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Algemene inleiding 

 
Het voetbal is de laatste honderd jaar binnen Europa uitgegroeid tot één van de belangrijkste sporten. 

Ook in België vervult het voetbalspel zowel economisch als sociaal bekeken een aanzienlijke rol in de 

maatschappij. Het professioneel voetbal dient hierbij van het recreatieve en amateur voetbal te 

worden onderscheiden. Vanuit het standpunt van de producent evolueert deze eerste namelijk steeds 

meer naar een volwaardig ondernemingsgebeuren, waarbij het economische en het financiële een 

belangrijke rol zijn gaan bekleden. Deze evolutie is reeds enkele decennia aan de gang, maar de 

discrepantie tussen de norm en de realiteit is pas sinds enkele jaren duidelijk zichtbaar geworden. 
Vele voetbalclubs in zowel België als het buitenland zijn immers failliet gegaan of bevinden zich in 

precaire situaties. Men kan zich in het Belgische geval afvragen waar de oorzaken van de problemen 

liggen en of de huidige situatie economisch gezien überhaupt houdbaar blijft. De vragen die binnen 

deze scriptie zullen worden behandeld, luiden dan ook: “zijn voetbalondernemingen in België leefbaar” 

en “welke zijn de problemen en de oplossingen voor de Belgische voetbalondernemingen”. Dit 

onderwerp kan in het licht van de heersende malaise in het Belgische en Europese voetbal dus als 

zeer actueel worden omschreven. 

 
Het aanpakken van dit onderwerp is geen sinecure, aangezien de wetenschappelijk onderbouwde 

onderzoeken en analyses omtrent het extrasportieve gebeuren vrij gering zijn. In deze scriptie wordt 

dan ook verschillende keren gebruik gemaakt van informatie en data uit grotere Europese competities 

in het algemeen en uit de Engelse competitie in het bijzonder. Deze gegevens worden dan vaak 

aangewend als ondersteuning van de in de scriptie behandelde onderdelen, zonder ze hierbij echter 

te gaan gebruiken als basis voor vergaande conclusies. De reden waarom het Belgische voetbal 

economisch gezien zo weinig gedocumenteerd is, moet hoofdzakelijk worden gezocht in de zeer 

geringe transparantie van de voetbalondernemingen. De overgrote meerderheid van de profclubs zijn 
immers VZW’s en hebben bijgevolg geen externe informatieverplichtingen. Daarnaast wordt het 

voetbal in het algemeen gekenmerkt door een zeer grote emotionele betrokkenheid, wat de relevantie 

van en de mogelijkheid tot goed onderzoek zeker niet ten goede komt. 

 

Deze scriptie is grotendeels gebaseerd op een doelgerichte verwerking van de bestaande literatuur. 

Omwille van de aard van het onderwerp wordt in sommige gevallen beroep gedaan op minder 

wetenschappelijke bronnen. De juistheid en betrouwbaarheid van deze bronnen werd echter steeds 
geverifieerd, zodat deze scriptie geen onwaarheden zou bevatten. Daarnaast wordt er gebruik 

gemaakt van enkele interviews met bestuurders van voetbalondernemingen om, ten eerste de 

relevantie van de theorie beter te kunnen nagaan en ten tweede een beter inzicht te krijgen in de 

structuur en werking van de Belgische voetbalondernemingen. Het is de bedoeling in deze scriptie de 

onderwerpen aan te halen die in de beschikbare literatuur veelal als oorzaak of oplossing van de 

problemen wordt aangehaald. Deze onderwerpen zullen worden geanalyseerd, met als doel de 

relevantie voor de Belgische voetbalondernemingen te achterhalen. 
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De scriptie wordt als volgt opgebouwd. 

 

Het eerste hoofdstuk heeft vooral een inleidend doel en probeert inzicht te verschaffen in de werking 

van de voetbalmarkt en de voetbalonderneming. De hierin behandelde onderwerpen zijn vaak cruciaal 

in het kader van de problemen die in verdere hoofdstukken zullen worden behandeld. In het eerste 

deel van het hoofdstuk wordt kort de geschiedenis van het Belgische voetbal geschetst. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de structuur en werking van de voetbalmarkt. Het laatste deel bevat de 

bestaansreden van voetbalondernemingen, hun mogelijke doelstellingen en de verschillen met 

andere, doorsnee bedrijven. 

 

Ook het tweede hoofdstuk is meer inleidend van aard en analyseert de inkomsten en de uitgaven van 

de voetbalondernemingen. Tijdens de bespreking hiervan wordt reeds ingegaan op de specifieke 

problemen die gerelateerd zijn aan deze inkomsten- en uitgavenposten. De belangrijkste problemen 

worden in de twee volgende hoofdstukken echter meer uitgebreid beschreven. 
 

De behandeling van de problemen op competitieniveau gebeurt in een derde hoofdstuk. Het gaat 

hierbij om problemen die hun oorzaak vinden op een niveau dat hoger is dan dat van de 

voetbalonderneming, maar waarbij de voetbalclub er wel direct of indirect de gevolgen van ondervindt. 

Het gaat hier meer specifiek over het beperkt geografisch gebied, de ongebalanceerdheid van de 

competitie en enkele juridische evoluties met betrekking tot het voetbalgebeuren. 

 
In een vierde hoofdstuk hebben we het, in tegenstelling tot het vorige, over problemen op het niveau 

van de club zelf. Deze problemen zijn zichtbaar op het clubniveau, maar dat betekent daarom niet dat 

ook de volledige oorzaak op dit niveau rust. Het eerste deel behandelt de bedrijfseconomische 

problemen waar verschillende voetbalondernemingen mee kampen. Het tweede deel gaat dieper in op 

de licentieproblematiek. Dit tweede deel had, omwille van het doel waarvoor de licentie werd 

gecreëerd, natuurlijk ook in één van de volgende hoofdstukken kunnen worden geanalyseerd. De 

problemen die hierdoor zichtbaar zijn gemaakt, zorgden er echter voor dat de voetballicentie in dit 

hoofdstuk wordt onderzocht. 
 

Het vijfde hoofdstuk heeft het over de oplossingen die kunnen worden geboden inzake de 

leefbaarheid van de voetbalonderneming. In navolging van de twee vorige hoofdstukken gebeurt de 

opdeling ook hier op identieke wijze. In dit hoofdstuk worden immers de oplossingen op 

competitieniveau aangekaart. Vaak zijn deze oplossingen vrij theoretisch van aard en daardoor, 

althans op korte en middenlange termijn, niet realiseerbaar. Niettemin zijn ze interessant omdat ze de 

beperkingen van de huidige situatie kunnen illustreren. 
 

In het zesde en laatste hoofdstuk worden de oplossingen op clubniveau besproken. Deze oplossingen 

zijn op te delen in twee onderdelen. Het eerste deel betreft het uitbouwen van de inkomsten, waarin 

de merchandising en de exploitatie van het stadion worden besproken. Het tweede deel bekijkt de 
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mogelijkheid om extra financieringsbronnen aan te boren, met specifiek aandacht voor de 

beursnotering en de securitisatie.  
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Hoofdstuk 1 De voetbalmarkt en voetbalonderneming 

 

1.1 Inleiding 
 

De bedoeling van dit hoofdstuk is vooral om een beeld te scheppen van de werking van de 

voetbalmarkt en de voetbalonderneming. Op die manier heeft men een beter zicht op de problemen 

en oplossingen die in het verdere verloop van de thesis zullen worden behandeld. In eerste instantie 
schetsen we kort de geschiedenis van het Belgische voetbal. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op 

de structuur en werking van de voetbalmarkt. Het hierin beschreven winst/win-maximalisatie principe 

is cruciaal om de problemen eigen aan de voetbalmarkt te kunnen bevatten. Op het einde van dit 

hoofdstuk hebben we het over de behoefte aan voetbalondernemingen, hun doelstellingen en de wijze 

waarin ze verschillen van doorsnee bedrijven.  

 

1.2 Geschiedenis van het Belgische voetbal 
 

1.2.1 Ontstaan en internationalisering 
 

In 1863 werden de regels van het hedendaagse voetbal opgesteld aan de universiteit van Cambridge. 

Sinds die tijd verspreidde het spel zich snel over Europa en de rest van de wereld en groeide het uit 
tot de meest gespeelde en populairste sport uit de geschiedenis. Het Victoriaanse voetbal verspreidde 

zich via de Engelse handelsroutes over het Britse Rijk in een periode waar de Britse commerciële en 

maritieme belangen de wereld domineerden en grote delen van de wereld in het wereld-systeem 

opgenomen werden. Het voetbal werd in 4 fases overgebracht vanuit Engeland naar andere landen. 

