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Brussel,  2 april 2020 –De Raad van Bestuur van de Pro League vergaderde vandaag via Conference Call. 
Belangrijkste punt op de agenda was uiteraard het vraagstuk van het verdere verloop van de competitie in 
de context van de corona crisis.  
 
De huidige, bijzonder precaire situatie waar ons land zich in bevindt, maakt dat sport niet de eerste 
bekommernis is en kan zijn, hoeveel verstrooiing en ontspanning deze ook kan brengen.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om in deze context een aanbeveling te doen aan de 
Algemene Vergadering voor het vervolg van de competitie, rekening houdend met de volksgezondheid, de 
belangen van alle stakeholders en de wens van de meerderheid van de clubs om de competitie niet meer te 
hernemen. 
 
De Raad van Bestuur nam kennis van de aanbevelingen van Dr. Van Ranst en de overheid dat het hoogst 
onwaarschijnlijk is dat er voor 30 juni nog wedstrijden met publiek gespeeld zullen kunnen worden. De huidige 
situatie maakt het ook hoogst onduidelijk of en wanneer er uberhaupt nog een herneming van de collectieve 
trainingen voorzien kan worden.   
 
Een herneming van de competitie zou bovendien in geen geval opwegen tegen de gezondheidsrisico’s voor 
spelers, medewerkers en iedereen betrokken bij de wedstrijdorganisatie en de nodige ordehandhaving. 
Bovendien riskeren eventuele besmettingen van een speler of de spelerskern het sportieve verloop van de 
verdere competitie op een onaanvaardbare manier te beïnvloeden.  
 
Zelfs wanneer wedstrijden achter gesloten deuren theoretisch mogelijk zouden kunnen zijn, dient de 
bijkomende druk die zij op gezondheids- en ordediensten zouden leggen vermeden te worden. Bovendien 
dreigen beslissingen van lokale overheden een gezamenlijk verloop van speeldagen onmogelijk te maken. 
 
De Raad van Bestuur heeft unaniem beslist dat het niet wenselijk is om de competitie nog verder te zetten na 

30 juni. Gegeven bovenstaande elementen heeft de Raad van Bestuur een unaniem advies geformuleerd aan 

de Algemene Vergadering om de competities van het seizoen ’19-‘20 niet meer te hernemen en de huidige 

stand van de Jupiler Pro League als eindklassement te aanvaarden (onder voorbehoud van de beslissingen van 

de licentiecommissie).  

De Raad van Bestuur stelde een werkgroep samen (samenstelling; de HH. Croonen, Louwagie, Cordier, Allijns 

en Bormans en het managent van de Pro League) die zich zal buigen over de sportieve knopen en financiële 

implicaties die deze beslissing met zich meebrengt. De mogelijkheden omtrent de finale van de Croky Cup en 

de terugwedstrijd van de finale van de Proximus League zijn voorwerp van de werkzaamheden van de 

werkgroep.  
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De Algemene Vergadering wordt voorzien voor woensdag 15 april.  
 
 
Contact:  
Stijn Van Bever 
Stijn.van.bever@proleague.be  
0485/62.65.88 
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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.  
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