaar bewijzen het resultaat van de samenwerking en het belang van de strijd 

tegen piracy: 

• 23.652 illegale video's en meer dan 100 profielen zijn verwijderd van sociale mediaplatforms (van 

YouTube en Facebook naar Periscope en Sporttube). 

• 703 apps zijn verwijderd uit Google Play en iTunes Store (samen meer dan 10 miljoen downloads 

gegenereerd). Deze apps tonen inhoud van de JPL en andere competities. 

• Bedrijven die op illegale websites adverteren, worden geïnformeerd en trekken hun advertenties 

in. 

• IPTV-websites: meer dan 6.000 links zijn verwijderd van Google Search Engine. 

• Streaming websites: meer dan 5.700 live streaming links werden verwijderd vanuit Google Search 

Engine. 

 

Pierre François, CEO van Jupiler Pro League: “De cijfers van vorig seizoen tonen duidelijk dat de strijd 

tegen piracy meer dan ooit onze aandacht verdient. Onze samenwerking met LaLiga vormt een 

cruciaal onderdeel van ons actieplan tegen piraterij. Momenteel voeren we gesprekken met 

verschillende belanghebbenden om onze strijd tegen piraterij nog uit te breiden. Dit is essentieel als 

we de waarde van onze competities willen blijven verzekeren. De vernieuwing en optimalisatie van 

onze overeenkomst met La Liga versterkt deze intentie ”. 
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De samenwerking met LaLiga is niet het enige initiatief dat de Pro League dus voert in de strijd tegen 

piracy: “We zijn ons goed bewust van de noodzaak om dit probleem nu daadkrachtig te tackelen met 

de nieuwste technologieën, samenwerking tussen de stakeholders en juridische acties en nemen hier 

ook de nodige stappen voor. Naast juridische actie moet er ook aandacht gaan naar bewustmaking 

rond het probleem. Iedereen moet beseffen dat het kijken via streams of via illegale IPTV providers 

schade berokkent aan de sport én schimmige misdaadorganisaties financiert. Zoals onze online 

campagne het stelde “where piracy appears, football disappears”. De enige legale manier om live 

voetbal te zien, is via onze rechtenhouders Telenet, Proximus of VOO Sport. Al de rest is illegaal en 

brengt onze clubs en dus ons Voetbal schade toe.”, aldus CEO Pierre François. 

 

 

About LaLiga 

Founded in 1984, LaLiga is a sports association comprising the 41 teams that make up the first and second divisions of professional 
football in Spain. LaLiga, based in Madrid, is responsible for the LaLiga Santander and LaLiga 1|2|3 leagues and the television 
production, which in the 2017/2018 season reached more than 2.7 billion people globally. The association also has an active 
foundation and is the world’s first professional football league with a league for intellectually challenged footballers: LaL iga 
Genuine. 

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. 
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