In een eerste fase werden clubs gesticht door Britse emigranten. Vervolgens zorgde de lokale 

kosmopolitische elite, die de bron van interne diffusie in het gebied was, voor de introductie van het 

spel, waardoor ze geassocieerd werden met de waarden en normen van de sociaal hoger gesitueerde 

Engelsen. De Anglofielen, de secundaire diffusiebronnen, namen de sport mee op hun reizen en 
introduceerden ze waar de atmosfeer het toeliet. De derde fase bestond uit de verspreiding door de 

kosmopolitische elite van de vroegere aanvaardingslanden die dan als secundaire verspreiders 

opereerden. In de laatste fase ontwikkelde het voetbal zich in de lagere sociale klassen. Deze fase 

werd geassocieerd met het oprichten van een nationale bureaucratische instelling. De diffusie van 

voetbal is infrastructureel en economisch gerelateerd aan de industriële revolutie. De onderliggende 

associatie is de toename van de vrije tijd en een verbetering van de sociaal-economische 

levenscondities in de geïndustrialiseerde verstedelijkte landen (DEJONGHE T., 2001, blz. 142-144). 
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Het voetbal in België kende zijn oorsprong in de abdijschool van de pater Jozefieten te Melle rond 

1863. In de havenstad Antwerpen werd voetbal via de bedienden van Britse firma’s geïmporteerd, in 

de industriestad Luik via de ingenieurs van Cockerill. De eerste seniorenploeg “Cercle des Régates” te 

Brussel ontstond in 1878 en in 1880 werden de Antwerp Football and Cricket Club en Sporting de 

Bruxelles opgericht. In de daaropvolgende jaren werden nog een handvol andere ploegen in het leven 

geroepen. De clubs waren een weerspiegeling van de sociale elite. Het was een luxesport die naast 
cricket en atletiek beoefend werd en zich pas later onafhankelijk ontwikkelde. In 1894 beschikte België 

over zijn eerste officieuze competitie waaraan 7 verenigingen1 van studenten en oud-studenten, 

waarin Engelsen vaak de meerderheid hadden, deelnamen. Een jaar later richtten deze clubs de 

“Union Belge des Sociétés des Sports Athletiques” (UBSSA) op. Het duurde tot 1912 tot de 

voetbalafdeling van de UBSSA onafhankelijk kon opereren. Dit orgaan kreeg een jaar nadien de 

Nederlandse benaming “De Belgische Voetbalbond” (DEJONGHE T., 2001, blz. 147). 

 

De ruimtelijke diffusie van voetbal en de toenemende transportmogelijkheden resulteerden uiteindelijk 
in het ontstaan van internationale wedstrijdcontacten. De regionalisering van de in 1904 opgerichte 

“Fédération Internationale de Football Associations” (FIFA) drong zich, door de sterke stijging van het 

ledenaantal na WO II, op. De “Union of European Football Assocociations” (UEFA) werd dan ook op 

15 juni 1954 gecreëerd. Deze instelling zorgde voor de ontwikkeling van verscheidene Europese 

competities tussen landenteams. De eerste editie van de Europacup I (de voorloper van de 

Champions League) ontstond in 1955, gevolgd door de oprichting van de jaarbeursstedenbeker in 

1958 (later de UEFA-cup) en de creatie van de Beker der Bekerwinnaars in 1961 (ondertussen ook 
ondergebracht in UEFA-cup) (DEJONGHE T., 2001, blz. 163-165). 

 

1.2.2 Professionalisering en commercialisering 
 

De Engelsen hadden reeds in 1885 het professionalisme ingevoerd, Frankrijk schakelde in 1932 naar 

voltijds profvoetbal over, Nederland koos in 1956 voor betaald voetbal en West-Duitsland ging in 1963 

op de proftoer. België hinkte achterop. In 1972 stelden zich éénentwintig clubs kandidaat om aan een 

profkampioenschap deel te nemen. In de jaren daarna vonden er een heel aantal verschuivingen 

plaats, waarbij ploegen verdwenen en anderen zich kandidaat stelden. Deze vereniging evolueerde in 
het seizoen ’74-’75 tot de Liga Beroepsvoetbal. De overgang naar het profvoetbal zorgde ervoor dat 

België niet langer voeling verloor met de Europese voetbaltop. De jaren zeventig leverden dan ook 

eindelijk internationale successen op. Anderlecht en Club Brugge zorgden voor zes Europese 

bekerfinales. Anderlecht won in 1976 en 1978 zelfs de Europese Beker voor Bekerwinnaars. Ook 

begin jaren tachtig floreerde het Belgische voetbal, zowel door de prestaties van de Belgische 

voetbalclubs, als door de successen met de nationale ploeg (COLIN & MULLER, 2002, blz. 12). 
                                                   
1 Deze verenigingen waren:  
-Léopold Club Bruxelles, FC Bruxelles, RC Bruxelles, Ixelles SC 
-FC Brugeois 
-FCC Antwerp 
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De commercialisering kwam er voor het grootste deel door de intrede van de televisie in het 

voetbalgebeuren. De liberalisering van de markt van tv-zenders, na het doorbreken van de 

monopolieposities van de openbare zenders, heeft het belang van de televisie voor de sport in het 

algemeen en het voetbal in het bijzonder hierbij in een verdere stroomversnelling gebracht 

(DEJONGHE T., 2000, blz. 24). De voordelen van deze groeiende mediabelangstelling voor de clubs 
waren dubbel. Enerzijds zorgde de televisie voor een belangrijke vorm van inkomsten. Anderzijds 

werd hierdoor de interesse van de sponsors gewekt, wat opnieuw financiële middelen voor de clubs 

teweegbracht. De stijgende inkomsten werden door de clubs aangewend om zich verder uit te 

bouwen. Deze commercialisering heeft natuurlijk ook een keerzijde gehad. Ze is namelijk de 

voedingsbodem geweest voor gekende fenomenen zoals omkoping, doping, mensenhandel … 

(DEJONGHE T., 2000, blz. 24). Ook het Belgische voetbal werd geconfronteerd met dezelfde voor- en 

nadelen van de commercialisering. Een bijkomend probleem was echter dat de mogelijkheden om 

deze voordelen te exploiteren voor de Belgische clubs veel beperkter waren dan voor teams uit 
andere grote landen die een veel grotere markt konden bespelen. Daarnaast heeft de 

commercialisering er, samen met de professionalisering, ook voor gezorgd dat het voetbal meer en 

meer aan de economische wetmatigheden onderhevig werd.  

 

1.3 Structuur en werking van de markt 
 
Het is in het kader van verdere analyse belangrijk om een duidelijk beeld te hebben over de entiteiten 

in de voetbalmarkt. De vraag moet hier vooral worden gesteld wie de eigenlijk "onderneming" is. Neale 
(1964) kwam tot de conclusie dat men de competitie als centraal gegeven moest beschouwen en 

bijgevolg als de onderneming. Het is immers de competitie die als een gecumuleerd product wordt 

aangeboden, zonder de mogelijkheid voor een ploeg om op zichzelf te bestaan. Daarnaast creëert ze 

ook verschillende vormen van nut, waaronder het 'league standing effect' dat wordt afgeleid van de 

voetbalindustrie in zijn geheel. Hij zag de nationale voetbalmarkt dan ook als een natuurlijk monopolie. 

Hoewel deze visie op zich niet verkeerd is, moet men omwille van twee redenen besluiten dat elke 

voetbalonderneming als een individuele entiteit dient te worden aanzien. Ten eerste bepaalt de Liga 
slechts de regels van de nationale markt en kan elk team bijgevolg op deze markt opereren naar 

eigen inzicht. Ten tweede gebeuren zo goed als alle economische beslissingen op clubniveau (het 

kopen en huren van spelers, investeringsbeslissingen, faillissementen, …). Daarnaast heeft de 

enorme ontwikkeling die de voetbalondernemingen de laatste decennia hebben gekend, er voor 

gezorgd dat het belang van de individuele onderneming als centrale entiteit sterk is gegroeid 

(SLOANE P.J., 1971, blz. 125). 

 

De voetbalcompetitie lijkt volgens Rottenberg (1956) eigenlijk meer op een oligopolie marktstructuur. 
De Liga heeft daarbij dan als doel het maximaliseren van de totale winst. Een doel dat niet te bereiken 

valt, aangezien de incentive van de individuele onderneming om ook zijn eigen winst te maximaliseren 
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de overhand zal nemen. De specificiteit van deze markt zorgt er hierbij voor dat collusie niet mogelijk 

is en zelfs verboden (SLOANE P.J., 1971, blz. 129). 

 

Op het clubniveau is competitie tussen de voetbalondernemingen beperkt, aangezien ze op een 

regionale markt opereren. Wanneer een professionele club de enige speler in de streek is, dan kan 

men spreken van een lokaal monopolie. Dit omdat de afstand in vele gevallen zorgt voor protectie en 
dat de toeschouwersaantallen een directe functie zijn van de voetbalinteresse en de potentiële 

populatie in de omgeving. Een lokaal monopolie is dus een aantrekkelijk fenomeen voor de bewuste 

club. Men moet er evenwel op wijzen dat ook multi-club regio's voordelen uit hun situatie kunnen 

halen omdat lokale rivaliteit een stimulerende factor kan zijn2. Er bestaat echter geen twijfel over het 

feit dat clubs die rechtstreeks moeten concurreren met een lokale ploeg die op alle vlakken groter is, 

hier enkel negatieve gevolgen van zullen ondervinden (SLOANE P.J., 1971, blz. 127-128). 

 

1.3.1 Winst versus 'win' maximalisatie 
 
De veronderstelling van winst of 'win' maximalisatie geeft aan op welke manier de ondernemingen op 

de voetbalmarkt met elkaar concurreren. Ze verklaart ook ten dele de reden waarom vele 
voetbalondernemingen in problemen komen. De Liga heeft hierbij dan ook een belangrijke taak, 

aangezien ze er kunnen in slagen de competitie zodanig te reguleren dat ze de individuele 

ondernemingen richting bedrijfseconomische winstmaximalisatie leiden. Op die manier wordt de 

optimale productie zo veel mogelijk bereikt daar het verschil tussen de totale omzet en de totale 

kosten hierbij het hoogst is. Veel hangt af van de macht waarover de Liga beschikt. Een macht die ze 

ofwel historisch gezien heeft verkregen, ofwel door afwezigheid van beperkende rechtsregels wist te 

behouden of creëren.  

