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Voorwoord

Ondanks de COVID-19 crisis die de voetbalwereld het afgelopen jaar sterk heeft getroffen, is het 
belangrijk vast te stellen dat de clubs hun economische impact tijdens het seizoen 19/20 zijn blijven 
vergroten, met name dankzij een zeer actieve transfermarkt. De inkomsten van onze clubs werden 
weliswaar getroffen door de crisis, maar konden stabiel blijven dankzij een aanzienlijke groei van de 
UEFA-inkomsten. 

In deze moeilijke tijden hebben de clubs een aantal initiatieven kunnen nemen om mensen in nood 
tijdens deze gezondheidscrisis te ondersteunen. De editie van dit jaar werpt een licht op de sociale 
bijdrage van de Belgische clubs in deze bijzondere context.

Geconfronteerd met de almaar stijgende uitgaven voor spelerssalarissen en makelaarscommissies, 
zullen de clubs blijk moeten geven van een strikte discipline om deze crisis te boven te komen. Met 
de extra druk die COVID-19 creëert op uitgaande transfers, verhoogt voor clubs de noodzaak om 
zich meer te concentreren op de ontwikkeling van jong talent in de academies in plaats van het 
aantrekken van buitenlands talent.

De vierde editie van Deloitte's "Rapport over de socio-economische impact van de Pro League op de 
Belgische economie" geeft een inzicht in de evolutie van onze activiteiten in de voorbije seizoenen, 
en presenteert ook de eerste effecten van de COVID-19 crisis op onze clubs. Ook de impact van de 
crisis op de volgende seizoenen komt aan bod.

Pierre François
CEO Pro League    

De Belgische profvoetbalclubs kenden in het seizoen 19/20 (slechts) een lichte daling van hun 
bedrijfsinkomsten, ondanks COVID-19, dankzij de succesvolle Europese campagnes van enkele 
van onze Belgische clubs. Het aanzienlijke transferresultaat was de belangrijkste motor van de 
toegenomen economische impact, wat wordt geïllustreerd door het feit dat meer dan € 1,2 miljard in 
de Belgische economie werd uitgegeven dankzij het bestaan van het Belgische profvoetbal in 19/20.

Hoewel de lagere transferactiviteit de daling van de inkomsten voor 20/21 zal accentueren, zal de 
deal met Eleven Sports een deel van de netto-impact van COVID-19 voor de clubs compenseren. In 
het licht van de dalende inkomsten en de stijgende salariskosten en makelaarsvergoedingen zal het 
nu echter van essentieel belang zijn voor de clubs om hun kosten onder controle te houden. 

Terzelfder tijd zullen de Belgische clubs zich moeten aanpassen aan een veranderend Europees 
landschap. De structuur van het Europese voetbal evolueert immers aanzienlijk, met de invoering 
van de UEFA Europa Conference League in 21/22, en de recent aangekondigde wijzigingen aan het 
formaat van de Champions League vanaf 24/25. Het is belangrijk dat wij onze positie in de top 10 van 
de UEFA-ranglijst voor clubs behouden, zodat onze toegang tot de hoogste klasse van het Europese 
voetbal niet beperkt wordt.

Ondanks de COVID-19 crisis hebben de Pro League en de Belgische clubs een belangrijke sociale rol 
kunnen spelen dankzij zinvolle sociale projecten te ontwikkelen voor mensen in nood. Bovendien 
zien we dat de Belgische clubs blijven focussen op hun jonge spelers, waarbij de investeringen de 
laatste jaren zijn toegenomen.

Sam Sluismans
Partner Deloitte België

Sam Sluismans
Partner Deloitte België

Pierre François
CEO Pro League
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Samenvatting van het rapport

Evolutie van het profvoetbal: 
Kerncijfers van seizoen 19/200

De totale omzet 

€373,5 miljoen
een lichte daling ten opzichte van 18/19 (-1,3%)

De ticketinkomsten en commerciële 
inkomsten daalden met   

€16 miljoen 
in 19/20 ten opzichte van het vorige seizoen,  

als gevolg van de COVID-19 crisis

De uitzendrechten bedroegen  

€79,5 miljoen
en is goed voor 21% van de totale inkomsten

Sponsorinkomstensten

€76,4 miljoen
UEFA prijzengeld 

€79,3 miljoen
(+25%, dankzij succesvolle Europese campagnes  
in 19/20)

De verwachte impact van COVID-19 op 
Belgische profvoetbalinkomsten is een daling 
van tussen   

21% - 33 % 
van de totale inkomsten van één seizoen, d.w.z. 
een daling van tussen €80 miljoen en €120 miljoen, 
gespreid over de seizoenen 20/21, 21/22 en mogelijk 
22/23

Spelerssalarissen

€236,5 miljoen
(gemiddeld bruto jaarsalaris van €249.000)

Verhouding loonkost/inkomsten

61,2%
Netto transferresultaat

€109,2 miljoen
Makelaarscommissies

€46,6 miljoen
Top 5 makelaars

31%
van de totale commissiekosten

12 clubs
met een Belgische 
meerderheidsaandeelhouder  
(op 15/03/2021)
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Samenvatting van het rapport

Kernboodschappen economische impact

Totale Productie

€1,25 miljard 
Bruto Toegevoegde Waarde

€837 miljoen
Jobs

3.540 jobs

Netto bijdrage

€100 miljoen
BTW bijgedragen

€122 miljoen

Kernboodschappen sociale impact

Community & Social 
Responsibility 

Sociale projecten in 2020 

191  

(sterk getroffen door de 

COVID-19-crisis) 

Jaarlijks beschikbaar 
budget

€1,9 miljoen

Fans

Geregistreerde fanclubs

462 
Volgers op sociale media 

5,8 miljoen 

Jeugd

Aantal gespeelde 
minuten

74.935 
(11% van het totaal aantal 

gespeelde minuten)

Aantal jeugdspelers met 
een contract

275
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In lijn met de vorige edities richt ons vierde rapport zich 
op het beoordelen en beschrijven van de economische en 
sociale impact van voetbal in België. 

We zullen de financiële ontwikkeling van de Pro League 
en onze professionele voetbalclubs uitgebreid onder de 
loep nemen (aan de hand van parameters zoals inkomsten 
en spelerssalarissen). Gezien hun essentieel belang 
voor het businessmodel van de Belgische voetbalclubs, 
zullen we de evolutie van de transfers en de gerelateerde 
makelaarscommissies in kaart brengen. In het hoofdstuk 
over de economische impact, zullen we onderzoeken 
hoe deze financiële evoluties zich vertalen in totale 
productie, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en 
belastingbijdragen aan onze Belgische economie.

De maatschappelijke rol van voetbal groeit gelijkmatig met 
zijn economische impact en ons rapport tracht dusdanig 
een overzicht te geven van de maatschappelijke bijdrage 
van zowel de Pro League als van de profclubs.

Bovendien zal dit rapport ook een inschatting maken van 
de impact die de COVID-19-crisis heeft gehad op zowel de 
Pro League als op de professionele voetbalclubs,  als op de 
verschillende inkomsten- en kostenfactoren. Ons rapport 
geeft een overzicht van de financiële gevolgen van deze 
crisis voor het Belgische profvoetbal, die gespreid zullen 
worden over verscheidene seizoenen (19/20, 20/21 en 
21/22). De eerste effecten van de pandemie zullen waar 
te nemen zijn in dit rapport, dat gegevens van het seizoen 
19/20 behandelt.

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie
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Scope
In dit verslag worden de sociaaleconomische gevolgen van de 
volgende actoren beoordeeld: 

1. De Belgische voetbalclubs in de Eerste Klasse A  
( Jupiler Pro League)

2. De Belgische voetbalclubs in de Eerste Klasse B (1B Pro League)
3.  De Pro League als organisatie.

Dit rapport maakt geen conclusies over de economische impact 
die gegenereerd wordt door de Koninklijke Belgische Voetbalbond 
(KBVB) wordt gegenereerd. Het verwijst uitsluitend naar de 
Belgische voetbalclubs vermeld in (1) en (2), tenzij expliciet vermeld.

Dit rapport maakt bovendien het onderscheid tussen de G5- 
en K11-clubs binnen de Jupiler Pro League. De G5-clubs zijn de 
vijf ploegen die de afgelopen vijf seizoenen de beste sportieve 
resultaten behaalden. De clubs in kwestie zijn RSC Anderlecht, Club 
Brugge, KAA Gent, KRC Genk en Standard de Liège. De overige elf 
clubs in Eerste Klasse A vormen de K11 (gebaseerd op het seizoen 
19/20).

De volgende gegevensbronnen werden gebruikt om dit rapport op 
te maken:
 • Financiële gegevens uit jaarverslagen (balans, resultatenrekening 
en kasstroomoverzichten)

 • Tewerkstellingsgegevens uit sociale balans
 • Investerings- en CSR-gegevens uit enquêtes, uitgestuurd naar de 
Belgische voetbalclubs

 • Economische indicatoren van het Belgische Federaal Planbureau
 • Diepte-interviews met clubs en partners over specifieke case 
studies

De gegevens gebruikt in dit rapport, omvatten de voorgaande vier 
seizoenen (16/17, 17/18, 18/19, 19/20). De gegevens betreffende 
het seizoen 19/20 omvatten slechts 21 clubs (in plaats van de 
gebruikelijke 24) vanwege de niet-beschikbare gegevens van R.E. 
Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare. Indien van toepassing, zullen 
we in de verschillende secties uitweiden over deze gerelateerde 
impact op de 1B Pro League-gegevens. 

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie
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Community & Social 
Responsibility

Fans

Totale 
productie

Tewerkstelling

Belasting- 
bijdrage

Bruto  
toegevoegde 

waarde

Jeugd

Economische 
impact

Sociale 
impact
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Dit rapport bestaat uit twee grote secties. De eerste sectie bespreekt 
de evolutie van het profvoetbal in België. Een beknopt overzicht van de 
organisatie van de Pro League vormt hiervan de basis, inclusief een overzicht 
van de beslissingen die zijn genomen betreffende het competitieformat in 
het kader van de COVID-19-crisis. Het tweede deel zal vervolgens essentiële 
inzichten verschaffen over de inkomsten en kosten van de Belgische 
voetbalclubs. Een zoom-in op ticketinkomsten, uitzendrechten, sponsoring 
& reclame, en UEFA-prijzengeld beschrijft uitvoerig de verdeling en evolutie 
van de inkomsten. Aan de kostenzijde wordt voornamelijk aandacht besteed 
aan de spelerssalarissen, met een verhoogde aandacht voor de impact van 
inkomende en uitgaande transfers. 

Tot slot wordt in case studies achtereenvolgens gekeken naar clubeigenaars, 
de impact van COVID-19 op de inkomsten van het Belgisch profvoetbal en 
naar de impact van een zeer veeleisend seizoen met een snelle opvolging van 
wedstrijden. 
 
De tweede sectie van dit rapport levert een kwantitatieve en kwalitatieve 
evaluatie van de socio-economische impact van de Pro League en de clubs op 
de Belgische economie. 

De economische impactstudie meet drie verschillende dimensies: De directe, 
indirecte en geïnduceerde impact. 
 •  Directe impact: De industrie zelf veroorzaakt een zekere impact, door 
zaken te doen binnen de economie, wat ook een bruto toegevoegde waarde 
veroorzaakt, tewerkstelling creëert en belastinginkomsten genereert

 • Indirecte impact: De supply chain van de sector is verantwoordelijk voor 
een bruto-productie, toegevoegde waarde, tewerkstelling en belastingen als 
onrechtstreeks gevolg van de industrie zelf

 • Geïnduceerde impact: Huishoudens die baten bij de industrie en haar 
supply chain hebben een toegenomen koopkracht, wat extra productie, 
toegevoegde waarde, jobs en belasting oplevert. 

Pro League 
en de 

voetbalclubs  
“Direct”

De bredere economie 
rond sport 
“Indirect”

Totale impact 
“Geïnduceerd”

Methodologie

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie
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Zoals aangegeven in bovenstaande omschrijvingen, 
bepalen vier economische indicatoren de totale directe, 
indirecte en geïnduceerde impact:

 • Totale-productie meet de totale output die wordt 
gegenereerd door het bestaan van de Belgische 
profvoetbalindustrie. Het weerspiegelt de inkomsten 
die over de gehele supply chain worden gegenereerd 
wat overeenstemt met zowel de bruto toegevoegde 
waarde als de tussentijdse consumptie.

 • Bruto toegevoegde waarde meet de waarde van 
de geproduceerde goederen en diensten, maar laat 
de tussentijdse consumptie buiten beschouwing. Het 
duidt de bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) aan. Winsten, belastingen en loonkost bepalen 
de bruto toegevoegde waarde. 

 • Tewerkstelling omvat de jobs die de Pro League en 
clubs genereren.

 • Belastingbijdrage kijkt naar de impact van de 
industrie op de belastingen, zowel in gerealiseerde 
verkoop als in tewerkstelling. 

Om de directe, indirecte en geïnduceerde impact 
van de economische indicatoren te berekenen, 
wordt gebruik gemaakt van twee verschillende 
soorten multiplicators die door het Belgisch Federaal 
Planbureau zijn gedefinieerd: de input-output 
multiplicators en de National Accounting Matrix-
multiplicator. De input-output multiplicators werden in 
2019 geüpdatet om een actueel en accuraat beeld te 
geven van de huidige economische situatie. De impact 
van deze multiplicator wijzigingen werd in het rapport 
van vorig jaar (2020) voor elk van de vier economische 
indicatoren toegelicht om transparantie en 
vergelijkbaarheid met de resultaten van het voorgaande 
rapport (2019) te waarborgen.