 
Dat de reguleringen opgelegd door een controlerende instantie een grote impact hebben, wordt 

geïllustreerd door de situatie waarin respectievelijk het Amerikaanse football en het Europese voetbal 

zich bevinden. De sterke regulering van de competitie in de Verenigde Staten, waarbij men gebruik 

maakt van 'salary caps', 'rookie drafts', gelijke verdeling van tv-rechten,… zorgt ervoor dat de 

Amerikaanse teams de competitie anders gaan benaderen dan de Europese organisaties. De Liga 

doet er alles aan om de kansen op winst en verlies zo gelijk mogelijk te verdelen en beperkt op die 

manier de mogelijkheden voor de individuele onderneming om het laken naar zich toe te trekken. 

Deze situatie zorgt voor een verschil in visie tussen de Amerikaanse en Europese teams, met als 
belangrijkste gevolg dat de accenten bij de eerste niet op 'win', maar op winstmaximalisatie komen te 

liggen (HOEHN T. & SZYSMANSKI S., 1999, blz. 221). De verdere toelichting van het Amerikaanse 

                                                   
2 In de Belgische competitie zorgen de wedstrijden tussen bijvoorbeeld Germinal Beerschot Antwerp 
en FC Antwerp jaarlijks voor een toegevoegde waarde voor beide clubs omwille van de zeer sterke 
rivaliteit. Niettemin zou een fusie hier misschien meer positieve effecten teweegbrengen doordat de 
markt momenteel te klein is voor twee topclubs.  
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systeem komt echter in een verder hoofdstuk aan bod, wanneer we het hebben over de mogelijke 

oplossing voor de problemen die zich in het in het voetbal voordoen. 

 

De manier waarop ploegen elkaar bekampen, kan het best worden geïllustreerd aan de hand van een 

speltheoretisch voorbeeld dat werd ontleend aan een KBC-studie (Voetbal en Economie, 2000, blz. 

10-11). 
 

Een voetbalcompetitie wordt bekomen door de aanwezigheid van verschillende clubs die elkaar 

gedurende een bepaalde periode bekampen. Om het spel te vereenvoudigen, brengen we het aantal 

clubs terug naar twee spelers, onderneming A en onderneming B. Deze twee voetbalbedrijven hebben 

elk de keuze uit twee strategieën, één waarbij naar maximaal sportief succes wordt gestreefd en een 

ander die gericht is op het behalen van bedrijfseconomische winstmaximalistatie. Beide zijn ze 

onzeker over de keuze die de ander zal maken. Figuur 1 vat de mogelijke keuzecombinaties samen. 

In de kwadranten wordt in de linkerbovenhoek de bedrijfseconomische winst en het percentage 
gewonnen wedstrijden van A en in de rechterbenedenhoek deze van B weergegeven, gezien de 

keuzes die beide maakten. In kwadrant IV kiest zowel A als B voor winstmaximalisatie, dit wil zeggen 

dat zij in spelerstalent investeren zolang de marginale opbrengst daarvan groter is dan de marginale 

kosten. Gegeven hun gelijk achterland, kennen beide clubs eenzelfde opbrengstenverloop en 

investeren zij allebei precies evenveel in spelers. Zodoende zijn de kansen op sportieve winst gelijk 

tussen beide verdeeld en bereikt de bedrijfseconomische winst van de Liga een hoogtepunt van 2 + 2 

= 4. Als één van beide clubs er echter in slaagt om vaker te winnen dan de andere, kan zij zelf meer 
publiek aantrekken en meer omzet realiseren, zelfs als de liga daardoor minder winst maakt. In 

kwadranten II en III kiezen aldus respectievelijk A en B voor maximalisatie van sportief succes. Elk 

investeert meer in spelers en heeft dus meer kosten dan in kwadrant IV, terwijl de tegenstrever het 

houdt bij zijn initiële winstmaximaliserende strategie. Daardoor slaagt A respectievelijk B erin 80% van 

zijn wedstrijden te winnen en worden de overwinningskansen van de andere dus tot 20% 

gereduceerd. Het paradoxale gevolg is dat de club die het vaakst wint in deze kwadranten dankzij 

haar hogere omzet, haar winst op hetzelfde peil houdt als in kwadrant IV, terwijl de andere met 

opbrengstenverlies wordt geconfronteerd en haar winst tot 0 teruggebracht ziet. Clubs die kiezen voor 
een winstmaximaliserende strategie dreigen dus bedrogen uit te komen zolang andere in de eerste 

plaats sportief succes verkiezen. Uiteindelijk voert dat naar een evenwichtssituatie in kwadrant I, waar 

beide clubs kiezen voor maximaal sportief succes. Sportieve succesmaximalisatie is immers de enige 

individuele keuze waarvan de clubs achteraf zeker geen spijt zullen hebben. In dit kwadrant 

investeren zij allebei hun volledige opbrengsten in spelerstalent, het concurrentie-evenwicht en de 

publieke belangstelling blijven even groot als in kwadrant IV, maar geen van beide clubs maakt nog 

winst. Allebei hebben zij in deze situatie schaarse middelen verspild. Ze presteren, relatief gezien, 
sportief niet beter, maar zijn er wel financieel slechter aan toe dan in kwadrant IV. 
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Figuur 1 : Speltheoretisch voorbeeld van winst versus ‘win’ maximalisatie 

  Strategie B  
  Maximaal sportief succes Bedrijfseconomische 
    Winstmaximalisatie 
   (0; 50%) (2; 80%) 
 Maximaal sportief succes I II 
Strategie A   (0; 50%) (0; 20%)
 Bedrijfseconomische  (0; 20%) (2; 50%) 
 Winstmaximalisatie III IV 
   (2; 80%) (2; 50%)
 
Bron: Voetbal en Economie, 2000, blz. 10. 

 

Dit speltheoretische probleem, beter bekend als het 'prisoner's dilemma', wordt elk competitiejaar 
opnieuw gespeeld. Het is een dynamisch spel, waarbij de clubs elkaar na verloop van tijd leren 

kennen. De spelers worden dus elk jaar met de gevolgen van hun vroegere keuzes geconfronteerd. 

Zelfs als zij al initieel baat hebben gehad bij een 'asociale' keuze, weten rationele spelers dat hun 

opponent in een volgende ronde zijn strategie zal aanpassen. Als clubs rationeel zijn, zou het 

evenwicht dus uiteindelijk toch spontaan naar het optimale kwadrant IV moeten evolueren. Als 

emoties en kortzichtigheid echter domineren, dan wordt elke ronde gespeeld als een eenmalig spel en 

belanden we opnieuw in het dilemma. Kortom, zolang sommige clubs, gestuurd door mecenassen of 

andere irrationele aandeelhouders, meer nut ontlenen aan sportief succes dan aan 
bedrijfseconomische winst, zijn alle andere gedwongen om minstens gedeeltelijk dezelfde weg op te 

gaan. Alleen dwingende regels opgelegd door de Liga bieden in dat geval uitkomst. 

 

1.3.2 Topofilie en lokalisme 
 
De definitie van (voetbal)topofilie luidt als volgt: "het is een vorm van levenskwaliteit die geassocieerd 

is met een sentimentele en affectieve binding met de lokale authentieke plaatsgebonden (voetbal)club 

en waarbij de vorm van plaatsbinding en graad van lokalisme het grootst is bij de populaire 

ploegsporten (DEJONGHE T., 2001, blz. 159)". De aanwezigheid van dit fenomeen houdt belangrijke 

gevolgen in voor de manier waarop we tegen de voetbalmarkt moeten aankijken. Hoewel een 

potentiële relocatie of fusie van een topsportclub in het geval van financiële problemen de 
aangewezen oplossing kan zijn, wordt dit vaak verhinderd door een te sterke binding tussen de 

sportclub en de lokale gemeenschap. De economische rationalisering van het voetbal, die er kan 

komen door het elimineren van niet leefbare clubs, wordt weerstaan door de kracht van de lokale 

steun met het oog op overleving (DEJONGHE T., 2001, blz 158-159). 

 

Het fenomeen van topofilie wordt algemeen waargenomen over heel Europa en zeer zeker ook in 

België. Elke ploeg is er verankerd met zijn regionale omgeving, waar men dan ook het merendeel van 

de supporters telt. Het verschil tussen het verdwijnen van een gewone onderneming en een 
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voetbalonderneming uit een bepaalde regio, is dat men de eerste betreurt omwille van het verlies aan 

werkgelegenheid, terwijl in het tweede geval naast de directe werknemers ook de indirecte 

betrokkenen (supporters) geconfronteerd worden met het gevoel van sentimenteel verlies. Het door 

supporterssteun in leven gehouden KV Mechelen en de talrijke gelijkaardige situaties van steun aan 

clubs in moeilijkheden, tonen aan dat topofilie een alom vertegenwoordigd fenomeen is in het 

Belgische voetballandschap. 
 

1.4 Voetbalonderneming 
 

1.4.1 Ontstaan 
 
De reden waarom de voetbalonderneming is ontstaan, moet worden gezocht in de visie die Coase 

had op de ondernemingen. Deze visie impliceert dat bepaalde transacties gebeuren binnen de 
structuur van ondernemingen en niet via het vrijemarktprincipe, omwille van het bestaan van 

transactiekosten. In een voetbalonderneming zullen de kosten die gepaard gaan met het verzamelen 

van informatie en het negotiëren van contracten aanzienlijk worden gereduceerd, dit omdat de 

transactiekosten bewust worden gepland en gecoördineerd. Het is daarnaast ook duidelijk dat de 

transactiekosten niet te overzien zouden zijn indien elke voetbalspeler in een netwerk van bilaterale 

contracten zou moeten stappen om een team te vormen, om daarna opnieuw een bilateraal contract 

met een ander team op te stellen om een aantal wedstrijden te kunnen spelen (DOBSON S. & 

GODDARD J., 2001, blz. 240). 
 