De totale waarde van het Belgische profvoetbal 
overstijgt de som der delen. De massale deelname 
van zowel de Pro League als de clubs aan initiatieven 
met een sociale insteek creëert een bijkomende 
positieve impact op de Belgische economie, maar is 
uitermate moeilijk te kwantificeren. Enkele illustratieve 
voorbeelden over gemeenschapsvorming, fanclubs en 
jeugdwerking geven een indruk van de toegevoegde 
waarde die de industrie genereert.

10

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie



Totale productie
Bruto  

toegevoegde waarde Tewerkstelling Belastingbijdrage

Clubinkomsten door 
de verkoop van een 
pintje aan een fan

De club maakt winst 
op het verkochte bier 

en betaald de
werknemers

Een clubwerknemer 
die werkt in de 

stadionbar

Belastingsbijdrage
van de club

Inkomsten van
de zelfstandige

hamburger verkoper
aan het stadion

De zelfstandige 
hamburger

verkoper maakt winst 
en betaalt

zijn werknemers

Een werknemer
in dienst van de

zelfstandige 
hamburgerverkoper

Huishouduitgaves van 
de clubmedewerker 

aan de stadionbar 
dankzij zijn/haar loon

De markt maakt extra 
winsten en betaalt
extra lonen dankzij 
de clubmedewerker 

die zijn/haar loon 
uitgeeft aan derde 

producten en diensten

Een werknemer,
aangenomen dankzij 
de extra uitgaven van 

de clubwerknemer

Direct

Indirect

Geinduceerd

Een voorbeeld van het sociaal-economisch impact model

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie
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De evolutie van  
het profvoetbal  
in België
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Organisatie van  
de Pro League
De Pro League organiseert voetbalwedstrijden voor 
zowel de Belgische Eerste Klasse A als de Eerste Klasse 
B met seizoenen die lopen van eind juli tot begin 
mei van het daaropvolgende jaar. De Eerste Klasse 
A staat beter bekend als de Jupiler Pro League, en 
Eerste Klasse B als 1B Pro League (voorheen Proximus 
League). Hiernaast organiseert de Pro League ook 
de Belgian Croky Cup in samenwerking met de KBVB 
(vanaf de kwartfinale), de Belgian U21 Cup, de Elite 
Youth leagues, en de Proximus ePro League, het enige 
officiële EA FIFA e-sports kampioenschap in België. 

In de Jupiler Pro League spelen 16 teams in totaal 240 
wedstrijden in de reguliere competitie, gevolgd door 
een reeks play-offs, gespreid over Play-Off 1 (PO1) en 
Play-Off 2 (PO2). Tot het seizoen 18/19, streden de 
beste 6 ploegen onderling in PO1, terwijl de resterende 
ploegen (7 t.e.m. 15) in PO2 aantraden, vervoegd 
door de nummers twee, drie en vier uit de Belgische 
Eerste Klasse B. Het team die de reguliere competitie 
beëindigt op de 16e plaats, degradeerde naar de 
Eerste Klasse B.

In juni 2019 nam de Pro League de beslissing om het 
PO2-formaat vanaf het seizoen 19/20 te wijzigen. Terwijl 
het formaat van PO1 identiek blijft, omvat PO2 4 pools 
van 4 teams, in plaats van 2 pools van 6 teams. De 
clubs op plaats 7 tot 16 in de Jupiler Pro League worden 
vergezeld door de top zes uit de Eerste Klasse B. De 
degradatieploeg en de kampioen van Eerste Klasse 
B nemen dus deel aan PO2, wat in het vorige formaat 
niet het geval was. De degradatieploeg maakt dusdanig 
kans op een Europees ticket.

Echter, het seizoen 19/20 kon niet doorgaan zoals 
gepland vanwege de COVID-19-pandemie. De Nationale 
Veiligheidsraad kondigde op 6 mei 2020 de schorsing 
van alle sportwedstrijden tot 31 juli aan. Hierop, maakte 
de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 
mei 2020 een definitieve einde aan het seizoen 19/20. 
De nationale competitie werd bijgevolg stopgezet 
na de 29e speeldag. Het vroegtijdig beëindigen van 
de competitie zorgde voor onenigheid onder de 
Belgische clubs aangezien er een beslissing diende 
gemaakt te worden omtrent degradatie/promotie 

voor het seizoen 20/21. De juridische uitspraken van 
het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en van 
de Belgische Mededingingsautoriteit deden de Pro 
League overstappen naar een 18-ploegenformaat 
voor het seizoen 20/21. Waasland-Beveren bleef 
actief in De Eerste Klasse A, terwijl Beerschot en 
OHL promoveerden naar de eerste divisie van het 
Belgische profvoetbal. Lierse Kempenzonen, de enige 
overgebleven amateurclub met een licentie voor 
profvoetbal, promoveerde dan weer naar Eerste Klasse 
B  voor het seizoen 20/21. Aangezien nog één plaats 
in de 1B diende ingevuld te worden, werd de Brugse 
U23-ploeg op voorlopige basis aangewend voor 1B. Het 
totaal aantal teams voor het seizoen 20/21 is dus 26, in 
plaats van de gebruikelijke 24.

Een mini play-off systeem werd ontwikkeld voor het 
seizoen 20/21. Na de 34 speeldagen van het reguliere 
seizoen, zullen de top 4 in de Champions League play-
offs spelen om de titel en de belangrijkste Europese 
tickets. De teams 5-8 zullen deelnemen aan de Europe 
play-offs. De winnaar zal het vervolgens opnemen 
tegen de 4e van de Champions’ play-offs om te strijden 
voor het laatste ticket voor de UEFA Europa Conference 
League. De 18e en dus laatst geklasseerde club zal 
degraderen naar 1B, terwijl de op één na laatste ploeg 
uit 1A tegen de vice-kampioen uit 1B zal spelen. Het 
introduceren van de UEFA Europa Conference League 
in 21/22 (meer informatie in het hoofdstuk ‘Case 
studie: de evolutie van de Europese competities’) 
zal de verdeling van de Europese tickets veranderen 
voor de Belgische clubs. Hoewel in het seizoen 19/20 
de Belgische clubs 2 tickets voor de Champions 
League en 3 tickets voor de Europa League ontvingen, 
zullen we in het seizoen 20/21 aanspraak maken op 
2 Champions League tickets, 2 tickets voor de UEFA 
Europa Conference League and slechts één ticket voor 
de Europa League (wat zal toegekend worden aan de 
Belgische bekerwinnaar). 
Er zijn dus twee manieren waarop 1B-clubs kunnen 
promoveren. Verder zal de 1B competitie niet langer 
in twee periodes worden verdeeld. Het seizoen 21/22 
zal een gelijkaardig formaat volgen, waarbij echter drie 
clubs zullen degraderen uit 1A en slechts één club uit 
1B zal promoveren. Op deze manier zal 1A in seizoen 
22/23 wederom 16 voetbalclubs tellen. 

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie
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Europe play-offs

Champions' play-offs

Geen play-offs

Play-offs 1

Play-offs 2

Geen play-offs

Plaats 1 Plaats 2 Plaats 3

Plaats 4

Plaats 5 Plaats 6

Plaats 8

Plaats 7

Plaats 9 Plaats 10 Plaats 11

Plaats 12 Plaats 13 Plaats 14

Plaats 15 Plaats 16 Plaats 17

Plaats 18 Plaats 1 Plaats 2

Plaats Plaats 4 Plaats 5

Plaats 6 Plaats 7 Plaats 8

Place 1 Place 2 Place 3

Place 4 Place 5 Place 6

Plaats 7 Plaats 8 Plaats 9

Plaats 10 Plaats 11

Plaats 1 Plaats 2 Plaats 3

Plaats 6Plaats 4 Plaats 5

Plaats 7 Plaats 8

Plaats 12

Plaats 13 Plaats 14

Plaats 16

Plaats 15

Seizoen 20/21
Het eerste en tweede 

team krijgen een ticket 
voor de Champions 

League en het derde voor 
de Europa Conference 

League. Het vierde team 
speelt tegen het eerste 

team in de Europe 
play-offs

de clubs van de plaatsen 
5-8 spelen tegen elkaar. De 

winnaar van de Europe 
play-offs speelt tegen het 

vierde team van de 
Champions play-offs voor 
een ticket voor de Europa 

Conference League 

De club die 18de staat 
in divisie 1A zal 

rechtstreeks 
degraderen, terwijl de 
club die 17de staat zal 
spelen tegen de 2de in 
divisie 1B. De winnaar 

van divisie 1B 
promoveert

Seizoen 19/20*

10 teams uit divisie 1A en 6 
teams uit divisie 1B worden 
verdeeld in 4 groepen van 4 
teams. De winnaars van de 

groepen spelen tegen elkaar, 
en de winnaar speelt tegen 

het vierde team van play-off 1 
voor een ticket voor de 

Europa League

 Poule met 6 teams. Het 
eerste team in de play-offs 1 

is de Belgische kampioen. Het 
eerste en het tweede team 
krijgen een ticket voor de 
Champions League en het 

derde voor de Europa League. 
Het vierde team speelt tegen 
het eerste team van play-off 2 

+

Jupiler Pro League 

1B Pro League

Jupiler Pro League 

1B Pro League

*	 In	het	seizoen	19/20,	konden	de	play-offs	niet	plaatsvinden	door	de	COVID-19	pandemie

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie
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Inkomsten Belgische voetbalclubs
De afgelopen jaren hebben Belgische voetbalclubs hun 
totale operationele, niet-gesubsidieerde inkomsten (exclusief 
transferinkomsten) gestaag zien groeien. Deze positieve trend 
werd echter een halt toegeroepen in het seizoen 19/20. Inderdaad, 
de totale inkomsten in het seizoen 19/20 dalen enigszins ten 
opzichte van de inkomsten van vorig seizoen van € 378,5 miljoen 
naar € 373,5 miljoen (-1,3%). De COVID-19-crisis, die vanaf maart 
een impact had op de laatste maanden van het seizoen 19/20, is 
uiteraard een belangrijke factor die in overweging dient genomen 
te worden. 

De ticket- en commerciële inkomsten, die nauw verbonden zijn 
met het aantal gespeelde wedstrijden, daalden aanzienlijk het 
afgelopen seizoen, met respectievelijk 6% en 18% (collectieve 
daling van € 16 miljoen). Terwijl enerzijds sponsoring & reclame en 
uitzendrechten stabiel bleven, stegen anderzijds de inkomsten uit 
het UEFA-prijzengeld, wat de daling van de ticket- en commerciële 
inkomsten grotendeels compenseert. Inderdaad, de succesvolle 

Europese campagnes van onze Belgische clubs hebben ervoor 
gezorgd dat het UEFA-prijzengeld is toegenomen met +25% 
ten opzichte van het seizoen 18/19, wat overeenstemt met een 
absolute stijging van € 15,6 miljoen. 

Het aandeel van de G5-clubs in de totale inkomsten steeg lichtelijk 
tot 61% in 19/20. Hierbij was de stijging van het UEFA-prijzengeld 
de belangrijkste drijfveer. De UEFA-compensaties zijn zeer volatiel 
en onderlijnen het belang van succesvolle Europese campagnes 
van onze Belgische clubs om de omzetgroei van de competitie als 
geheel te vrijwaren.

De volgende secties van het rapport zullen dieper ingaan op elk 
van de inkomstenbronnen en zullen de relevante trends oplijsten. 
Verder is er later in het rapport een sectie die focust op de 
inkomsten uit spelerstransfers. 

17/18 18/19 19/20

+8%

31,2

48,2

80,9

68,2

92,5

63,6

55,2

84,3

76,2

99,2

45,2

79,3

79,5

76,4

93,1

Commercieel

UEFA vergoedingen

TV-rechten

Sponsorinkomsten en reclame

Ticketinkomsten

Evolutie van de Belgische inkomsten (€ miljoen)

21 clubs*23 clubs*24 clubs

321,0

378,5 373,5

*Gegevens van AFC Tubize niet beschikbaar in 18/19 ; 
gegevens van R.E. Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare niet beschikbaar 
in 19/20 

Evolutie van de Belgische inkomsten per club type (%)

19/2018/1917/18

1B PLK11G5

61%

35%

4%

59%

32%

9%

54%

38%

7%

373,5378,5321,0
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Ticketinkomsten

Ticketinkomsten zijn het resultaat van de verkoop van individuele 
tickets en abonnementen voor zowel nationale- als UEFA 
clubcompetities. Hoewel ticketinkomsten de belangrijkste 
inkomstenbron vormen voor Belgische clubs, noteren we een 
daling van 6% in het seizoen 19/20 ten opzichte van het vorige 
seizoen, wat te wijten is aan het vroegtijdig beëindigen van de 
competitie ten gevolge van de COVID-19-crisis. 

Deze daling van € 6 miljoen werd veroorzaakt door zowel een 
daling in de ticketinkomsten gegenereerd uit de nationale 
competitie (inclusief VIP-tickets) als uit 'andere' ticketinkomsten, 
wat voornamelijk overeenstemt met lidmaatschapsbijdragen. De 
ticketinkomsten uit UEFA-competities stegen daarentegen van € 
5,2 miljoen in 18/19 tot € 8,8 miljoen in 19/20. 