1.4.2 Doelstellingen van een voetbalonderneming 
 
In tegenstelling tot de doorsnee onderneming lijken de objectieven van voetbalclubs minder eenvoudig 
te achterhalen. Hieronder volgen de 4 doelstellingen die volgens SLOANE P.J. (1971) normaliter door 

een voetbalonderneming kunnen worden vooropgesteld. We onderscheiden achtereenvolgens winst-, 

zekerheids-, verkoops- en nutsmaximalisatie. De Engelse situatie wordt telkens als uitgangspunt 

gebruikt, om daarna de relevantie en de toepasbaarheid van de principes te toetsen aan de Belgische 

situatie. 

 

1.4.2.1 Winstmaximalisatie 
 
Deze assumptie wordt vaak beschouwd als het hoofdmotief van de meeste ondernemingen, hoewel 

men grote vraagtekens kan plaatsen bij de aanwezigheid van deze doelstelling in het 

voetbalgebeuren. Vele clubs maken immers grote verliezen op lange termijn zonder een realistisch 

zicht op verbetering. De bedrijfslogica onder winstmaximalisatie veronderstelt dat zij de industrie 
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zouden moeten verlaten. In de realiteit worden de exploitatieverliezen echter telkens bijgepast door 

donaties van directieleden, supportersorganisaties, sociale verenigingen en gemeenschappelijke 

fondsen. In de jaren '70 werd het totale verlies van de 92 Engelse league clubs geschat op £1 miljoen 

per jaar. Van alle ploegen creëerden er 12 een gezamenlijke winst van ongeveer £1/2 miljoen, terwijl 

de overige clubs een verlies totaliseerden tussen £1 miljoen en £2 miljoen. Anno 2003 leert het 

'Annual Review of Football Finance', opgesteld door Deloitte & Touche, ons dat, hoewel de Engelse 
league op alle vlakken de grootste competitie in Europa is, er ook na het seizoen 2001-2002 rekening 

diende te worden gehouden met een verlies voor belasting van £137 miljoen (met slechts 28% van de 

ploegen die een winst voor belasting genereerden). Men heeft in dit kader de mogelijkheid tot het 

creëren van een holding, met daarin alle ploegen van de competitie, dan ook al meerdere malen 

onderzocht. Op die manier zou men, door het recupereren van de bedrijfsbelasting, bij de enkele 

winstgevende voetbalondernemingen extra inkomsten kunnen genereren daar de liga in zijn totaliteit 

verlieslatend is. Winstmaximalisatie kan dus moeilijk als een primaire doelstelling van de meeste 

voetbalonderneming worden beschouwd, aangezien globaal bekeken elke competitie al decennia lang 
verlieslatend blijkt. Men moet er echter op wijzen dat sommige voetbalondernemingen wel in staat zijn 

om winst te maken, maar zelf in die gevallen is het zeer de vraag of die winst wel werd 

gemaximaliseerd (SLOANE P.J., 1971, blz. 132). 

 

In het Belgische geval lijkt de veronderstelling van winstmaximalisatie evenmin weinig waarschijnlijk. 

Verder in deze scriptie worden de financiële gegevens van de ondernemingen behandeld en daaruit 

zal blijken dat het break-even draaien voor de meeste voetbalbedrijven een utopie op zich is. Een 
exploitatieoverschot lijkt enkel weggelegd voor de teams die er in slagen een greep te doen in de 

vetpotten van de Champions League of voor diegene die lang weten stand te houden in de minder 

lucratieve Uefabeker. 

 

De vennootschaptypes die men kan onderscheiden in het Belgische voetbal, steunen de stelling dat 

winstmaximalisatie niet de drijvende kracht is achter de voetbalonderneming. In het seizoen 2003-

2004 opereren er van de achttien eerste klasse clubs namelijk vijftien als VZW. De drie NV’s ( 

Standard Luik, Charleroi en GBA) vertonen elk voetbaljaar opnieuw rode cijfers. 
 

1.4.2.2 Zekerheidsmaximalisatie 
 

Men kan stellen dat overleving op de lange termijn een strategie is die voornamelijk wordt toegepast 

door teams uit de lagere afdelingen in de Football League. Jaar na jaar maken deze teams verlies, 

voornamelijk doordat slechte wedstrijdprestaties lage ticketverkoop betekenen. Als dit het geval is, zijn 

de beslissingen van de club er op gericht het zekerheidsniveau zoveel mogelijk te maximaliseren. Het 

transfereren van de beste spelers naar kapitaalkrachtigere ploegen is door deze ondernemingen dan 
ook een veelgebruikte strategie. Deze tactiek lost misschien de korte termijn solvabiliteitsproblemen 

op, maar verkleint evenwel de kans om op lange termijn sportieve successen te boeken. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat het Bosman-arrest ook deze mogelijkheid tot zekerheidsmaximalisatie zwaar 
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heeft gehypothekeerd, dit onderdeel zal echter verder in dit werk worden behandeld (zie infra 3.4.1) 

(SLOANE P.J., 1971, blz. 132-133). 

 

Het principe van zekerheidsmaximalisatie is een assumptie waarvan we met zeer grote zekerheid 

kunnen stellen dat zij in de Belgische afdelingen aanwezig is. Het is zelf zo dat deze gedachtegang 

voor verscheidene eerste klasse clubs de manier van denken is. De reeks faillissementen van clubs 
zoals respectievelijk KV Mechelen, Lommel, RWD Molenbeek, Eendracht Aalst en Racing Zuid-West 

illustreren dat zelfs deze bescheiden assumptie voor een substantieel deel van de Belgische 

voetbalondernemingen te hoog is gegrepen. 

 

1.4.2.3 Verkoopsmaximalisatie 
 

Het maximaliseren van het aantal toeschouwers kan beschouwd worden als een primair objectief van 

voetbalondernemingen, gezien een deel van de voldoening van het voetbal voortvloeit uit het 
entertainment dat ongetwijfeld zal worden bekomen door de aanwezigheid van een mensenmassa. 

Deze grote groep zorgt immers voor supportersparticipatie en creëert een unieke atmosfeer. Een club 

die te lijden heeft onder dalende loketinkomsten zal hierdoor vaak bereid zijn grote sommen te 

spenderen aan het aantrekken van nieuwe spelers, misschien zonder vooruitzicht op een voldoende 

marktrendement op het geïnvesteerde kapitaal. De maximalisatie van de totale toeschouwersaantallen 

zou tevens van zeer groot belang zijn als de lege zitjes in het stadion afbreuk doen aan de sfeer. Dat 

clubs de omzet door loketinkomsten niet proberen te maximaliseren zou kunnen worden aangetoond 

door de aanwezigheid van een zwarte markt bij belangrijke matchen. De tickets worden daar vaak 
tegen astronomisch hoge bedragen verkocht. Het aanbod van tickets is natuurlijk wel begrensd door 

het aantal stadionplaatsen. Een gelijkaardig fenomeen, althans in het geval van Engelse league 

wedstrijden, is dat bij sommige clubs steeds dezelfde prijzen worden gehanteerd, ongeacht de waarde 

van de tegenstander. Een gedifferentieerde prijspolitiek zou de totale inkomsten, en dus ook de winst, 

aanzienlijk kunnen verhogen. Aan de andere kant kunnen deze clubs echter het verlies aan goodwill 

vrezen die gepaard zou gaan met een dergelijke strategie. Voetbalondernemingen zijn er zich wel van 

bewust dat een verhoging van de prijzen een voordelig systeem kan zijn in het kader van de Europese 

matchen. Als conclusie kan dus gesteld worden dat er voldoende gronden zijn om de grootte van de 
toeschouwersaantallen als een doelstelling te aanzien (SLOANE P.J., 1971, blz. 133). 

 

In het Belgisch voetbal lijkt de assumptie van verkoopsmaximalisatie de laatste jaren in elk geval aan 

belang te winnen. Een pionier op dit vlak is Racing Genk. Deze club gaat er duidelijk van uit dat 

voetbal een product is dat dient te worden gepromoot. Er wordt kost nog moeite gespaard om het 

voetbalgebeuren door middel van optredens, luide muziek en andere sfeer creërende elementen in 

een bredere context te plaatsen. De positieve correlatie tussen deze extra sportieve investeringen en 
de toeschouwersaantallen kan hierbij moeilijk worden ontkend. 

Ook het bewust nalaten van het maximaliseren van de loketontvangsten is in België een veel 

voorkomend fenomeen. Club Brugge en in mindere mate Anderlecht hanteren tijdens het Champions 
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League seizoen 2003 - 2004 steevast zeer democratische prijzen, hoewel dit, zoals reeds 

aangehaald, ook met het creëren van een lange termijn relatie te maken kan hebben. 