Een sterke prestatie in Europese campagnes leidt niet alleen tot 
verhoging van het UEFA-prijzengeld. Kwalificatie voor een Europese 
campagne kan een significante impact hebben op ticketinkomsten. 
Zowel de ticketprijs- als het aantal verkochte tickets kan significant 
toenemen aangezien Europese topwedstrijden een verhoogd 
aantal fans aantrekt die hun sterren aan het werk willen zien. 
De impact van COVID-19 zal de seizoenen 20/21 en 21/22 
sterk beïnvloeden, aangezien de meeste wedstrijden achter 

gesloten deuren zullen gespeeld worden. De impact zal echter 
verschillen per club, afhankelijk van de gekozen ticketstrategie (bv. 
terugbetaling van de in 20/21 verkochte tickets, verlenging van de 
in 20/21 verkochte abonnementen tot het seizoen 21/22, fans die 
afzien van terugbetaling vanwege solidariteit enz.). 

Als gevolg van de vroegtijdige stopzetting van de competitie en 
de afgelasting van de play-offs daalde de totale wedstrijdopkomst 
aanzienlijk in het seizoen 19/20. In totaal bezochten 2,8 miljoen 
fans de stadions in 19/20, vergeleken met 3,7 miljoen in 18/19. 
Ondanks deze daling van 25%, is de totale ticketverkoop niet 
evenredig gedaald aangezien abonnementen reeds verkocht 
waren. 

Het gemiddeld gecombineerd bezoekersaantal voor de Jupiler Pro 
League en de 1B Pro League bleef nagenoeg onveranderd in het 
seizoen 19/20. De gemiddelde opkomst bedroeg in 19/20 namelijk 
8.239 fans per wedstrijd. De stabiliteit van dit bezoekersaantal 
is zeker een positief resultaat aangezien de wedstrijden die 
het grootste aantal fans aantrekken, de play-off wedstrijden, 
geannuleerd werden. 

17/18 18/19 19/20

Evolutie van de ticketinkomsten (€ miljoen)

-6%

92,5
99,2

93,1

Nationale competitie

UEFA club competities

Anderen

Evolutie van de ticketinkomstenbronnen (€ miljoen) 

79,280,977,7

3,7 8,85,2

5,2
13,1

11,2

17/18 18/19 19/20

Totale bezoekersaantallen (JPL & 1B PL; miljoen)

Competitie

Playoffs

3,01

0,82

2,96

2,96
0,79

2,80

17/18 18/19 19/20

-25%

Gemiddeld bezoekersaantal (JPL & 1B PL; duizend)

8.394 8.176 8.239

17/18 18/19 19/20
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Uitzendrechten 

De inkomsten uit uitzendrechten blijven essentieel voor de 
Belgische clubs en vormen nog steeds de op één na belangrijkste 
bron van inkomsten na ticketverkoop (22% van de totale inkomsten 
in 19/20). Dankzij de verlenging van het uitzendcontract in 2017 
met de Belgische providers Proximus, Telenet & Voo, bedragen 
de uitzendrechten tot 19/20 € 80 miljoen euro. Hierdoor blijven 
de inkomsten uit uitzendrechten dan ook nagenoeg stabiel in 
vergelijking met voorbije jaren. De lichte daling is wederom te 
wijten aan het gebrek aan gegevens van R.E. Virton, KSC Lokeren & 
SV Roeselare. 

 

Het belang van de 
uitzendinkomsten voor 
Belgische clubs zal naar 
verwachting toenemen door 
de nieuwe overeenkomst met 
Eleven Sports (20/21 -24/25),  
die jaarlijks ongeveer 100 
miljoen euro zal opbrengen.

Evolutie van de inkomsten van uitzendrechten* (€ miljoen)

Sponsorinkomsten (€ miljoen)

7,8

37,6

35,5

7,5

42,0

34,8

3,6**

17/18 18/19 19/20

80,9 84,3 79,5

40,4

35,5

G5

* Inclusief inkomsten van de Jupiler Pro League, de 1B Pro league en de Croky Cup

**Gegevens van R.E. Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare niet beschikbaar in 19/20

K11 1B PL

G5

K11

1B PL
38,26,131,430,6 30 8,1 34,5 37,9 4

17/18 18/19 19/2068,2 76,2 76,4
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Sponsoring & reclame

De inkomsten uit sponsoring en reclame bleven stabiel in het 
seizoen 19/20, met een totaal van €76,4 miljoen ten opzichte 
van de €76,2 miljoen in het voorbije seizoen. 

De opmerkelijkste verandering is de evolutie van het aandeel 
van K11-clubs in de sponsorinkomsten, dat van € 29,9 miljoen 
naar € 37,9 miljoen steeg, wat nagenoeg overeenstemt met 50% 
van de totale sponsorinkomsten in 19/20. 

De belangrijkste drijfveer achter deze evolutie is het bedrag dat 
wordt geïnvesteerd door organisaties die banden hebben met 
de clubs. Deze investering bedroeg in het seizoen 18/19  
€ 5,7 miljoen of 20% van de totale sponsorinkomsten van de 
K-11 clubs. Echter, deze investering door deze gerelateerde 
partijen in K11-clubs steeg significant tot 12,3 miljoen € 
in het seizoen 19/20, wat ongeveer 33% van hun totale 
sponsorinkomsten vertegenwoordigt. 

Bedrijven uit meer dan 15 verschillende sectoren sponsoren 
het profvoetbal. De gokindustrie levert de grootste bijdrage 
in het seizoen 19/20, op de voet gevolgd door de industriële 
sector, de kleding-, bank-, telecom- en transportsector.

Aandeel van de sponsorinkomsten per sector in 19/20
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Evolutie van de inkomsten van uitzendrechten* (€ miljoen)

Sponsorinkomsten (€ miljoen)

7,8

37,6

35,5

7,5

42,0

34,8

3,6**

17/18 18/19 19/20

80,9 84,3 79,5

40,4

35,5

G5

* Inclusief inkomsten van de Jupiler Pro League, de 1B Pro league en de Croky Cup

**Gegevens van R.E. Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare niet beschikbaar in 19/20
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UEFA prijzengeld

Sinds het seizoen 18/19 past de UEFA een nieuwe verdeelsleutel 
toe en definieert vier componenten in het prijzengeld: startgelden 
(voor deelname aan de groepsfase), prestatie-gerelateerde vaste 
bedragen in de UEFA Champions League (UCL) of UEFA Europa 
League (UEL), de tienjarige clubcoëfficiënt en een variabel bedrag 
dat afhankelijk is van de bijdrage van de nationale omroep aan de 
marktpool.

Het totale bedrag dat door de UEFA1  werd uitgekeerd aan clubs 
die deelnamen aan de Europese competities (UEL, UCL, UCL play-
offs) bedroeg €2,1 miljard in 19/20, waarvan meer dan 77% werd 
toegewezen aan clubs die deelnamen aan de UEFA Champions 
League (Met inbegrip van de UEFA Super Cup).

Als we kijken naar de Belgische clubs, zien we dat het totale 
bedrag aan UEFA-prijzengeld in 19/20 € 79,3 miljoen bedroeg, 
wat overeenstemt met een significante stijging van 25% in 
vergelijking met het vorige seizoen. Deze bron van inkomsten 
vertegenwoordigt ongeveer 21% van de totale inkomsten van de 
clubs in 19/20. 

Het UEFA-prijzengeld werd verdeeld over de vijf clubs die 
deelnamen aan de Europese campagnes in het seizoen 19/20 
zijnde Club Brugge, KRC Genk, KAA Gent, Standard de Liège en 
Royal Antwerp FC. 

Zoals blijkt uit figuur 2 werd in het seizoen 19/20 slechts één 
van de vijf ploegen uitgeschakeld in de kwalificatierondes (Royal 
Antwerp FC in de UEL, tegenover twee ploegen vorig seizoen). 
De vier resterende ploegen plaatsten zich voor de groepsfase 
(Standard de Liège en KAA Gent voor de UEL, Club Brugge en KRC 
Genk voor de UCL). KRC Genk en Standard de Liège overleefden 
de groepsfase niet, maar KAA Gent haalde de ronde van 32 in 
de UEL wel alvorens uitgeschakeld te worden door het Italiaanse 
AS Roma. Club Brugge wist zich via de UCL groepsfase ook te 
plaatsen voor de 1/16 finales van de Europa League, waar het 
verloor van Manchester United. 

Van het totale UEFA-prijzengeld dat in 19/20 aan Belgische clubs 
werd uitgekeerd voor hun deelname aan Europese campagnes, 
werd 63% uitgedeeld voor hun prestaties in de UCL en 37% voor 
hun prestaties in UEL. Hierbij was een groter deel van het UEFA-
prijzengeld te wijten aan de prestaties in de UCL in vergelijking 
met het seizoen 18/19, waar 57% te wijten was aan de prestaties 
in de UCL. Als we de prestaties tussen de twee seizoenen 
vergelijken, zien we dat twee clubs (Club Brugge en KRC Genk) 
de groepsfase van de UCL bereikten in het seizoen 19/20, terwijl 
slechts Club Brugge dat voor mekaar kreeg in 18/19. 

De berekening van de UEFA-coëfficiënt houdt rekening met de 
prestaties in de vijf voorgaande UCL- en UEL-campagnes2 , zoals 
blijkt uit figuur 3. België bereikte de 9Þ positie op de UEFA-
ranglijst in 20/21, waarbij we één plaats verliezen aan Nederland 
ten opzichte van 19/20. Enkel Portugal, Nederland en Rusland 
staan tussen de 'Big Five' competities en België. 

Echter, in de berekening van de UEFA-coëfficiënt voor het 
komende seizoen 21/22, zullen de goede prestaties van 
het seizoen 16/17 niet meer in rekening worden genomen. 
Daarenboven zal het teleurstellende seizoen 17/18 (met drie van 
de vijf teams uitgeschakeld in de kwalificatierondes) nog steeds 
opgenomen worden waardoor deze campagne dus zwaar zal 
wegen op de ranglijstberekening. 

In functie van het volgende Europese seizoen zou België kunnen 
wegzakken uit de top10 en dus het daarbij horende rechtstreeks 
ticket voor de UCL groepsfase kunnen verliezen (dit zou voor het 
eerst gebeuren sinds 2012). Landen als Oekraïne of Schotland zijn 
rechtstreekse concurrenten en kunnen België zelf inhalen op de 
UEFA-ranglijst. De prestaties van onze Belgische clubs zullen dan 
ook cruciaal zijn in het seizoen 20/21, aangezien het de toekomst 
van onze clubs op Europees niveau voor de komende jaren zal 
bepalen.

 

Evolutie van het UEFA-prijzengeld (€ miljoen)             

17/18 19/20

31,2

79,3

18/19

63,6

1		UEFA	Financial	Report	2019/20	 

				https://editorial.uefa.com/resources/0268-1215a6daaf78-a6ca16cd1df1-1000/04_uefa_financial_report_2019-20_en.pdf	

2		UEFA	Association	Club	Coefficients	https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/about/
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Europese campagnes Belgische clubs in 18/19

Competitie Kwalificatieronde Knock-out faseGroepsfase

Europese campagnes Belgische clubs in 19/20

UEFA Champions
League

UEFA Europa
League

UEFA Champions
League

UEFA Europa
League

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Totaal

1 Engeland  14.928  20.071  22.642  18.571  22.785  98.997 

2  Spanje  20.142  19.714  19.571  18.928  19.071  97.426 

3  Italië  14.250  17.333  12.642  14.928  16.000  75.153 

4  Duitsland  14.571  9.857  15.214  18.714  15.214  73.570 

5  Frankrijk  14.416  11.500  10.583  11.666  7.916  56.081 

6  Portugal  8.083  9.666  10.900  10.300  9.600  48.549 

7  Nederland  9.100  2.900  8.600  9.400  9.200  39.200 

8  Rusland  9.200  12.600  7.583  4.666  4.333  38.382 

9  België  12.500  2.600  7.800  7.600  6.000  36.500 

10  Oostenrijk  7.375  9.750  6.200  5.800  6.700  35.825 

11  Schotland  4.375  4.000  6.750  9.750  8.500  33.375 

12  Oekraïne  5.500  8.000  5.600  7.200  6.800  33.100 

13  Turkije  9.700  6.800  5.500  5.000  3.100  30.100 

14  Denemarken  8.500  5.250  4.875  5.125  4.125  27.875 

15  Cyprus  5.500  7.000  6.125  5.125  4.000  27.750 

Tussen 5.000 en 10.000

Meer dan 10.000

Minder dan 5.000

Ranking UEFA
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Case studie: de evolutie van de Europese competities

De structuur van het Europese voetbal heeft recentelijk een aantal 
significante wijzigingen doorgemaakt. Wij vinden het daarom ook 
van belang om dit nader toe te lichten, aangezien veranderingen 
op Europees niveau gevolgen zullen hebben voor de nationale 
competities. De eerste grote wijziging, de introductie van de UEFA 
Conference League, zal zijn intrede doen in het profvoetbal vanaf 
2021. De tweede grote wijziging, het onlangs aangekondigde 
nieuwe format van de Champions League, zal vanaf het seizoen 
24/25 effectief zijn. 

De UEFA Conference League, de 3e Europese competitie gaat 
vanaf volgend seizoen van start met als doel om meer clubs 
uit meer landen de kans te geven om te proeven van Europees 
voetbal3. Net zoals de Champions League en de Europa league zal 
de UEFA Conference League bestaan uit kwalificatierondes, een 
groepsfase gevolgd door verschillende knock-out rondes. Teams 
die zich kwalificeren voor de kwalificatierondes zijn ofwel teams 
die zich niet hebben gekwalificeerd voor de twee hogere Europese 
competities, ofwel teams die zich hebben gekwalificeerd volgens 
het UEFA-coëfficiëntenprincipe. Echter, direct kwalificatie voor de 
groepsfase (met 32 deelnemende clubs) is niet mogelijk aangezien 
alle deelnemers voortvloeien uit de kwalificatierondes van zowel 
de Conference League, de Europa League als de Champions 
League. 