 

1.4.2.4 Nutsmaximalisatie 
 

Deze veronderstelling lijkt gevoelsmatig de meest voor de hand liggende aangezien we voetbal als 

een consumptieactiviteit kunnen beschouwen. Productie en consumptie gebeuren simultaan en 
voetbal is hoofdzakelijk een vrijetijdsbesteding. Directieleden zijn meestal succesvolle zakenmensen 

in een ander domein. Een groot nadeel van deze nutsmaximalisatieveronderstelling in de 

ondernemingstheorie is echter dat ze zodanig gerationaliseerd kan worden dat ze consistent is met 

quasi elk type van gedrag. Daardoor heeft ze de neiging om een gebrek aan operationele significantie 

te vertonen. Zoals aangegeven door Marris (1964) hebben zakenmensen de keuze uit verschillende 

types beleid. Hij beschouwt voetbal echter als een uitzondering, omdat er criteria bestaan aan de 

hand waarvan de teamprestaties op het veld kunnen worden beoordeeld. Dit volgt uit het 
gemeenschappelijke doel van alle leden van de organisatie, inclusief de werknemers, ondanks de 

opsplitsing tussen eigendom en controle. In sociologische termen verschilt het voetbal dus van het 

gewone bedrijfsgebeuren daar het systeem niet gekenmerkt is door een pluralistisch systeem van 

verschillende doelen, maar op zijn minst neigt naar een unitair systeem. De voetbalclub lijkt een unitair 

systeem, juist door het feit dat winstmaximalisatie niet primordiaal is. Het is duidelijk dat bestuurders 

en aandeelhouders in een voetbalclub investeren, niet omwille van het pecuniaire inkomen, maar om 

psychologische redenen zoals de drang naar macht, het verlangen naar prestige, de geneigdheid naar 

groepsidentificatie en het daaraan verbonden gevoel van loyaliteit3. Voetbalclubs zijn in essentie 
gebaseerd op traditie, die afgeleid wordt van hun positie in de sociale structuur van hun 

gemeenschap. Het verzamelen van clubgebonden supporters zorgt voor een loyaliteit, waaruit nut 

voortvloeit. Supporters en bestuurders zijn dan ook bereid geld te schenken zonder hierbij oog te 

hebben voor de financiële opbrengsten (SLOANE P.J., 1971, blz. 133). 

 

Het feit dat de voetbalclub het meest aanleunt bij een unitair systeem, helpt ons om af te rekenen met 

wat een lastige vraag zou kunnen zijn. Namelijk, wie zijn nut wordt er in wezen gemaximaliseerd? Dit 

probleem komt niet voor in het geval van een conventionele onderneming. Het is duidelijk dat het 
management daar de controle uitoefent en er voor zorgt dat haar eigen nut wordt gemaximaliseerd, 

rekening houdend met de externe beperkingen zoals het tevreden stellen van de aandeelhouders. In 

het geval van de voetbalclub is de positie niet zo duidelijk aangezien de manager/trainer voor een 

groot deel van de ondernemingsactiviteiten, die in zekere mate onder de bevoegdheid van het 

directiecomité vallen, niet echt verantwoordelijk is. De controlekwestie is dus een vraag die moeilijk 

                                                   
3 Het feit dat er individuen zijn die bereid zijn grote sommen te investeren in voetbalondernemingen 
zonder het oog op financiële inkomsten, wordt mooi geïllustreerd door de investeringen van de 
Russische Petroleum magnaat Abramovich in de Engelse Premier League club Chelsea. Hij kocht de 
ploeg, zorgde voor de afbetaling van de schulden en kocht vervolgens een hele reeks topspelers om 
zijn Chelsea uit te bouwen tot een Europese topclub. De gehele investering oversteeg het bedrag van 
200 miljoen euro. 
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kan worden beantwoord. We moeten echter in rekening brengen dat directeurs en tot op een bepaald 

vlak de manager/trainer, zowel consumenten zijn als toeschouwers. Men zou dus mogen aannemen 

dat sportief succes de doelstelling is van alle relevante participanten. Divergente belangen rond de 

financiële beperkingen kunnen echter tot conflictsituaties leiden, omdat de aandacht van de 

bestuurders hiervoor allicht groter is dan van de manager/trainer en de supportersclub. De 

bestuurders moeten de financiële leefbaarheid van de onderneming verzekeren en zullen daarom 
vaak niet bereid zijn grote transfersommen te betalen wanneer de sportieve prestaties dergelijke 

maatregelen vereisen. Er moet aan de andere kant opgemerkt worden dat het gedrag ook beïnvloed 

kan worden door de aanwezigheid van continue verliezen en de bereidheid van supporters om de club 

te subsidiëren. De supportersclub kan er bijvoorbeeld mee dreigen hun fondsen terug te trekken als 

de club zich niet op de transfermarkt begeeft. Niettegenstaande de bestuurders dit niet als een wijze 

beslissing aanzien met het oog op de clubkas, kan ze toch worden genomen uit angst de 

subsidiëringbereidheid van de supporters te verliezen. Men zou dit gedrag als winstmaximaliserend 

kunnen bestempelen, omdat met alle inkomstenbronnen rekening wordt gehouden. Deze vorm van 
subsidiëring kan echter alleen verklaard worden vanuit het nutsmaximalisatieprincipe. De club zou 

immers ophouden te bestaan indien subsidies op lange termijn noodzakelijk waren om te overleven. 

Laat ons nu veronderstellen dat de club op vlak van resultaten succesvol is, maar er niet in slaagt 

voldoende toeschouwers aan te trekken. Het succes kan misschien het gevolg zijn van defensief 

ingesteld voetbal, geïntroduceerd door de manager, waardoor weinig doelpunten worden gemaakt. 

Zouden de bestuurders tevreden zijn in dergelijke situatie? Als de maximalisatie van sportieve 

resultaten het enige criterium zou zijn, dan zal de vraag positief worden beantwoord. Als, aan de 
andere kant, toeschouwers de doorslaggevende factor zijn, zullen de bestuurders de manager 

aansporen om een attractievere spelstijl te hanteren, zelfs als dit een risico inhoudt voor de resultaten. 

Of de toeschouwersaantallen dan ook effectief zullen stijgen, is op zijn minst twijfelachtig. Waar er een 

conflict rijst tussen deze objectieven, wordt nutsmaximalisatie vaak gekozen om in eerste instantie het 

sportieve succes te maximaliseren (SLOANE P.J., 1971, blz. 133-136). 

 

Ook voor de Belgische voetbalondernemingen lijkt de veronderstelling van nutsmaximalisatie allicht de 

meest voor de hand liggende. De voorbeelden van mecenassen in het Belgische voetbal zijn legio, de 
investeringen van Willy van den Wijngaart in het ondertussen failliet verklaarde KV Mechelen, het 

belang van de aanwezigheid van Lambrecht voor Lokeren, de noodzakelijkheid van de financiële input 

van Vaessen voor RC Genk, … . Allen zijn ze er zich van bewust dat hun investeringen niet zijn 

gebeurd omwille van het verlangen een voldoende financieel rendement te realiseren. De reden moet 

worden gezocht in de niet-financiële voordelen die hun investering teweegbrengt, zoals de appreciatie 

van de supporters, de identificatiemogelijkheid met de club, de bekendheid… . Het zijn deze personen 

die nutsmaximalisatie in de voetbalonderneming voor een deel mogelijk maken. Zij kunnen immers de 
club (gedeeltelijk) draaiende houden, zonder dat er bij elke beslissing een rationeel-economische 

afweging dient te gebeuren tussen kosten en opbrengsten. Het is net hierin dat het gevaar schuilt voor 

onprofessionele toestanden die het Belgische voetbal allesbehalve vooruithelpen.  
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Als conclusie kan gesteld worden dat alle vier de objectieven aanwezig zijn in de Belgische 

voetbalondernemingen, maar dat ze qua belang sterk verschillen. Winstmaximalisatie lijkt voor de 

Belgische organisaties eerder een marginaal objectief. Nergens wordt er melding gemaakt van 

winstcijfers op lange termijn. Wanneer er zich bij een topclub een uitzonderlijk jaar voordoet en 

hierdoor een exploitatieoverschot optreedt, dient dit louter om toekomstige tekorten te kunnen 

opvangen. Verliesminimalisatie lijkt in dit opzicht dan ook een betere term om de objectieven van 
verscheidene ondernemingen te benoemen. De link tussen verliesminimalisatie en 

zekerheidsmaximalisatie is dan vaak te vinden in de aanwezigheid van mecenassen en officieuze 

financieringen. 

Vele clubs stellen hun budget voor het begin van het seizoen op en gaan op basis daarvan uitgaven 

plannen, met in het achterhoofd de bedoeling zoveel mogelijk naar het break-even punt te mikken. Dit 

gedrag laat vermoeden dat nutsmaximalisatie als een dominant principe moet worden beschouwd, 

omdat alles er op gericht is een zo competitief mogelijke ploeg te creëren. Verkoopsmaximalisatie is 

zeker in België een lokaal objectief door de afwezigheid van interesse vanuit het buitenland. Elk team 
wordt met zijn beperkte markt geconfronteerd en kan dan ook enkel daar supporters/klanten 

aantrekken. Het Belgisch voetbal wordt gekenmerkt door een penetratiegraad4 van 0,7% (Voetbal en 

Economie, 2000, blz. 17). Dit cijfer is gemiddeld hoog in vergelijking met andere landen en dit kan er 

dan ook op wijzen dat verkoopsmaximalisatie in het verleden niet werd verwaarloosd. 