Er bestaat een risico op mogelijke devaluatie voor de middelgrote 
competities door de invoering van deze competitie. Terwijl de 
UCL en de UEL voorheen elk respectievelijk 32 en 48 teams 
telden, zal door de introductie van de Conference League elke 
Europese competitie 32 deelnemende teams tellen. Dit betekent 
dat 16 clubs het ticket voor de UEL zien ingewisseld worden voor 
een ticket van de Conference League wat op sportief vlak voor 
deze clubs ongunstig is. De nationale competities die het hoogst 
geklasseerd staan op de UEFA-ranking zullen slechts één UEL 
ticket dienen in te ruilen, waar de middenmoot twee UEL tickets 
zal inleveren voor Conference League tickets. Dit zal uiteraard 
een significante impact hebben aangezien deze clubs de meest 
prestigieuze wedstrijden ontnomen worden die commercieel het 
interessantst zijn.

Een tweede belangrijke ontwikkeling betreft het nieuwe format 
voor de Champions League, Europa’s belangrijkste clubcompetitie, 
dat vanaf seizoen 24/25 ingevoerd zal worden. Deze wijzigingen, 
goedgekeurd door het bestuur van de European Club Association 
(ECA) en de UEFA Club Competitions Committee, zijn ontworpen 
om meer sterke teams met elkaar te laten spelen, minder 
betekenisloze wedstrijden en meer spektakel te bieden, aldus 
The New York Times4 . Het nieuwe format zal naar verwachting 
meer mogelijkheden bieden om Europese topteams eerder in 

Tussen 5.000 en 10.000

Meer dan 10.000

Minder dan 5.000

3	 UEFA	(2021)	:	«	UEFA	Conference	League,	pour	quels	clubs	et	quand	se	jouent	les	matches	?	»	https://fr.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0263-10fa1c01d044-613da8e36d67-

1000--uefa-europa-conference-league-pour-quels-clubs-et-quand-se-joue/

4	 The	New	York	Times	(2021)	:	«	The	Champions	League	Is	Changing.	Here’s	How	It	Will	Work.	»	https://www.nytimes.com/interactive/2021/03/29/sports/ 

soccer/champions-league-new-format.html?referringSource=articleShare		 
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de competitie tegen elkaar uit te spelen, evenals meer 
spanning te creëren doordat de ranglijst na elke wedstrijd5  
significant kan veranderen. 

In de eerste plaats zal het aantal deelnemende teams 
toenemen van 32 naar 36 teams. Deze vier extra 
plaatsen zullen verdeeld worden door voornamelijk de 
historische prestaties van de clubs in overweging te 
nemen in plaats van hun huidige prestaties. Deze 36 
teams worden verdeeld in 4 groepen van 9 teams op 
basis van hun eerdere prestaties in de Champions League 
en Europa League. Een loting bepaalt vervolgens de 10 
tegenstanders waartegen de club zal uitkomen. De helft 
van deze 10 wedstrijden wordt thuis gespeeld, de andere 
helft op verplaatsing. Op basis van de resultaten worden 
de teams gerangschikt van 1 tot 36. De top 8 plaatsen 
zich rechtstreeks voor de knock-out ronde. De teams 
gerangschikt op de 9e tot 24e plaats zullen mini play-offs 
spelen om de 8 play-offs winnaars te bepalen. Deze play-
offs winnaars vervoegen vervolgens de overige 8 teams die 
zich reeds hadden weten kwalificeren voor de knock-out 
ronde. Het format van deze laatste ronde zal vergelijkbaar 
blijven met de huidige competitieformat. 

Dit nieuwe format verhoogt het economisch potentieel 
voor clubs doordat het aantal gespeelde wedstrijden 
toeneemt (wat een positieve invloed heeft op de inkomsten 
uit tickets, sponsoring en uitzendingen). Inderdaad, de 
finalisten zullen minstens 17 wedstrijden hebben gespeeld, 
wat 4 wedstrijden meer is dan in het huidige formaat. 
Echter, hoewel algemeen gesproken een stijging van het 
aantal aantrekkelijke wedstrijden goed is voor het Europese 
voetbal, zet het de reeds goed gevulde speelkalender voor 
clubs nog meer onder druk.

Deze wijzigingen zullen ook toegepast worden op de 
andere Europese competities6 , zijnde de Europa League 
en de UEFA Conference League. Het nieuwe format zal 
worden aangepast aan de specifieke kenmerken van elke 
competitie (bv. aantal teams, van wedstrijden enz.). 

Naast deze ontwikkelingen is het Super League-initiatief 
een recente omwenteling dat de hele voetbalwereld op zijn 
grondvesten deed daveren. Het project bestond uit een 
gesloten competitie gedreven door 12 Europese topclubs: 
FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester 
United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, 
Arsenal, Juventus, Inter Milan, AC Milan. Al deze clubs, 
exclusief AC Milan, in de top 15 van Europese clubs met de 
hoogste omzet7 . 

Dit project wordt vooral gezien als een manier van de 
deelnemende clubs om meer geld te genereren door 
het organiseren van zeer aantrekkelijke wedstrijden wat 
gepaard gaat met tv-rechtendeals ter waarde van miljarden 
euro’s. Dit initiatief stuitte echter op hevige reacties van 
wereld- en Europese sportautoriteiten, regeringen en 
fans van de betrokken clubs. In navolging van deze talrijke 
obstakels en reacties werd de stekker uit het Super League-
project getrokken, 48 uur na aankondiging. De 6 Engelse 
clubs trokken zich als eerste terug uit het project na het 
aanschouwen van de reactie van hun fans en regering, 
waarna ook de andere clubs in hun kielzog volgden (AC 
Milan, Inter Milan en Atletico Madrid). 

Dit project onderlijnt het verschil in visie van enerzijds de 
eigenaars en het management van een aantal voetbalclubs, 
en anderzijds de bredere voetbalgemeenschap. De 
eerstgenoemde beschouwt de organisatie van het 
Europese voetbal nog steeds vrij traditioneel, aangezien 
ze berust op vele nationale competities. Dit versnipperde 
aanbod en het simultane verloop van competities maken 
het voor Europese en wereldwijde fans moeilijk om te 
volgen. Hierdoor zouden Europese clubs het Super 
League-project aantrekkelijk kunnen vinden vanuit zowel 
economisch als marketing-/brandingsoogpunt. 

Voor de Europese voetbalgemeenschap in het algemeen 
is de basis van het Europese voetbal altijd een sportieve 
verdienste geweest. Maar door een competitie te beperken 
tot 15 clubs die per definitie niet kunnen degraderen, 
verwijderen clubs een deel van deze sportieve verdienste, 
wat dus niet strookt met de fundamenten van het Europese 
voetbal. Solidariteit en een open piramide voor alle clubs 
zijn belangrijke waarden.

5,6		 UEFA	(2021)	:	«	Tout	savoir	sur	le	nouveau	format	pour	la	Champions	League	après	2024	»	https://fr.uefa.com/uefachampionsleague/news/0268-1215a13d72ef-

644249ce682a-1000--tout-savoir-sur-le-nouveau-format-pour-la-champions-league-apre/	

7	 Deloitte	Football	Money	League	Report	(2020)
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Kosten Belgische voetbalclubs  
Spelerssalarissen
Deze sectie focust zich op de spelerssalarissen en haar evolutie 
in de afgelopen jaren. Wereldwijd hebben clubs hun loonmassa 
verhoogd om talent te behouden en aan te trekken, geïllustreerd 
door enkele recordtransfer- en salarisbedragen. 

Indien we de loonkosten vergelijken met de inkomsten van de 
Belgische clubs, zien we dat de loonkost/omzet8 verhouding in het 
seizoen 19/20 aanzienlijk is gestegen, van 55,2% naar 61,2%. Deze 
evolutie wordt gedreven door hogere totale spelerssalariskost die 
de stijging van de totale omzet overtrof (exclusief transfers maar 
met inbegrip van andere operationele inkomsten). 

In vergelijking met seizoen 18/19 verhoogden G5- en 1B PL-clubs 
hun loonkosten/omzetratio, terwijl we een lichte daling noteren 
voor de K11 clubs. Ondanks de hoogste spelerssalarissen, 
scoorden G5-clubs nog steeds onder de gemiddelde salariskosten/
omzetratio met 57,4%. 

 

17/18 18/19 19/20

Loonkosten/inkomstenverhouding (gemiddeld) 

56,0%

55,2%

61,2%

G5 K11 1B PL

Loonkosten/inkomstenverhouding per clubtype in 19/20 
(gemiddeld)

57,4%

64,0%

84,5%

8	 Loonkosten	=	totale	kosten	van	spelerssalarissen	(inclusief	overheidssubsidies)	;	inkomstenverhouding	=	totale	inkomsten	exclusief	transfers

25

Socio-economische impact studie van de Pro League op de Belgische economie



Bruto salaris Groepsverzekering

Gemiddeld

G5

K11

1B PL

Gemiddeld bruto jaarsalaris (€ duizend)

233

381

201

110

220 29

175

83 0

23

335 50

249

385

198

83

Het totale bedrag dat werd betaald voor spelerssalarissen bedroeg 
€ 236,5 miljoen in 19/20, vergeleken met € 249,1 miljoen in 18/19, 
een daling die enerzijds kan worden verklaard door de maatregelen 
die zijn genomen in het kader van de COVID-19-crisis en anderzijds 
door het ontbreken van gegevens voor 3 clubs uit 1B Pro League. 

Een belangrijke bemerking betreft het deel van het brutosalaris 
dat Jupiler Pro League clubs betalen als bijdrage aan de 
groepsverzekering, wat overeenstemt met een compensatie in een 
pensioenregeling. België heeft een specifieke "pensioenleeftijd" 
vastgesteld voor voetballers op 35-jarige leeftijd, met een 
potentieel voordelige belastingheffing voor de uitbetaling van het 
forfaitaire kapitaal, voor maximaal 40% van het brutosalaris. Deze 
eis geldt niet voor clubs die in de Proximus League spelen.

Hoewel het totale bedrag dat werd betaald voor spelerssalarissen 
in 19/20 daalde, steeg het gemiddelde bruto jaarsalaris (inclusief 
groepsverzekering) van € 233.000 naar € 249.000 (+ ~ 7%). Dit 
werd gedreven door een hoger gemiddeld salaris voor spelers in 
G5-clubs, die een hoger percentage van het totale aantal spelers 
vertegenwoordigen dan in de afgelopen seizoenen (voornamelijk 
vanwege het ontbreken van gegevens voor 3 clubs van de 1B Pro 
League). Het gemiddelde bruto jaarsalaris voor K11 en 1B Pro 
League daalde in 19/20, respectievelijk met 1,5% en 24,5%. 

In seizoen 19/20 bedroeg het gemiddelde brutosalaris voor een 
Jupiler Pro League (G5 en K11 clubs samen) speler €280.000, 
waarvan €35.000 een bijdrage was aan de groepsverzekering 
(12,5% van het totale bruto salaris). De verhouding is vrij 
gelijkaardig in vergelijking met de laatste twee seizoenen, waarin 
het ~13% bedroeg.

236,5
249,1

214,1

19/2018/1917/18

Totaalbedrag betaald aan spelerssalarissen 
(€ miljoen)
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Transfers
Transfersaldo

Aangezien België een opleidingsliga is voor de 'Big Five'-
competities; zijn de transferinkomsten van spelers een cruciale 
factor in het financiële welzijn van Belgische clubs. 

In dit rapport gebruiken we het netto boekhoudkundig 
transferresultaat, dat rekening houdt met de verkoop en aankoop 
van spelers, spelersafschrijving en makelaarskosten. Concreet 
wordt het netto boekhoudkundig transferresultaat berekend 
door het volgende af te trekken van de inkomsten uit de verkoop 
en verhuur van spelers: De afschrijving van spelers, verlies op de 
verkoop van spelers, huurkosten van spelers en makelaarskosten.

Als we kijken naar het seizoen 19/20, zien we dat de Belgische 
clubs een positief netto boekhoudkundig transferresultaat hebben 
geboekt van €109,2 miljoen. Dit is een zeer sterke stijging van € 87 
miljoen ten opzichte van het seizoen 18/19, gedreven door een zeer 
actieve transfermercato. 

Enkele van de grote transfers in het seizoen 19/209  zijn spelers als 
Wesley (van Club Brugge naar Aston Villa), Sander Berge (van KRC 
Genk naar Sheffield United), Victor Osimhen (van RSC Charleroi 
naar LOSC Lille), Leandro Trossard (van KRC Genk naar Brighton), 
Arnaut Danjuma (van Club Brugge naar Bournemouth) etc. 
Indien we de top 10 uitgaande transfers bekijken (qua 
transferwaarde) voor het seizoen 19/20 nader bekijken, zien we dat 
zeven spelers transfereerden naar de Premier League, één speler 
naar de Ligue 1, één speler naar de Serie A en één speler naar de 
Eredivisie. Dit illustreert het belang van de transfers met de 'Big 
Five'-competities (Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, 
La Liga) voor onze Belgische clubs, zoals in het verslag van vorig 

jaar werd benadrukt. De evolutie van het aantal en/of de waarde 
van deze transfers met de Big Five-competities heeft een sterke 
invloed op de financiële resultaten van onze clubs, aangezien met 
deze partijen de meest waardevolle uitgaande transfers worden 
gerealiseerd.
 
Tegelijkertijd blijven clubs steeds meer geld uitgeven om 
getalenteerde spelers te contracteren zoals kan worden 
geïllustreerd met de spelerswaarde op de balans van de clubs. 
De totale spelerswaarde bedroeg bijna € 200 miljoen in 19/20, 
vergeleken met € 172,3 miljoen in 18/19.

De aanzienlijke stijging van het netto-transferresultaat (+€87 
miljoen) had een positieve invloed op het financiële verlies van 
clubs, ondanks de stijgende salariskosten. Op geconsolideerd 
niveau boekten Belgische clubs namelijk een verlies van €54 
miljoen in 19/20, wat een beter resultaat is dan het verlies van 
€91 miljoen in 18/19. In 19/20 boekten zes clubs winstgevende 
resultaten (inclusief transfers). 

We verwachten echter dat de COVID-19-crisis echter een grote 
invloed zal hebben op het transferresultaat in het seizoen 20/21, 
wat de financiële winstgevendheid van onze clubs verder zal 
beïnvloeden. Gelukkig kunnen sommige van onze Belgische clubs 
nog steeds teren op enkele belangrijke transfers om de gevolgen 
van de crisis te compenseren, zoals KAA Gent dat Jonathan David 
verkocht aan LOSC Lille voor € 27 miljoen, Anderlecht dat Jérémy 
Doku verkocht aan Stade Rennais FC voor € 26 miljoen en Club 
Brugge dat Krépin Diatta verkocht aan AS Monaco voor ~ € 20 
miljoen. 

Netto-transferresultaat (€ miljoen)

17/18 18/19 19/20

73,3

22,4

109,2

17/18 18/19 19/20

Waarde spelers op de balans (€ miljoen)

141,6

172,3

199,9

+19%

9	 Transfermarkt	(2021)	:	«	Record	de	transferts	»	https://www.transfermarkt.fr/jupiler-pro-league/transferrekorde/wettbewerb/BE1/saison_id/2019/land_id/alle/ausrichtung//

spielerposition_id//altersklasse//leihe//w_s//zuab/0/plus/1	
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Makelaarscommissies

Makelaars spelen een belangrijke rol bij spelerstransfers en 
zijn zeer vaak betrokken bij deze operaties door te fungeren als 
tussenpersoon tussen spelers en club. De meest voorkomende 
makelaarsvergoeding is een percentage op het transferbedrag 
(commissie) voor inkomende- en uitgaande transfers alsook 
voor bemiddeling (bijv. onderhandelingen in het kader van een 
contractverlenging).
In België zijn de commissies van makelaars de laatste jaren in 
opmars en deze trend zet zich voort in het seizoen 19/20. In totaal 
zijn 316 makelaars (tegenover 289 in 18/19) werkzaam in België. 
De uitgaven aan makelaarscommissies bedroegen in totaal €46,6 
miljoen in 19/20, een stijging van € 1,2 miljoen ten opzichte van het 
vorige seizoen. 

Het merendeel (52%) van de totale makelaarscommissies komt 
nog steeds voort uit contractonderhandelingen, gevolgd door 
uitgaande (28%) en inkomende transfers (20%). Hoewel de 
hoogste bedragen betaald worden aan makelaars voor transfers, 
zijn het hoogst aantal transacties contractonderhandelingen. 
Naar verwachting zal deze trend zich verderzetten in het volgend 
seizoen.
Een beperkte groep staat garant voor een groot deel van de 
makelaarscommissies, wat aangegeven wordt door het feit dat 
de top 5 agenten iets minder dan een derde van de commissies 
ontvangen. Dit vertaalde zich echter in een gemiddelde 
commissie van € 2,9 miljoen voor deze groep in het seizoen 19/20, 
vergeleken met €3,4 miljoen in het seizoen 18/19. Het gemiddelde 
commissieloon verhoogde voor de top 16-316 (+€7,000) maar 
daalde voor de top 6-15 (-€125,000).

In het kader van de genomen maatregelen naar aanleiding van 
operatie "Schone handen", is in juli 2020 een nieuwe regelgeving 
inzake tussenpersonen ingevoerd, samen met de oprichting van 
een Clearing Department binnen de KBVB. Het doel is enerzijds 
om meer controle en transparantie in transacties te garanderen 
en anderzijds om een sterkere regelgeving omtrent makelaars te 
ontwikkelen. 

Vanaf de zomer van 2020 moet een spelersmakelaar zich 
registreren bij de Belgische Unie om transfers in België te 
kunnen verrichten alsook voldoen aan specifieke verplichtingen 
met betrekking tot de betaling van commissies. Voor elke 
onderhandeling, controleert het Clearing Department 
of de makelaar is geregistreerd, of hij over de juiste 
vertegenwoordigingsovereenkomst beschikt en of de facturatie 
de geleverde diensten weerspiegeld zoals overeengekomen in de 
vertegenwoordigingsovereenkomst. Bovendien kan een voetballer 
of een clubmanager niet langer simultaan een spelersmakelaar zijn. 
Een makelaar mag niet langer een dubbele functie hebben: ofwel 
vertegenwoordigt hij de speler ofwel vertegenwoordigt hij de club. 
Maeklaarscommissies dienen volgens de nieuwe regelgeving elke 
zes maanden te worden uitbetaald overheen de lengte van het 
contract. 

Verder worden de cijfers van het Clearing Department en de 
door de clubs gerapporteerde cijfers in de licentie procedure 
vergeleken. In geval van niet-naleving van de regels zijn sancties 
voorzien, zoals bijvoorbeeld het verlies van licentie of speelrecht.  
De impact van deze wijzigingen is echter moeilijk te beoordelen 
voor het seizoen 20/21 aangezien een deel van de transacties (vóór 
juli 2020)  nog niet onderhevig waren aan de nieuwe regelgeving. 
Dezelfde conclusie geldt voor contracten die vóór deze periode 
zijn afgesloten en waarvoor vandaag de dag nog steeds betalingen 
worden gedaan.

België heeft zijn vastberadenheid getoond door vorm te geven 
aan een wettelijk kader dat verder van een hoger niveau is dan wat 
momenteel op Europees of wereldniveau bestaat. Men verwacht 
in de komende maanden van de FIFA wijzigingen in de wereldwijde 
regelgeving, waaronder de oprichting van een wereldwijd Clearing 
House en een wereldwijd licentieproces voor makelaars.

Evolutie van de makelaarscommissies (€ miljoen)

Uitgaand BemiddelingInkomend

27%

34%

39%
43% 52%

25%
28%

32%
20%

17/18 18/19 19/20

+12%

37,0
45,4 46,6

Gemiddelde commissie per makelaarstype in 19/20

31%

55%

14%

Top 1-5 Top 6-15 Top 16 - 316

2.897.508

629.686

83.205
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Case studies
Team eigenaarschap

Een trend die we in ons voorgaande verslag bespraken, betreft het toenemende aantal buitenlandse investeerders dat in de loop der jaren 
meerderheidsaandeelhouders van een Belgische club is geworden. 

Van seizoen 17/18 tot seizoen 18/19 noteerden we een stijgende trend in het aantal clubs in buitenlandse handen, met 12 clubs in Belgische 
handen en 12 clubs die in eigendom zijn van buitenlandse investeerders. Als we kijken naar de huidige clubeigendomsstructuren, zien 
we dat nog steeds 12 Belgische clubs in Belgisch bezit zijn, terwijl 13 clubs in buitenlandse handen zijn (in bezit van meer dan 50% van de 
aandelen). Bij de huidige Belgische profvoetbalclubs betrekken we alle clubs die in de Eerste Klasse spelen, behalve het U23-team van Club 
Brugge, dat de 1B Pro League tijdelijk integreerde en dat al vertegenwoordigd is door Club Brugge. Het totale aantal teams is dus 25, in 
plaats van de gebruikelijke 24. 

Een opmerkzame evolutie is de groeiende interesse van Amerikaanse investeerders in Belgische profvoetbalclubs, zoals blijkt uit de 
overname van Waasland-Beveren en KV Oostende. Amerikaanse investeerders vervoegen daarbij de investeerders uit het Midden-Oosten 
en Azië die reeds belangen aanhielden in onze Belgische competitie. 

We benadrukken enkele overnames in het afgelopen jaar zoals de overname van Lommel SK door de eigenaar van Manchester City (City 
Football Group), evenals de overname van Moeskroen door de Luxemburger Gérard Lopez die er zijn visie op jeugdopleidingen verder 
tracht te ontwikkelen.

Clubs hebben een 
buitenlandse 
meerderheids-

aandeelhouder*

13

Clubs hebben 
een Belgische 

eigenaar*

12

52%

48%

Rusland

Frankrijk

Qatar TurkijeLuxemburg Thailand Verenigd 
Koninkrijk

Verenigde
Arabische 
Emiraten

Maleisië Verenigde 
Staten

Saudi- Arabië Japan Verenigde 
Staten

*	 De	analyse	omvat	alle	clubs	die	momenteel	in	de	Eerste	Klasse	A	en	B	spelen,	met	uitzondering	van	het	U23-team	van	Club	Brugge,	dat	tijdelijk	deelneemt	aan	de	1B	Pro	

League,	maar	dat	al	vertegenwoordigd	is	door	Club	Brugge
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Impact van COVID-19 op Belgische profvoetbalinkomsten

De COVID-19-crisis heeft de hele wereld op een zeer dramatische 
manier getroffen, met zware economische en financiële gevolgen 
voor veel sectoren, waaronder de wereld van het profvoetbal. In 
deze sectie richten we ons op de gevolgen van deze crisis voor de 
verscheidene inkomstenbronnen van onze Belgische clubs, waarbij 
we een vergelijkende analyse maken met het voorgaande rapport.

In het voorgaande rapport, schatten we dat de vroegtijdige 
beëindiging van het seizoen 19/20 een daling van ongeveer 
25% van de totale inkomsten zou teweeg brengen, voornamelijk 
voortvloeiend uit een daling van ticketinkomsten, sponsoring en 
commerciële inkomsten tijdens de maanden van maart, april, mei 
en juni 2020. Indien we de werkelijke cijfers bekijken, zien we dat de 
ticketinkomsten met 6% zijn gedaald ten opzichte van het seizoen 
18/19, terwijl de commerciële inkomsten met 18% zijn gedaald. 
De verhoging van het UEFA-prijzengeld, dat wordt uitgekeerd aan 
een beperkt aantal clubs, compenseert echter het grootste deel 
van deze daling, wat resulteert in een totaal inkomstenbedrag dat 
hetgeen van het seizoen 18/19 benadert.

Hoewel de impact van het vroegtijdig beëindigen van het seizoen 
19/20 op de ticket- en sponsorinkomsten relatief beperkt 
was, kunnen we significantere invloed verwachten voor het 
seizoen 20/21 wat grotendeels achter gesloten deuren heeft 
plaatsgevonden. Onze analyse zal zich dus toespitsen op de 
invloeden op het seizoen 20/21. De impact van het seizoen 
20/21 op de daaropvolgende seizoenen wordt ook geanalyseerd 
aangezien we geloven dat er zich een doorsijpel-effect zal 
voltrekken voor enkele inkomstenstromen, afhankelijk van de 
door de club gekozen strategie. De impact van COVID-19 op het 
seizoen 21/22 maken niet deel uit van deze analyse. Verder zal de 
invloed op het seizoen 19/20 in deze sectie niet besproken worden 
aangezien deze inzichten reeds gedeeld werden eerder in dit 
rapport.

Allereerst wordt verwacht dat de impact op de ticketinkomsten 
aanzienlijk zal zijn voor het seizoen 20/21. Het budget van de clubs 
duidt op een daling van 55% van hun ticketinkomsten, als gevolg 
van een afname van individuele tickets en abonnementen. Omdat 
de meeste wedstrijden achter gesloten deuren werden gespeeld, 
was de individuele ticketverkoop, zeer beperkt. 

De inkomsten uit de verkoop van abonnementen zullen naar 
verwachting ook significant dalen, afhankelijk van de ticketstrategie 
van de clubs. Belgische clubs kunnen hun fans verschillende opties 
aanbieden: het gratis verlengen van abonnementen voor het 
volgende seizoen, het verlengen tegen een gereduceerde tarief, 
het niet verlengen en terugbetalen van de prijs, het niet verlengen 
en de inkomsten behouden, enz.  Bijgevolg, verwachten we een 
doorsijpel-effect naar het seizoen 21/22 toe, waar de grootte 
van dit effect zal bepaald worden door het restitutiebeleid van 
de clubs. Hoewel dit scenario niet zal plaatsvinden, simuleren 
we ook een worst-case scenario, een daling van 100% van de 
ticketinkomsten van één seizoen, te spreiden over de seizoenen 
20/21, 21/22 en mogelijks 22/23. 

De commerciële inkomsten zijn de tweede inkomstenbron 
die zwaar zal worden beïnvloed. De clubbudgetten voor het 
seizoen 20/21 tonen een daling van 60% van de commerciële 
inkomsten, voornamelijk als gevolg van een daling van de 
merchandisingverkoop en van voedsel & dranken. De verkoop 
van e-commerce zal echter helpen om de verwachte daling te 
compenseren. De invloed op het eindresultaat blijft beperkt 
aangezien de kosten (van materialen, goederen, merchandising, 
enz.) evenzeer significant zullen afnemen, waardoor de netto-
daling van de commerciële resultaten wordt gecompenseerd. 
Er wordt geen doorsijpel-effect verwacht voor deze specifieke 
inkomstenbron.