 

1.4.3 Verschillen met 'gewone' onderneming 
 

1.4.3.1 Vanuit oogpunt producent 
 
De verschillen met andere professionele ondernemingen zijn groot en kunnen worden opgedeeld in 

drie componenten. Ten eerste zijn er de kwetsuren van de spelers, waarbij de spelers als een 

investering voor de club moeten worden beschouwd. De kwetsuren kunnen de potentiële waarde van 

de club in een zeer grote mate beïnvloeden. Het kapitaal van de voetbalonderneming is dan ook 

uiterst onzeker. De verworven rechten van de professionele voetballer de laatste jaren hebben die 

kapitaalsonzekerheid alleen maar versterkt. Ten tweede heeft de media een zeer grote invloed op het 

ondernemingsgebeuren, een fenomeen waar andere ondernemingen veel minder mee worden 

geconfronteerd. Hoewel de positieve kant van de media-aandacht moeilijk kan worden ontkend, 
aangezien het product voetbal dagelijks in quasi elke krant wordt behandeld, heeft deze aandacht ook 

haar keerzijde. Het voetbalbedrijf kan namelijk omwille van de grote transparantie zeer moeilijk 

worden bestuurd. Als er interne conflicten plaatsvinden, is iedereen daar onmiddellijk van op de 

hoogte. Ten laatste moeten we er bij stilstaan dat er nergens een sector bestaat waar de menselijke 

inbreng zo groot is als in een voetbalonderneming. Men loopt hierbij het gevaar dat minieme 

onoplettendheden op beslissende momenten een wereld van verschil kunnen maken. We denken 

                                                   
4 Een verhouding van het aantal bezoekers van een gemiddelde eerste klasse speeldag in een 
bepaald land ten opzichte van de totale bevolking van dat land.  
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hierbij aan een scheidsrechterlijke dwaling, een ongeconcentreerde verdediger,… (voordracht de heer 

DE WITTE I.5, 22 mei 2003, Gent). 

 

 

1.4.3.2 Vanuit oogpunt consument 
 

Het product of de dienst dat door de voetbalproducenten wordt aangeboden is in vergelijking met 
doorsnee ondernemingen moeilijk te definiëren. Men kan zich afvragen wat het precies is dat door de 

consument wordt geconsumeerd. Volgens investeringsbank Salomon Brothers (1997) en Gorman & 

Calhoun (1994) moet de verklaring voor het geobserveerde gedrag gezocht worden in het bestaan 

van ‘fan equity’. Dit begrip duidt erop dat fans een soort intense band ontwikkelen met hun club. De 

kern van het ‘fan equity’ fenomeen kan dan ook worden omschreven als de mogelijkheid die aan 

supporters wordt aangeboden om zich te engageren binnen een solidaire groep van andere fans met 

wie ze een gedeelde identiteit hebben. Het gaat hier niet alleen om het gevoel van solidariteit met de 
andere supporters van de eigen club, maar cruciaal is vooral de competitieve relatie met degenen die 

niet tot die groep behoren. Fans gaan daarom over tot het kopen van merchandisingproducten om 

zich te associëren met hun sporthelden en als middel om hun solidariteit uit te drukken met de 

medesupporters. Het voetbalgebeuren zorgt ervoor dat de fan een emotionele en fysieke investering 

maakt in de competitieve evolutie van zijn club, een uitzonderlijk fenomeen in de typische 

consument/producent relatie. De relatie tussen het team en zijn supporters is ook uitzonderlijk in de 

zin dat de klanten geen directe behoefte hebben aan succes. Het doel op zich is, althans op korte 

termijn, voldoende voor de supporters. Salomon Brothers noemt de relatie tussen de fans en hun 
team in wezen irrationeel. Deze relatie is eigenlijk gemakkelijk uit te leggen, maar niet in de 

terminologie van vrije markt economie. Ten eerste is het onmogelijk ‘fan equity’ om te zetten in een 

bepaald goed of dienst, terwijl de organisatie van consumptie in een kapitalistische economie 

fundamenteel steunt op deze eigenschap. Het is daarnaast ook niet eenvoudig als club om ‘fan equity’ 

op een constante basis te exploiteren. Voetbal valt daarom niet te vergelijken met andere culturele 

activiteiten zoals theater of cinema, ook omdat het product voetbal naast zijn entertainment 

eigenschap zeer sterk afhangt van het competitieve element dat essentieel is voor zijn 

aantrekkingskracht (HAMIL S., 1999, blz. 4). 

                                                   
5 Voorzitter van eerste klasse voetbalclub KAA Gent  
Gedelegeerd bestuurder van "De Witte & Morel Consultancy in Human Resources" 



 17

Hoofdstuk 2 Analyse van de voetbalonderneming 

 

2.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de voetbalonderneming. We analyseren hierbij de wijze waarop 

voetbalondernemingen inkomsten genereren en welke uitgaven ze dienen te verrichten in het kader 

van hun activiteiten. De belangrijkste inkomsten en uitgaven worden telkens weergegeven en 

besproken. De wijze waarop clubs zich financieren wordt hier niet behandeld. Dit omdat de meeste 

Belgische clubs VZW’s zijn en dat zij naast bankleningen en inbrengen door privé investeerders, geen 
andere noemenswaardige middelen aanwenden om zich te financieren. Ook de enkele NV’s maakten 

tot op heden geen gebruik van speciale financieringstechnieken.  

 

2.2 De belangrijkste inkomstenposten 
 
We bespreken in dit onderdeel de bronnen van inkomsten waarover een voetbalonderneming 

beschikt. Het gaat hierbij niet over een exhaustieve lijst, maar over de meest relevante inkomsten die 

door een voetbalbedrijf worden gerealiseerd. Opnieuw wordt hierbij voor een groot deel een link 

gelegd met de gegevens uit competities van andere landen, omdat de data over het Belgische voetbal 
te beperkt zijn. De vier types zijn achtereenvolgens de inkomsten uit voetbalactiviteiten, commerciële 

activiteiten, tv-rechten en transfers. 

 

2.2.1 Inkomsten uit voetbalactiviteiten 
 

Deze inkomstenvorm wordt voornamelijk gecreëerd door de aanwezigheid van supporters tijdens de 

wedstrijd. Het financiële belang van deze inkomsten is de laatste jaren gestaag achteruitgegaan, 

ondermeer door de groeiende alternatieven die er bestaan om wedstrijden te volgen zonder dat men 
zich naar de plaats van het gebeuren dient te begeven. Niettemin blijft de verkoop van abonnementen 

en toegangskaarten omwille van twee redenen belangrijk. Ten eerste zorgt deze bron van inkomsten, 

hoewel serieus afgenomen, nog steeds voor een aanzienlijk deel van de totale omzet. Ten tweede is 

er het effect van een goed gevuld stadion dat enerzijds een invloed heeft op de uitstraling en dus de 

merkwaarde bepaalt en anderzijds voor een positief effect op de prestaties van de thuisspelende 

ploeg zorgt (Voetbal en Economie, 2000, blz. 5-6). 

 

Het lijkt op het eerste zicht paradoxaal dat, hoewel de ticketprijzen sterk zijn gestegen en de 
toeschouwersaantallen niet zijn gedaald, het belang van deze inkomsten ten opzichte van het 

verleden toch is afgenomen (zie figuur 2). De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het feit dat 
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bepaalde bronnen van inkomsten nog veel sterker zijn gestegen en dat nieuwe, voorheen ongebruikte 

middelen, nu een aanzienlijk deel van de inkomsten uitmaken. 

 

We merken voor de Belgische voetbalondernemingen op dat het aandeel van de inkomsten uit 

toeschouwers ten opzichte van het totale budget niet zo drastisch is afgenomen als bij ploegen uit 

grote competities. Dit kan worden verklaard doordat de alternatieve bronnen van inkomsten in het 
Belgische geval niet even sterk zijn geëvolueerd. 

 

Figuur 2 : Jaarlijkse evolutie van de ticketprijzen en de gemiddelde toeschouwersaantallen in 
de Belgische eerste klasse. 
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De stijgende publieke belangstelling voor voetbal zorgde ervoor dat de reële toegangsprijzen vooral in 

de grootste competities jaarlijks stegen. In de Engelse competitie lag de stijging van de prijzen sinds 
1987 gemiddeld 7 à 10% boven de inflatie. De stijging in België van reële ongeveer 4% was minder 

uitgesproken (Voetbal en Economie, 2000, blz. 6). De oorzaak van de volatiliteit in de 

toeschouwersaantallen zoals waar te nemen in figuur 2 is tweeërlei. Ten eerste is ze te verklaren door 

het promoveren en degraderen van bepaalde teams die dan een belangrijk aantal supporters uit de 

statistieken meenemen of toevoegen. Ten tweede door het feit dat de voetbalmarkt geen producten 

bevat waartussen de toeschouwer gemakkelijk kan substitueren, met als gevolg dat thuisblijven voor 

de supporter het enige alternatief is waarover hij beschikt wanneer hij geen vrede kan nemen met de 
prestaties van zijn ploeg. 

 

Uit de cijfers bekendgemaakt door de Voetbalbond wordt duidelijk dat het Belgisch voetbal in zeven 

jaar tijd 1,3 miljoen toeschouwers heeft verloren. Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is dit niet te 

wijten aan een daling van het klantenbestand van de eerste klasse ploegen, waar het aantal 

bezoekers in de genoemde periode met een half miljoen is gestegen. De daling is vooral te wijten aan 

de leegloop in de provinciale afdelingen. In alle provincies komen gemiddeld twintig tot vijftig procent 

minder mensen kijken. Ook de andere Nationale afdelingen gaan er fors op achteruit. Met een daling 
van 12,2% weten de vierdeklassers de schade nog te beperken, maar de daling in Tweede en Derde 

afdeling loopt op tot respectievelijk 37,9% en 20,1% (Stadions lopen leeg, 2004, blz. 24). Een derde 
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klasse club als KSK Maldegem bijvoorbeeld haalt geen 10% van haar totale inkomsten uit de verkoop 

van tickets. Op een totaal inkomstenbudget van 400.000 euro is dit zowel absoluut als relatief dus een 

zeer beperkte bron van inkomsten (interview met de heer VERWILST L., 17 april 2004, Brugge). 