Wat de sponsorinkomsten betreft, voorzien de clubbudgetten 
geen daling, maar een stijging van 6% voor het seizoen 20/21. 
Deze toename in inkomsten wordt voornamelijk gedragen door 
bijdragen van verbonden partijen (sponsor die ook participeren 
in de aandeelhoudersstructuur van een club). Deze nauwe 
verbondenheid van sponsors met Pro League-clubs illustreert 
dat het samenwerkingsverband meer is dan een eenvoudige 
zakelijke relatie en daadwerkelijk een alliantie/partnership-
verband gaat benaderen. We constateren geen doorsijpel-effect 
voor het seizoen 21/22, maar we schatten dat de impact op 
sponsorinkomsten verschillend zijn op clubniveau. Reclame 
inkomsten gerelateerd aan field boarding en andere sponsordeals 
(zoals de sponsordeals die centraal beheerd worden door de Pro 
League) worden geacht stabiel te blijven.
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Seizoen 19/20 Seizoen 21/22

6% lager dan in 18/19 door een 
korter seizoen (dat eindigde na 
de 29e competitiedag)

• De club budgetten geven een daling aan 

van 55%

• Zowel de ticketinkomsten (individuele 

tickets voor onze competitie, de Beker 

van België en de Europese competities) 

als de abonnementen worden beïnvloed

Doorsijpel effect van seizoen 
20/21 gespeeld achter gesloten 
deuren, afhankelijk van 
gekozen restitutiebeleid

Daling met 18% in vergelijking 
met seizoen 18/19 als gevolg 
van een korter seizoen 
(dat eindigde na de 29e 
competitiedag)

• De clubbegroting vertoont een 
daling van 60%, voornamelijk 
als gevolg van een daling van de 
merchandising en de verkoop van 
voedsel en drank

• Online verkoop zal helpen een deel 
van de daling te compenseren

• Beperkte impact op de bottom line

Geen doorsijpel effect 
verwacht, onder voorbehoud 
van seizoensgebonden 
effecten

Lichte stijging dankzij 
sponsoring door verbonden 
partijen

• Clubbudgetten tonen een stijging 
van 6% in sponsorinkomsten, 
dankzij sponsoring van verbonden 
partijen (+€5 miljoen)

Geen gekwantificeerd 
doorsijpel effect, 
maar wij denken dat de 
sponsorinkomsten voor elke 
club in verschillende mate 
kunnen worden beïnvloed

Seizoen 20/21

Bereik van onze analyse

Ticket- 
inkomsten 

Commercieel 

Sponsor- 
inkomsten  
en reclame

Het seizoen 20/21 zal dus onderhevig zijn aan een verwachte 
ernstige daling van zowel ticketinkomsten (~55%) als commerciële 
inkomsten (~60%). 

We verwachten we een totale 
geaggregeerde inkomstendaling tussen 
21% - 33 % doordat nagenoeg alle 
wedstrijden van het seizoen 20/21 hebben 
plaatsgevonden achter gesloten deuren. 

Dit effect zal zich voltrekken in de seizoenen 20/21, 21/22 en 
mogelijks 22/23 (afhankelijk van het restitutiebeleid van de 
verscheidene clubs en sponsorovereenkomsten etc.). 

De inkomstendaling zal tussen de  
€ 80 miljoen en € 120 miljoen bedragen 

(gebaseerd op cijfers uit het seizoen 19/20)

Kijkende naar de verwachtte impact van COVID-19 per clubtype 
(worst case scenario), vinden we gelijkaardige percentages. Terwijl de 
G5 clubs sterk afhankelijk zijn van UEFA-prijzengeld (nagenoeg 33 % 
hun totale inkomsten in 19/20), zijn de andere clubs nauw verbonden 
zijn aan sponsor- en uitzendinkomsten (respectievelijk 29% en 30 % 
van hun totale inkomsten in seizoen 19/20). Het gezamenlijk belang 
van ticket- en commerciële inkomsten is gelijkaardig voor G5 en 
niet-G5 clubs (~36%).

De impact van COVID-19 op de operationele inkomsten van het  

Belgische professionele voetbal
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De vijfjarige overeenkomst met Eleven Sports, die ongeveer 100 
miljoen euro per jaar waard is (tegenover 80 miljoen euro in de 
vorige ronde), zal helpen om een deel van het netto-effect van 
COVID-19 voor de clubs te compenseren. Deze daling van de 
inkomsten zal echter nog worden versterkt door de effecten op de 
transfermarkt tijdens het seizoen 20/21. Inderdaad, de pandemie 
leidde tot een reeks financiële moeilijkheden voor vele clubs wat 
bijgevolg tot een sterke daling van het investeringsvolume op 
de transfermarkt leidt. Indien we de transferbalans (het verschil 
tussen de transferinkomsten en -uitgaven) van de Pro League clubs 
nader gaan bekijken, constateren we een significante daling van 
€131.5 miljoen in 19/20 naar €86.2 miljoen in 20/21, een verschil 
van meer dan €45 miljoen. Transferuitgaven daalden met ~ 49%, 
terwijl transferinkomsten afnamen met ~47%.

In vergelijking met andere Europese competities10 zou de impact 
van COVID-19 significanter kunnen zijn voor de Belgische clubs, 
vanwege het grote belang van ticketinkomsten. Als we de 
inkomstenverdeling vergelijken tussen Belgische profvoetbalclubs 
en de clubs uit 'Big Five'-competities  (gemiddeld), blijkt dat België 
veel afhankelijker is van zijn ticketinkomsten, die goed zijn voor 29% 
van de totale inkomsten. Dit percentage ligt meer dan tweemaal 
zo hoog in vergelijking met de 14% voor de clubs uit de 'Big 
Five'-competities. Deze laatsten zijn echter sterk afhankelijk van 
uitzendrechten, die meer dan de helft van hun totale inkomsten 
vertegenwoordigen. De inkomsten gegenereerd uit uitzendrechten 
worden evenwel geacht stabiel te zullen blijven, terwijl de COVID-
19-crisis naar verwachting een grote impact zal hebben op de 
ticketinkomsten, commercials en sponsoring.

België Gemiddelde van de 
"Big Five" competities

Ticketinkomsten

Sponsoring / 
Commerciële inkomsten

Andere commerciële 
inkomsten
TV-rechten

Inkomstenverdeling profvoetbal

29%

21%

25%

25%

14%

27%

8%

51%

To
en

em
en

d 
ri

si
co

Inkomsten van Belgische clubs in het seizoen 19/20 (€ miljoen)

G5 clubs Andere clubs Totaal

Ticketinkomsten 59,1 34,0 93,1

Sponsorinkomsten en reclame 34,6 41,9 76,4

TV-rechten 35,5 44,0 79,5

Commercieel 24,9 20,4 45,2

UEFA 74,8 4,5 79,2

Totaal 228,8 144,7 373,5

Overzicht van de impact van het worst-case scenario

Daling van ticketinkomsten en 
commerciële inkomsten (in miljoen 
euro)

-74,0 -46,2 -120,2

Impact op bedrijfsopbrengsten (%) -32,4% -31,9% -32,2%

Inkomsten gekleurd in grijs worden beïnvloed door COVID-19

10.	Deloitte	Football	Money	League	Report,	Socio-economic	impact	report	(season	17/18)
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Impact van COVID-19 op de gezondheid van spelers  

In onze casestudie kijken we ook naar een andere dimensie 
zijnde de impact van COVID-19 op de gezondheid van spelers. 
Deze evolutie werd aan de hand van het aantal spelersblessures 
onderzocht. Gegevens van drie Belgische clubs (Standard de Liège, 
Royale Union Saint-Gilloise en Royal Antwerp Football Club) werden 
geanalyseerd om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van 
de pandemie. Hierbij keken we naar het aantal spelers dat niet 
beschikbaar is vanwege een blessure in de periodes juli 2019 – 
maart 2020 (competitiestop) en juli 2020 – eind maart 2021.

In het geval van Standard de Liège, steeg het aantal spelers dat 
een blessure opliep met tijdelijke arbeidsongeschiktheid als 
gevolg met 37% in het seizoen 20/21 (van 19 spelers in 19/20 
naar 26 spelers in 20/21). 

Bij Royale Union Saint-Gilloise stellen we vast dat het totaal 
aantal gemiste wedstrijden steeg van 44 in het seizoen 19/20 
naar 68 in het seizoen 20/21 (+54%). Bovendien is de splitsing 
van het blessure-type aanzienlijk veranderd; blessures door 
overbelasting (blessures die het gevolg zijn van overbelasting 
zoals tendinopathieën, liespijn, stressfractuur,...) waren goed voor 
50% van het totaal aantal blessures in 20/21, terwijl deze 
slechts 5% vertegenwoordigden in 19/20. 

Verder, de evolutie in het aantal speler blessures bij Royal 
Antwerp Football Club vertoont ook een significante stijging 
(+ 33 %) van 43 in het seizoen 19/20 naar 57 in het seizoen 
20/21.

Op Belgisch niveau lijkt de pandemie een impact te hebben 
gehad op de gezondheid van spelers, zoals blijkt uit de evolutie 
van het aantal spelersblessures. Mogelijke redenen hiervoor zijn 
de wedstrijdfrequentie (een korter seizoen met hetzelfde aantal 
wedstrijden), de langdurige verplichte onderbreking veroorzaakt 
door de lockdown en een suboptimale fysieke heropbouw enz.
Deze trend is ook waar te nemen op Europees niveau. Volgens de 
sportwebsite The Athletic  waren spierblessures in de eerste vijf 
weken van de competitie met 42% gestegen in de Premier League, 
tot een totaal van 78 (t.e.m. november 2020). De aangehaalde 
argumenten zijn een drastisch verkort voorseizoen en een drukker 
speelschema.

Bovendien lijken alle 'Big Five'-competities getuige te zijn geweest 
van een toename van het aantal blessure gerelateerde wissels 
in het seizoen 20/21 in vergelijking met het vorige seizoen . Een 
belangrijk te benoemen element is het feit dat, met uitzondering 
van de Ligue 1, alle 'Big Five'-competities het seizoen 19/20 volledig 
uitspeelden (meestal in de maanden juni en juli), wat de fysieke en 
mentale belasting van de spelers in die competities opdreef.
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Economische impact  
Het uitgebreide model dat de economische impact van de Pro League en Belgische voetbalclubs beschrijft, 
meet de directe, indirecte en geïnduceerde impact op vier economische indicatoren: de totale productie, 
bruto toegevoegde waarde, tewerkstelling en belastingbijdrage. Dit geeft de waarde weer die wordt 
gegenereerd door de industrie alsook haar supply chain en de huishoudens die baten bij dezen industrieën. 
De methodologiesectie in het begin van dit rapport en de bijlage geven een volledig overzicht van het model 
en de berekeningen.De methodologie maakt gebruik van twee verschillende soorten multiplicators die door 
het Belgisch Federaal Planbureau zijn gedefinieerd: de input-output multiplicators en de National Accounting 
Matrix-multiplicators. 

 



Totale productie

Het totale economische effect vastgesteld aan de hand van de 
totale productie bedroeg € 1,25 miljard in het seizoen 19/20, 
wat overeenstemt met een stijging van € 103 miljoen ten 
opzichte van het seizoen 18/19, ondanks de COVID-19-crisis. 
Deze groei wordt gedreven door de aanzienlijke stijging van 
de netto-transferresultaten (+87 miljoen EUR ten opzichte van 
18/19), ondanks een lichte daling van de totale operationele, 
niet-gesubsidieerde inkomsten. 

De totale productie is de afgelopen vier jaar consistent 
gestegen, met een groei van +10%. Deze positieve trend 
illustreert het groeiende belang van profvoetbal in de economie, 
parallel aan de groeiende investeringen in de sector.
De uitsplitsing van de totale productie (figuur 2) illustreert het 
belang van de directe invloed op de totale productie. De directe 

impact meet de inkomsten van de Belgische voetbalclubs en de 
Pro League, die de indirecte en geïnduceerde impact kunnen 
stimuleren door de output van de rest van de supply chain 
en de uitgaven van werknemers/spelers te herinvesteren in 
de economie. Dit is de operationele output, wat betekent dat 
subsidies niet zijn meegenomen in deze berekening.

Het directe effect omvat transferinkomsten, hoewel ze niet zijn 
opgenomen in de indirecte en geïnduceerde totale productie. 
Bij het inzoomen op de directe totale productie is deze ten 
opzichte van vorig seizoen gestegen van €551 miljoen naar €658 
miljoen, ondanks afnemende operationele inkomsten. De groei 
van de transferresultaten compenseert deze daling.
revenues. Growth in transfer results compensate for this drop.

Evolutie van de totale productie (€ miljoen)
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Bruto toegevoegde waarde
In het seizoen 19/20 de bruto toegevoegde waarde van de 
Belgische voetbalclubs bedroeg €837 miljoen, een stijging 
van €207 miljoen ten opzichte van het seizoen 18/19. Deze 
sterke toename wordt gedreven door enerzijds de sterke 
transferresultaten (beperking van het verlies van Belgische clubs) 
en anderzijds de hoge loonmassa.

Bruto toegevoegde waarde (€ miljoen)
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Jobs
De Pro League en de Belgische clubs hebben in het seizoen 19/20 
in totaal 3.540 jobs in de Belgische economie gegenereerd, een 
aantal dat met 555 daalde ten opzichte van het vorige seizoen. 
Dit wordt veroorzaakt door een daling van de directe job creatie 
(Werknemers van de club zoals spelers of medewerkers die in de 
stadionbar werken, enz.) van 1.986 in 18/19 tot 1.717 in 19/20 als 
gevolg van kleiner spelerskern en minder (staff)medewerkers. 
Het verschil kan ook deels worden verklaard door de 
onbeschikbaarheid van de gegevens van R.E. Virton, KSC Lokeren & 
SV Roeselare.

Hoewel directe tewerkstelling het meeste tewerkstelling genereert, 
creëren indirecte en geïnduceerd tewerkstelling respectievelijk 
1.300 en 523 banen. 

Van de directe medewerkers is 45% voetballer, tegen 44% in het 
afgelopen seizoen. De overige 55% zijn alle andere medewerkers 
van de clubs. 
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Belastingbijdrage
De Pro League-clubs dragen bij aan de financiering van 
de staat door middel van vier verschillende elementen: de 
vennootschapsbelasting, de loonheffing, de nationale verzekering 
(sociale bijdragen) en de BTW. 

Wat de vennootschapsbelasting betreft, bedroegen de bijdragen 
van de clubs € 15,3 miljoen in 19/20, een aanzienlijke stijging ten 
opzichte van het vorige seizoen – toen de vennootschapsbelasting 
€3,5 miljoen bedroeg. Deze stijging kan worden verklaard door de 
hogere winsten vóór belastingen (d.w.z. het lagere verlies) die de 
clubs in het seizoen 19/20 hebben geboekt.

De loonheffingen en sociale bijdragen worden beïnvloed door 
de evolutie van de loonkosten van clubs, die sterk stegen in 
19/20. Dit vertaalt zich in een clubbijdrage van €43,4 miljoen aan 
loonbelasting, een stijging van 11,7% ten opzichte van het vorige 
seizoen. De sociale bijdragen bleven nagenoeg stabiel, van €26,1 
miljoen in 18/19 tot €25,8 miljoen in 19/20 als gevolg van de 
technische werkloosheid, die voor de meerderheid van de clubs 
niet van toepassing was voor profvoetballers, na aanraden van de 
Pro League.  

De BTW-balans toont de rechtstreekse bijdrage van de 
voetbalclubs op hun toegevoegde waarde, die €15,5 miljoen 
bedroeg in 19/20, een daling van €4,1 miljoen ten opzichte van 
vorig seizoen door de afname in ticketinkomsten, merchandising 
en voedsel & drank. De totale betaalde BTW, ten belope van €121,9 
miljoen, geeft een goed overzicht van de totale BTW die in de 
gehele supply chain is betaald dankzij het profvoetbal.

Aangezien geen data beschikbaar is over de belastingimpact 
veroorzaakt door indirecte en geïnduceerde bronnen, gaat de 
werkelijke belastingimpact van de Pro League-clubs hoger zijn dan 
de cijfers die in deze sectie worden gerapporteerd. 

Bedrijfsbelasting
15,3

Loonbelasting
43,4

Sociale bijdrage
25,8

BTW
15,5

Belastingbijdrage (€ miljoen)
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Sociale impact 
Maatschappelijke & Sociale Verantwoordelijkheid
Introductie
Zoals beschreven in voorgaande sectie, heeft het profvoetbal een aanzienlijke financiële impact. 
Voetbal speelt daarnaast echter ook een belangrijke rol in de samenleving door mensen te 
verbinden met elkaar, ze samen te brengen rond een gemeenschappelijk doel en te helpen bij 
gemeenschapsvorming. De Pro League en haar clubs spelen een aanzienlijke maatschappelijke rol 
door duurzame en structurele projecten en samenwerkingen te ondersteunen die hun omgeving ten 
goede komen.

Om de inspanningen van clubs te erkennen, kent de Pro League jaarlijks het Pro League Football & 
Community-label (voorheen het Pro League + -label genoemd) toe aan de clubs die het afgelopen 
jaar een kwaliteitsvolle rol hebben gespeeld, met een significante maatschappelijke impact. In 2020 
ontvingen 17 Pro League-clubs het Pro League Football & Community-label voor het organiseren 
van hoogwaardige gemeenschapsactiviteiten, met een focus op de lokale context, duurzame 
samenwerkingen en de huidige COVID-19-situatie. De Pro League bood in 2020 een steunbedrag van € 
135.000, een sterke stijging ten opzichte van het budget van € 100.000 in het voorgaande jaar.

Hoewel clubs niet alle sociale projecten konden uitvoeren zoals gepland (191 sociale projecten in 2020 
tegenover 300 in 2019), bedroeg het totale budget van clubs voor sociale activiteiten € 1,93 miljoen 
in 2020, vergeleken met € 1,82 miljoen het voorgaande jaar. Deze verhoging van het budget toont het 
groeiende belang dat onze clubs hechten aan het gemeenschaps- en sociale aspect van voetbal. 
In de pandemie- en lockdown periode hebben de Pro League en haar clubs talrijke initiatieven 
gesteund. We belichten graag enkele van deze initiatieven. De steun aan de voedselbanken en aan 
Tele-Onthaal/Télé-Accueil, de oprichting van de Racism & Discrimination Hotline, de organisatie van 
een Wereld Autisme Dag, de versterking van de samenwerking met Younited Belgium zijn slechts 
enkele van deze voorbeelden.

Eind 2020 ontwikkelde de Pro League een eigen 'Football & Community magazine', door het maken 
van korte video's over sociale projecten van de Belgische profclubs. Dit magazine, Eleven United, biedt 
een inkijk in het dagelijkse maatschappelijke engagement van de Pro League clubs en haar partners. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn onderwijs, diversiteit en anti-racisme, gezondheid, inclusie, 
milieu, supportersparticipatie, drugspreventie...

Geleverde steun
€135.000

Budget voor 
sociale activiteiten
€1,93 miljoen

Discover the 
stories of  

Eleven United
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Donaties van
50.000 

maaltijden aan 
voedselbanken

Steun aan voedselbanken
Door de coronacrisis neemt het aantal kwetsbare mensen in de samenleving sterk toe. Dit is de reden 
waarom de Pro League 100.000 euro heeft gedoneerd aan de voedselbanken, waardoor ze maar liefst 
50.000 maaltijden konden verstrekken. Daarnaast lanceerde de Pro League een campagne om ook 
clubs en voetbalsupporters aan te sporen om een bijdrage te leveren. 
In april 2020 besloot de Raad van Bestuur van de Pro League de voedselbanken te steunen met 
een gift van 100.000 euro. Pierre François: "Elke voetbalfan weet dat een ploeg meer is dan de 
opgestelde spelers. Om de moeilijke momenten tijdens het seizoen door te komen, is een 
sterke bank cruciaal. Dit geldt ook voor de samenleving in zijn geheel."

Steun aan Tele-Onthaal/Télé-Accueil
In 2020 ontving Tele-Onthaal maar liefst 140.000 oproepen, een recordaantal. De lijnen van Télé-
Accueil noteerden het afgelopen jaar een toename van 20% in het aantal oproepen. De behoefte aan 
een luisterend oor is in deze tijden erg groot. Hierop besloot de Pro League om alle compensaties voor 
overtredingen van de COVID-19 richtlijnen te schenken aan Tele-Onthaal en Télé-Accueil.

Wereld Autisme Dag
Voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) is het vaak onmogelijk om een voetbalwedstrijd 
bij te wonen. Een overvloed aan prikkels kunnen het deze kinderen bijzonder moeilijk maken.

De huidige maatregelen verplichten de clubs om wedstrijden te spelen zonder toeschouwers. Dit 
biedt kinderen met ASS een unieke kans om een wedstrijd bij te wonen in een prikkel-arme omgeving. 
Dankzij de goedkeuring en ondersteuning van de 3 bevoegde ministers van Sport, Ben Weyts, Valérie 
Glatigny en Isabelle Weykmans, kon de Pro League onder strikte voorwaarden enkele kinderen met 
ASS uitnodigen om een wedstrijd live in onze stadions te beleven.

De CEO van de Pro League, Pierre François, benadrukte deze geweldige kans: "We zijn verheugd om 
een aantal kinderen met autisme in onze stadions te mogen verwelkomen voor een unieke ervaring 
bij hun favoriete team. De Pro League wil de ministers bedanken voor hun steun en uitzonderlijke 
toestemming".
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Racisme & Discriminatie Hotline Pro League
Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 
maart) lanceerde de Pro League de Racisme & Discriminatie 
hotline. Woorden die de identiteit van fans aantasten terwijl ze hun 
passie uitoefenen, hebben geen plaats in het voetbal.
Iedereen die het slachtoffer of getuige is van een incident in en 
rond het stadion kan dit nu melden via een meldingsknop op de 
website van de Pro League.

Rapportering via het meldpunt gebeurt via een procedure die 
in overleg met Unia (Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen) 
en de overheid is ontwikkeld en garandeert een juridisch en 
procedureel correcte opvolging, met speciale aandacht voor 
slachtoffers en ondersteuning voor alle betrokken partijen.

Oud-Heverlee Leuven – OHL in de buurt 
OH Leuven lanceerde in februari 2021 een nieuw sociaal project 
voor kinderen in de buurt van het King Power stadion in Den Dreef. 
In samenwerking met de Stad Leuven en Buurtsport wil de club 
kinderen en jongeren aanmoedigen om te voetballen, door te 
focussen op plezier en vermaak.
Het initiatief 'OHL in de buurt' brengt voetbal op een 
laagdrempelige manier naar kinderen in de omliggende wijken. 
OH Leuven zorgt onder meer voor de uitrusting en ondersteuning 
van spelers en trainers. Het is de bedoeling om het proefproject 
uiteindelijk uit te rollen naar andere locaties in Leuven. 
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Fans
Introductie
Zoals benadrukt in ons vorig rapport, is profvoetbal niet 'slechts 
een spel'.  Bij vele fans heeft voetbal een speciale plaats in hun hart 
veroverd. Fans zijn namelijk het hart en de ziel van de voetbalclubs 
wat het waarschijnlijk de populairste sport van het land maakt.

Voetbalclubs dienen manieren te vinden om in contact te komen 
en verbonden te blijven met hun fanbase. Dit gegeven is relevanter 
dan ooit nu de meeste wedstrijden achter gesloten deuren 
dienen gespeeld te worden. Uit cijfers blijkt dat het enthousiasme, 
de vurigheid en de interesse van fans in hun club sterk blijven. 
Inderdaad, Pro League-clubs tellen meer dan 5,8 miljoen volgers 
op sociale media in 2021, een aantal dat de afgelopen jaren sterk 
is toegenomen (vergeleken met 4,8 miljoen volgers in 2020 en 
4,3 miljoen volgers in 2019). Evenals telt België 464 fanclubs, een 
aantal dat relatief stabiel bleef in vergelijking met vorig jaar. 

Deze toename van het aantal volgers op sociale media is ook 
veroorzaakt door de rebranding-operatie die de Pro League in 
2020 heeft ondernomen om zijn digitale en communicatiestrategie 
verder te ontwikkelen. 

Fan clubs 
464

Volgers op Sociale Media
5,8 miljoen
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Jeugd

Introductie
Jeugdacademies zijn de ruggengraat van elke club. Het is dan ook 
een belangrijke dimensie die in ons rapport niet mag ontbreken. 
De voorbije jaren investeerden Belgische clubs steeds meer tijd 
en geld in hun jeugdopleidingen, met als doel enkele jonge spelers 
naar de top van de voetbalwereld te loodsen. Terwijl de clubs 
wettelijk verplicht waren om in 2019 € 26,9 miljoen te investeren 
in eigen jeugd, bedroeg het werkelijke investeringsbudget €49,3 
miljoen, een cijfer dat de investering van het voorgaande jaar 
benadert. Dit onderstreept het groeiende belang van jeugdspelers 
voor onze Belgische clubs waarbij jeugdacademies en jeugdspelers 
een belangrijke component vormen van de clubstrategie. 
Onze Belgische clubs moeten zich meer dan ooit richten op de 
ontwikkeling van hun jeugdopleidingen. De voortdurende stijging 
van de transferprijzen in combinatie met de verwachte daling 
van de transferresultaten ten gevolge van de COVID-19-crisis 
versterkt de noodzaak voor clubs om zich meer te focussen op het 
ontwikkelen van jong talent in nationale jeugdacademies in plaats 
van het aantrekken van buitenlands talent.

In het seizoen 19/20, waren een totaal aantal van 275 jonge 
Belgische spelers (jonger dan 23 jaar) in het bezit van een voltijds 
of deeltijds contract, wat een stijging is van 5% ten opzichte van 
het vorige seizoen. Deze jonge spelers speelden in totaal 74.935 
minuten samen, wat een daling van 25% vertegenwoordigt ten 
opzichte van het seizoen 18/19. Deze afname is te wijten aan 
de vroegere beëindiging van het seizoen, waardoor de totale 
speeltijd van de spelers werd verminderd. Hoewel het totale aantal 
minuten gespeeld door jonge spelers in absolute aantallen afnam, 
vertegenwoordigt het een vergelijkbaar percentage van het totale 
aantal gespeelde minuten in vergelijking met het vorige seizoen. 

Inderdaad, jonge spelers speelden ongeveer 11% van de totale 
speelminuten van alle spelers, een vergelijkbare verhouding als in 
het seizoen 18/19. Belgische spelers van 23 tot 26 jaar speelden 
8% van de totale minuten, terwijl Belgische spelers ouder dan 26 
jaar 25% van de totale minuten speelden. Buitenlandse spelers 
speelden de resterende 56%, wat in lijn is met de situatie in het 
seizoen 18/19.

Minuten gespeeld 
door jeugd

74.935

Jeugdspelers onder 
contract 

275
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Appendix
De Belgische voetbalclubs hebben een directe invloed op de 
totale productie, de bruto toegevoegde waarde, de voltijdse 
banen en belastingen, en de informatie die nodig is om het 
economisch model te beheren. De data voor productie en bruto 
toegevoegde waarde werden verkregen door de jaarverslagen van 
de voetbalclubs en de Pro League te bestuderen. Om de jobs na te 
gaan, werd een enquête georganiseerd bij de clubs over het aantal 
werknemers in verschillende functies.