 

Wanneer we de Belgische eerste klasse voetbalondernemingen individueel beschouwen, dan kunnen 

we besluiten dat de inkomsten uit toeschouwers voor grote clubs een aanzienlijk groter aandeel van 
de totale inkomsten vertegenwoordigen. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat er zeer grote 

verschillen zijn tussen de Belgische clubs wat betreft de inkomsten uit ticket- en 

abonnementenverkoop. Dit terwijl andere inkomstenbronnen ofwel een relatief klein aandeel van de 

totale inkomsten van clubs uitmaken, zoals bijvoorbeeld de merchandising, ofwel veel gelijkmatiger 

verdeeld zijn tussen de verschillende clubs, zoals bijvoorbeeld de tv-rechten. Voor een grote 

Belgische voetbalclub als Club Brugge vertegenwoordigen de inkomsten uit abonnementen en 

ticketverkoop daardoor ongeveer 70% van de totale inkomsten (interview met de heer BOYDEN H., 26 

maart 2004, Brugge), terwijl dezelfde inkomstenpost voor een kleinere eerste klasse club als Cercle 
Brugge neerkomt op ongeveer één derde van alle inkomsten (interview met de heer VANHAECKE P., 

3 april 2004, Brugge). 

 

De mogelijkheden voor de Belgische eerste klasse voetbalondernemingen om uit dit 

inkomstensegment nog extra financiële middelen te puren lijken beperkt. De gemiddelde eerste  

klasse speeldag werd in het seizoen 1996-1997 bijgewoond door 0.7% van de bevolking. Deze graad 

van penetratie ligt in lijn met de cijfers uit de grote voetballanden (0.7% Spanje, 0.6% Engeland). Het 
probleem ligt dus niet in een geringe penetratie, maar in de te kleine omvang van de thuismarkt 

waarbinnen de clubs spelen (Voetbal en Economie, 2000, blz. 17). 

 

2.2.2 Inkomsten uit commerciële activiteiten 
 

Deze inkomstenbron wordt grotendeels door enerzijds sponsoring en anderzijds 

merchandisingactiviteiten gegenereerd. De shirtreclame en reclamepanelen in het stadion zijn de 

bekendste vormen van de eerste categorie. Ze moeten in relatie worden gezien met de andere 

inkomstenvormen die zowel in het vorig als het volgende punt worden besproken. Media-aandacht en 
toeschouwersaantallen bepalen immers de aantrekkelijkheid voor de sponsors. 

Merchandisingactiviteiten bestaan voornamelijk uit de verkoop van zaken die met de 

voetbalonderneming gerelateerd zijn, met als bekendste product wellicht de replica shirts van de club. 

Vandaar dat een hoge merkwaarde, omwille van de inkomsten die door commerciële activiteiten 

kunnen worden gecreëerd, als een belangrijk actief voor de voetbalclub moet worden gezien. Naast 

deze twee grote commerciële inkomstenbronnen, zijn er ook nog de inkomsten uit de pubs en de 

andere eet- en drankgelegenheden in de directe buurt van het stadion. Ook deze inkomsten zijn voor 
een groot stuk gerelateerd aan de toeschouwersaantallen. 
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Sommige producenten hechten bij shirtreclame veel belang aan een langdurige overeenkomst met 

één bepaalde voetbalclub, om op die manier hun eigen productherkenning op een substantiële wijze 

te verhogen. De langdurige shirtovereenkomst van bijvoorbeeld RSC Anderlecht met Fortis (voorheen 

Generale Bank) en van Club Brugge met Dexia (voorheen Gemeentekrediet) tonen aan dat ook 

ondernemingen in België geloof hechten aan het verbinden van hun merk aan een bepaalde club. 

Hoewel het moeilijk kan worden bevestigd of shirtsponsoring voor de producent effectief tot extra 
verkopen leidt, zullen deze sponsoringcontracten wellicht blijvend worden afgesloten omwille van de 

massale publieke belangstelling voor de voetbalsport. Deze inkomstenvorm is dus internationaal 

gezien voor elke club belangrijk, met uitzondering van Barcelona die als enige topclub geen financiële 

middelen haalt uit de sponsoring van de shirts6 (HOWARD S. & SAYCE R., 1998, blz. 4). 

 

De inkomsten uit sponsoring zijn voor Belgische clubs beperkt. Dit is grotendeels te wijten aan de 

beperkte potentiële markt die bedrijven kunnen bereiken door het gebruik van sponsoring van 

Belgische voetbalclubs. Voetbal blijft, zeker in België, grotendeels een nationaal fenomeen, waarbij de 
mogelijke effecten van sponsoring zich dan ook hoofdzakelijk beperken tot het grondgebied 

waarbinnen de competitie zich afspeelt. Wanneer de Belgische sponsors worden vergeleken met de 

buitenlandse dan valt het op dat geen enkele Belgische club er in slaagt een multinational als sponsor 

aan te trekken. Een gemiddelde Franse club als Bordeaux bijvoorbeeld lukt het wel om net als de 

Spaanse topclub Real Madrid een multinational zoals Siemens aan te trekken. Hoewel Siemens ook in 

België producten verkoopt en een sponsoringstrategie voert die voor een deel gebruik maakt van de 

impact van voetbalclubs, beschouwen zij de Belgische voetbalmarkt blijkbaar niet als attractief genoeg 
om erop aanwezig te zijn. Een eventuele schaalvergroting (Beneliga, Euroliga) zou er waarschijnlijk 

wel voor kunnen zorgen dat de interesse van dergelijke multinationals wordt gewekt. Dit laatste wordt 

in een verder hoofdstuk echter grondiger behandeld (interview met de heer BOYDEN H., 26 maart 

2004, Brugge). 

 

Merchandising is een inkomstenvorm die aan belang wint en die, zeker voor Belgische clubs, 

potentieel nog aanzienlijk kan groeien. Voetbalondernemingen, die zich de voordelen van 

merchandising zijn gaan realiseren, treden daarom alsmaar meer op tegen het misbruik door derden 
van het logo en de naam van de club. Officiële clubproducten worden hevig beschermd tegen 

reproductie of imitatie door niet clubproducenten. Effectieve licentieovereenkomsten zijn hierbij 

noodzakelijk om commercieel succes te kunnen realiseren. De meeste topclubs beschikken ook over 

één of meer uitgebreide clubshops die exclusieve en officiële producten van de voetbalonderneming 

verkopen. Hoewel de mogelijkheden om financiële middelen uit merchandising te halen wellicht nog 

talrijk zijn, waarschuwen sommige marketingspecialisten voor het gevaar van merkvervaging wanneer 

men als club te ongecontroleerd zijn naam aan producten gaat verbinden (HOWARD S. & SAYCE R., 
1998, blz. 4). 

 
                                                   
6  Ze beschouwen het voetbalshirt naar eigen zeggen als te ‘heilig’ om het door sponsoring tot iets 
commercieel te laten reduceren. Het dient eventueel ook als een middel om zijn financiële 
onafhankelijkheid te onderstrepen. 
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Uit de informatie verzameld uit mijn interviews wordt duidelijk dat inkomsten uit merchandising een 

inkomstenpost is waarvan de voetbalondernemingen naar de toekomst toe veel verwachten. Het 

belang van deze merchandisinginkomsten bedraagt voor de kleine voetbalclubs momenteel slechts 

enkele procenten ten opzichte van het totale budget. Dit is te wijten aan het feit dat ten eerste veruit 

het grootste deel van deze inkomsten gecreëerd wordt door de verkoop van textielproducten 

gerelateerd aan de club, waarbij andere producten of diensten dus onbestaande of verwaarloosbaar 
klein zijn. Ten tweede steunen alle kleine clubs op een zeer regionale en beperkte markt, met als 

gevolg dat de mogelijke afnemers van deze textielproducten dus heel beperkt zijn. Grote Belgische 

voetbalondernemingen slagen er beter in om de merchandisinginkomsten als een volwaardige bron 

van inkomsten te gebruiken. Maar ook hier geldt dat de textielproducten, zoals shirts en andere 

voetbaluitrusting, de andere merchandisingproducten zeer sterk overheersen. Het grootste probleem 

hierbij is dat de grote clubs er niet in slagen hun belangrijkste merchandisingartikelen voldoende te 

exploiteren. Ze hebben in het verleden immers contracten afgesloten die hen sterk aan een bepaalde 

kledingproducent bindt, waardoor ze nu niet meer over de mogelijkheid beschikken om deze 
textielproducten ook buiten hun eigen kanaal (de clubshops) uit te brengen (interview met de heer 

BOYDEN H., 26 maart 2004, Brugge; interview met de heer VANHAECKE P., 3 april 2004, Brugge).  

 

Deze inkomsten uit commerciële activiteiten heeft zich bij de Engelse voetbalondernemingen sterk 

ontwikkeld en maakte in 2001-2002 gemiddeld 18% van de totale inkomsten uit. De sterke stijging in 

de laatste jaren zorgde ervoor dat het de loketontvangsten als tweede belangrijkste inkomstenvorm 

verving. De verklaring voor deze stijging moet worden gezocht in het slagen van de clubs om, naast 
het verbeteren van bestaande bronnen, nieuwe inkomstenstromen te ontwikkelen die verder rijken 

dan de traditionele merchandising en shirtreclame (DELOITTE & TOUCHE, 2003, blz. 5). 