Omdat economische activiteiten een sterke correlatie hebben 
met de bredere economie, zal een verandering in een bepaald 
bedrijf gewoonlijk ook een bijkomende impact hebben elders in de 
economie. De economische impact in het rapport wordt gemeten 
door input-output-modellen toe te passen op de rechtstreekse 
impact. Het input-output-model, ontwikkeld door Nobelprijs- 
winnaar Wassily Leontief, is een kwantitatieve techniek voor het 
meten van correlaties tussen verschillende sectoren binnen 
een economie. Het input-output-model wordt op grote schaal 
gehanteerd door nationale economische bureaus om verschillende 
economische indicatoren te berekenen, waaronder het BBP. Waar 
input-output-modellen kijken naar de impact van bedrijven en hun 
toevoerketen binnen een economie, gaat de National Accounting 
Matrix (NAM) nog een stap verder. Dit houdt rekening met alle 
economische acties die gedurende een bepaalde periode worden 
ondernomen binnen een economie. Op die manier kunnen het 
gezinsinkomen en de effecten ervan worden geraamd bovenop de 
oorspronkelijke impact op de supply chain.

In onze evaluatie van de socio-economische impact kunnen drie 
types van impact worden onderscheiden:
1.  Directe impact: de industrie zelf veroorzaakt een zekere 

impact, door zaken te doen binnen de economie, wat 
ook een bruto toegevoegde waarde veroorzaakt, jobs, en 
belastinginkomsten genereert.

2.  Indirecte impact: de supply chain van de sector is 
verantwoordelijk voor een bruto productie, toegevoegde 
waarde, jobs en belastingen als een onrechtstreeks gevolg van 
de industrie zelf 

3. Geïnduceerde impact: huishoudens die baten bij de industrie 
en haar supply chain hebben een toegenomen koopkracht, 
wat extra productie, toegevoegde waarde, jobs en belastingen 
veroorzaakt. 

De berekeningen in dit rapport zijn conform met de richtlijnen 
uitgezet door het Belgische Federale Planbureau. De analyses 
maakten ook gebruik van discussienota’s over de theorie achter 
het input-output model. Bij de economische berekeningen is 
behoedzaamheid vereist in verband met volgende zaken:
 • Multiplicatoren worden berekend op basis van een gemeten 
totale productie over de periode van een jaar en geven de 
gemiddelde relaties weer.

 • De gehanteerde multiplicatoren voor NACE-code 93 omvatten 
sectoren buiten de professionele sport, zoals de fitnesssector. 
Deze multiplicator wordt gebruikt als een proxy omdat er geen 
specifieke multiplicator is voor de professionele sporten uit de 
subsector.

 • De multiplicatoren bevatten alleen effecten die upstream 
plaatsvinden. Downstream effecten worden niet meegerekend. 
Dit heeft slechts een minimale impact op de sector van de 
professionele sport die gewoonlijk erg dicht aanleunt bij het 
einde van de toevoerketen.

 • Een multiplicator vormt een relatie tussen de initiële effecten op 
productie, Bruto Toegevoegde Waarde of tewerkstelling en het 
totale effect. Om die reden zou een hoge multiplicatorwaarde 
kunnen wijzen op grootschalige totale effecten (teller) of geringe 
initiële effecten (noemer)

Directe impact
In hun antwoord op de vraag naar profvoetbal genereren de 
voetbalclubs zelf in de eerste plaats rechtstreekse effecten, 
ofwel de initiële impact. Voor het meten van de gegenereerde 
rechtstreekse productie en rechtstreekse bruto toegevoegde 
waarde, wordt het laatst beschikbare fiscaal jaar 2020 gebruikt.

Directe totale productie
Om de rechtstreekse totale productie te berekenen, tellen we de 
inkomsten van de voetbalclubs op, gegenereerd door de volgende 
bronnen:
1. Individuele tickets & abonnementen
2. Uitzendrechten
3. Sponsoring- & reclame-inkomsten
4. Commerciële inkomsten
5. UEFA prijzengeld 

Noch subsidies vanwege de staat, noch de voordelen van de 
verminderde bedrijfsvoorheffing voor atleten in België, die als bron 
van inkomsten worden beschouwd, worden meegerekend in deze 
formule.
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Directe bruto toegevoegde waarde
Voor de rechtstreekse Bruto Toegevoegde Waarde wordt de 
standaardformule van winst vóór belasting plus totaal loonpakket 
gebruikt. Als dusdanig staat de Bruto Toegevoegde Waarde voor 
de “toegevoegde waarde” voor de economie, of anders gesteld: 
“Hoeveel waarde bezorgt deze activiteit aan deelnemers in de 
economie?” Die deelnemers zijn (1) kapitaalverstrekkers en de 
staat, en (2) gezinnen, in lijn met de gebruikelijke begunstigden 
van winsten vóór belasting en lonen. De Bruto Toegevoegde 
Waarde vermijdt ook een dubbele telling die zich voordoet bij de 
totale productie, omdat de kosten van verkochte goederen, die 
verschijnen als inkomsten voor leveranciers, niet in acht worden 
genomen.

Directe tewerkstelling
Als rechtstreekse jobs geldt het aantal FTE’s, in dienst van de 
voetbal- clubs. Bovendien werd een vragenlijst verstuurd naar de 
Belgische voetbalclubs om meer licht te werpen op het type van 
die FTE’s.

Directe belastingbijdrage
De belastingbijdrage van de Belgische voetbalclubs en de 
Pro League wordt geraamd op basis van de jaarverslagen en 
belastingaangiftes. Bij het ramen van de totale som die wordt 
bijgedragen aan de staat, worden vier relevante vormen van 
belastingbijdrage geïdentificeerd:
 • Vennootschapsbelasting
 • Loon- en inkomstenbelasting
 • Sociale zekerheidsbijdragen
 • Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

De gegevens voor deze vier elementen werden verzameld via 
de jaarrekeningen van de clubs en BTW-documenten. Omdat de 
gegevens over loon- en inkomstenbelasting van niet-spelers, in 
dienst van de voetbalclubs, niet beschikbaar zijn voor de kleinere 
clubs, doen we een inschatting op basis van de bij de grotere 
clubs toegepaste belastingen op de lonen voor die werknemers, 
wat resulteert in een gemiddelde van 28%.

Indirecte impact
Aangezien Belgische professionele voetbalclubs goederen 
verkopen en diensten verlenen aan hun klanten, profiteren 
andere sectoren hiervan door de voetbalclubs te bevoorraden 
of andere neveneffecten te voorzien, zoals hotelkamers voor 
supporters. Specifieke sectoren die de invloed ondervinden 
van het bestaan van het profvoetbal in België, zijn de horeca, 
de bouw, winkels met sportkleding, media & entertainment, 
medische dienstverlening en gokkantoren.
 

Indirecte totale productie
Naarmate de productie van de voetbalindustrie toeneemt, zal 
de sector zijn leveranciers vragen de productie te verhogen, 
die zich vervolgens tot hun leveranciers wenden voor meer 
productie. Het Leontief input-outputmodel van het Belgische 
nationale planbureau kan het gecumuleerde effect van directe 
en indirecte inkomsten berekenen. De relevante sector voor 
de professionele voetbalindustrie komt overeen met de NACE-
code 93. De totale impact wordt geschat met behulp van de 
outputmultiplicatorsfactor voor de industrie met NACE-code 
93, zijnde 1,97. Concreet betekent dit dat elke € 100 aan 
directe inkomsten in de sportindustrie overeenkomt met € 
97 aan indirecte inkomsten in de economie. Men moet echter 
behoedzaam zijn in de overweging van de totale productie 
aangezien dubbeltellen mogelijk is.

Indirecte bruto toegevoegde waarde
Net zoals bij de onrechtstreekse productie zal een toename van 
de Bruto Toegevoegde Waarde in de voetbalsector leiden tot 
een toename van de Bruto Toegevoegde Waarde in de algemene 
supply chain. Aangezien het Belgisch Federaal Planbureau geen 
precieze multiplicator voorziet voor Bruto Toegevoegde Waarde
in zijn vijfjaarlijkse berekeningen, wordt de inkomens-multiplicator 
voor primaire input gebruikt als proxy. Deze multiplicator is 
sterk vergelijkbaar met Bruto Toegevoegde Waarde omwille 
van de manier waarop de primaire input wordt berekend: 
Bruto Toegevoegde Waarde + Belastingen & Subsidies voor 
tussentijdse productie. De input-outputmultiplicator voor 
de Bruto Toegevoegde Waarde van Type I voor NACE-code 
93 is 1.84, wat inhoudt dat elke €100 in rechtstreekse Bruto 
Toegevoegde Waarde, gegenereerd in de sportsector, leidt tot 
€84 onrechtstreekse Bruto Toegevoegde Waarde, gegenereerd 
in de economie. Voor economische waarde creatie is Bruto 
Toegevoegde Waarde als meetinstrument veel solider dan 
productie, want het omvat geen dubbele telling van kosten van 
goederen, verkocht door leveranciers.

Indirecte tewerkstelling
Het onrechtstreekse effect op de tewerkstelling wordt berekend 
met gebruikmaking van de officiële data van het Belgisch Federaal 
Planbureau, dat kijkt naar tewerkstellings-multiplicatoren 
die specifiek zijn voor de sector. De relatieve tewerkstellings-
multiplicator van Type I aan 1.76 rekent dat voor elke FTE-job, 
gegenereerd door de sportsector, een bijkomende 0.76 FTE wordt 
gegenereerd.
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Indirecte belastingbijdrage
Onrechtstreekse belastingen zijn belastingen die onrechtstreeks 
worden gegenereerd door het bestaan van de Belgische 
professionele voetbalclubs. Dit rapport zal niet trachten om deze 
effecten te ramen voor de meeste belastingen omwille van de 
niet- beschikbaarheid van economische indicatoren. Het bevat 
echter wel de totale betaalde BTW bij wijze van een raming van 
de BTW die werd betaald binnen de hele toevoerketen van de 
voetbalsector.

Het is echter belangrijk te noteren dat er meer belastingen 
worden gegenereerd omwille van het Belgisch profvoetbal dan op 
het eerste gezicht het geval lijkt te zijn

Geïnduceerde impact
Als het gezinsinkomen stijgt door het aanbod van tewerkstelling, 
dan stijgen ook de gezinsuitgaven. Niet het hele gezinskomen 
zal worden gespendeerd, maar de National Accounting Matrix, 
voorzien door het Belgisch Federaal Planbureau, biedt de 
mogelijkheid om het totale effect op de economie te ramen van 
de besteding van lonen en kapitaal, verdiend met de sportsector.

Geïnduceerde totale productie
Het gecumuleerde effect van rechtstreekse, onrechtstreekse 
en geïnduceerde productie is terug te vinden in de NAM-matrix, 
namelijk 2.46 voor de Belgische sportsector (NACE-code 93). 
Concreet betekent dit dat voor elke €100, gegenereerd in 
productie door de Belgische professionele voetbalclubs, in totaal 
€246 wordt gegenereerd als resultaat van rechtstreekse (€100), 
onrechtstreekse (€97) en geïnduceerde productie (€49).

Geïnduceerde bruto toegevoegde waarde
Dezelfde logica toegepast op “Geïnduceerde productie” is 
ook hier van toepassing; de multiplicator voor cumulatieve 
rechtstreekse, onrechtstreekse en geïnduceerde Bruto 
Toegevoegde Waarde is 2.35. Concreet betekent dit dat voor 
elke €100, gegenereerd in Bruto Toegevoegde Waarde door de 
Belgische professionele voetbalclubs, er in totaal €235 wordt 
gegenereerd als gevolg van rechtstreekse (€100), onrechtstreekse 
(€97) en geïnduceerde productie (€38).
Men dient voorzichtig te zijn als men kijkt naar geïnduceerde 
Bruto Toegevoegde Waarde voor de profvoetbalsector, omdat 
de bestedingspatronen van rijke professionele voetballers 
wellicht niet helemaal overeenstemmen met normale 
bestedingspatronen.
 

Geïnduceerde tewerkstelling
Het gecumuleerde effect van rechtstreekse, onrechtstreekse en 
geïnduceerde jobs is ook terug te vinden in de NAM-matrix van 
het Belgisch Federaal Planbureau. De relatieve tewerkstellings- 
multiplicator van Type II voor de Belgische sportsector (NACE-
code 93) van 2.06 geeft aan dat voor elke FTE, tewerkgesteld 
door de Belgische professionele voetbalclubs, er een bijkomende 
0.76 FTE wordt tewerkgesteld binnen de supply chain, terwijl 
een bijkomende 0.3 FTE wordt tewerkgesteld als gevolg van de 
besteding van het besteedbaar inkomen.

Geïnduceerde belastingbijdrage
Net zoals voor de onrechtstreekse belastingen zal er geen poging 
worden gedaan om deze te ramen in de huidige editie. 
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Dit rapport is het resultaat van een langdurige vruchtbare samenwerking met de Pro League. Allereerst willen we de Pro League bedanken 
voor enerzijds haar efficiëntie bij het verzamelen van de verscheidene gegevens en anderzijds voor de frequente interactiemomenten, wat 
een goed begrip van de financiële, economische en sociale zaken garandeerde.  

Verder willen we onze dankbaarheid uitdrukken naar de Pro League-clubs en in het bijzonder naar de clubs die betrokken zijn bij een 
casestudie (Standard de Liège, Royale Union Saint-Gilloise en Royal Antwerp Football Club). Tot slot willen we het Clearing Department van 
de KBVB bedanken, wie een enorme steun was in het uitklaren van de respectievelijke wijzigingen in enerzijds de makelaarscommissies en 
anderzijds de regulering van tussenpersonen.