 

2.2.3 Inkomsten uit media-activiteit 
 

De inkomsten uit media-activiteit komen, zeker in het geval van de Belgische nationale competitie, 

neer op de verkoop van uitzendrechten. Deze vorm van inkomstenverwerving verschilt aanzienlijk qua 

structuur en regulering afhankelijk van het betrokken Europese land. Elke Europese competitie heeft 

zijn individuele specificiteiten wanneer het op de verkoop van tv-rechten aankomt. De verkoop van de 
nationale tv-rechten gebeurt in België collectief door tussenkomst van de profliga. De vraag blijft 

echter of de inkomsten voor de individuele clubs hierdoor gemaximaliseerd worden. Het is duidelijk dat 

deze regeling verre van ideaal is voor topclubs, doch voordelen inhoudt voor de kleine clubs met 

beperkte middelen. De Belgische G57 was tot nu toe kansloos om een nieuwe verdeling van de tv-

rechten door te drukken, omwille van de comfortabele meerderheid van de kleinere clubs binnen de 

profliga. De Europese regels inzake mediarechten zouden daar in de toekomst evenwel verandering 

in kunnen brengen, aangezien het volgens deze regels niet is toegestaan om de mediarechten 
collectief en gecoördineerd te verkopen. 

                                                   
7 Anderlecht, Club Brugge, Standard Luik, RC Genk, AA Gent. 
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Het exploiteren van de televisierechten is over de jaren heen geëvolueerd door de ontwikkeling van de 

technologische mogelijkheden. In tabel 1 onderscheiden we drie mogelijkheden voor tv-zenders om 

wedstrijden aan te bieden. (SZYSMANSKI S., 2000, blz. 11) 

 

Tabel 1: De live uitgezonden nationale competitiewedstrijden uit vier 
Europese landen in 2000. 

      
 Total number Free to air Pay TV Pay per view matches 
 of games    broadcast live

England 380 0 60 0 16% 
Germany 306 0 102 204 100% 

Italy 306 0 68 238 100% 
Spain 380 38 38 304 100% 

      
Bron: Soccer Investor   
 

De situatie in Engeland is qua structuur vrij gelijkaardig aan de Belgische. In België kent men 

voorlopig ook geen gratis uitzendingen en ‘pay per view’. Voor de rechtstreeks uitgezonden 

wedstrijden door Canal Plus ligt het gemiddelde iets lager dan in de Engelse situatie. De vergelijking 

stopt echter wanneer we het hebben over de omzet uit de rechten van de Jupiler Liga. De inkomsten 

uit de uitzendrechten van de grote voetballanden overschrijden namelijk tientallen malen de inkomsten 
gecreëerd door de Belgische tv-rechten.  

 

Het bedrag dat de profliga in België voor de uitzendrechten incasseert is op te splitsen in twee delen. 

Aan de ene kant zijn er de inkomsten door verkoop van live-uitzendingen van de competitie aan Canal 

Plus, voor een jaarlijks bedrag van 9,8 miljoen euro. Aan de andere kant zijn er de inkomsten door de 

gezamenlijke verkoop van samenvattingen uit de Jupiler Liga aan VTM en RTBF voor 5,2 miljoen euro 

(Europa snelt Belgische topclubs te hulp, 2003, blz. 18). 
 

De Liga hanteert een evenredige verdeling van de inkomsten over de achttien profclubs wat betreft 

het contract met VTM en RTBF en voor de helft van het bedrag dat de overeenkomst met Canal Plus 

oplevert. Elke club is dus zeker van 560.000 euro inkomsten aan tv-rechten. De andere helft van het 

Canal Plus contract wordt toegekend op basis van drie parameters: het klassement op basis van de 

vijf jongste seizoenen, de rangschikking van de voorbije competitie en het aantal wedstrijden dat door 

Canal Plus wordt uitgezonden. Voor het seizoen 2002-2003 ontstonden daardoor behoorlijke 

verschillen. Lommel, dat de competitie niet vol maakte, ontving het minste televisiegeld: 525.000 euro. 
Anderlecht scoorde het best met 1.2 miljoen euro gevolgd door Club Brugge (1.175 miljoen euro) 

(Europa snelt Belgische topclubs te hulp, 2003, blz. 18). 

 

De verkoop van de UEFA Champions League tv-rechten gebeurt ook door de UEFA gecentraliseerd. 

De meer dan 530 miljoen euro aan uitzendrechten elk jaar, gaan voor 62% naar de 72 deelnemende 
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clubs, 15% wordt verdeeld tussen clubs via een solidariteitsmechanisme, 13% wordt gebruikt om de 

organisatiekosten te dekken en 6% blijft bij de UEFA. De minder lucratieve vorm van Europese 

competitie, met name de UEFA cup, wordt gekenmerkt door andere regels inzake tv-rechten, waarbij 

de tv-rechten afhankelijk van de deelnemende club ofwel gecentraliseerd door zijn liga ofwel 

individueel door de club zelf worden verhandeld. Landen zoals onder andere Duitsland zijn in dit 

opzicht interessante Europese tegenstanders voor Belgische clubs, omdat de clubs door de Duitse 
regelgeving aanspraak maken op de individuele tv-rechten verkocht in Duitsland (Committee on 

culture, youth and education…, 2002, blz. 1). 

 

De tv-rechten zijn een groot discussiepunt binnen de Liga, omwille van verschillende redenen. Er zijn 

aan de ene kant de hierboven reeds vermelde problemen tussen de grote en kleinere clubs. De grote 

clubs gaan ervan uit dat zij door de huidige verdeling van de rechten niet vergoed worden volgens het 

belang en de waarde die ze vertegenwoordigen binnen de competitie. De kleinere clubs stellen dan 

weer dat zonder hen zelfs geen competitie mogelijk zou zijn (interview met de heer BOYDEN H., 26 
maart 2004, Brugge). Een ander probleem wordt gecreëerd doordat er aanzienlijk meer Vlaamse 

(twaalf) dan Waalse clubs (vijf) in eerste klasse aantreden. Een deel van de verdeling gebeurt immers 

op basis van het aantal uitgezonden wedstrijden door Canal Plus en als kleine Vlaamse club kom je 

daardoor veel minder aan de bak dan als kleine Waalse club (interview met de heer VANHAECKE P., 

3 april 2004, Brugge). Een kleine berekening toont aan dat Canal Plus op twee speeldagen van het 

einde van het seizoen 2003-2004, 43 maal een Vlaamse club, 32 maal een Waalse club en 17 maal 

een Brusselse club heeft uitgezonden. Waalse clubs komen dus proportioneel veel meer aan bod dan 
Vlaamse clubs. Dat het aantal uitgezonden wedstrijden van de Brusselse clubs zo hoog ligt, komt 

doordat RSC Anderlecht de enige Brusselse club is en dat zij als topclub zeer vaak worden 

uitgezonden. Quasi elk uitgezonden wedstrijd bevat trouwens één of twee topclubs (RSC Anderlecht, 

Club Brugge, Standard en Genk). Opvallend hierbij is wel dat een wedstrijd van een bescheiden 

Waalse club zoals bijvoorbeeld La Louvière vier maal aan bod kwam, terwijl een kleine Vlaamse club 

als Cercle Brugge slechts één keer het scherm kon halen. De problemen die ontstaan door de slechte 

positionering van voetbalondernemingen binnen België is echter opnieuw een probleem dat verder in 

deze thesis zal worden behandeld. 
 

Cijfers uit de Engelse eerste klasse voetbalcompetitie voor het seizoen 2001-2002 geven aan dat tv-

inkomsten 42% van de totale inkomsten vertegenwoordigen en daarmee de belangrijkste 

inkomstenbron vormen. De andere topcompetities vertonen een gelijkaardige inkomstenstructuur 

waarbij tv-inkomsten de belangrijkste of op één na belangrijkste inkomstenbron zijn (DELOITTE & 

TOUCHE, 2003, blz. 5). Wanneer deze gegevens vergeleken worden met een aandeel van 13 % 

(eigen berekening; totaal geschatte inkomsten: 115 miljoen euro8 en tv-inkomsten: 15 miljoen euro9) 
wat betreft de Belgische competitie, kunnen we besluiten dat deze inkomstenbron in vergelijking met 

de topcompetities als marginaal moet worden beschouwd. 

                                                   
8 Uit Trends 7 augustus 2003 (KILLEMAES D., 2003, blz. 43). 
9 Uit Standaard (Europa snelt Belgische topclubs te hulp, 2003, blz. 18). 
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2.2.4 Inkomende transfersommen 
 

Het Bosman-arrest (cfr. infra) heeft de transfermarkt aanzienlijk herschapen en volgens de meeste 

clubs heeft het hun leefbaarheid sterk negatief beïnvloed. Niettemin blijven vele 

voetbalondernemingen rekenen op deze inkomsten om het hoofd boven water te kunnen houden. 

Deze nettoverkopers zijn meestal de kleinere ploegen uit de competitie, die op deze manier hun 
budgetten in evenwicht proberen te krijgen. De noodzaak van het behalen van de voetballicentie heeft 

deze trend nog verder in de hand gewerkt. Wanneer we onderstaande tabellen bekijken, valt het ten 

eerste op dat de grootste transferbedragen worden gerealiseerd wanneer het een buitenlandse koper 

betreft. Dit is logisch aangezien de financiële slagkracht van vele buitenlandse clubs deze van de 

Belgische sterk overtreft. Ten tweede valt de positie op van Anderlecht en in mindere mate Standard 

als grootste kopers op de binnenlandse transfermarkt. 

 

Tabel 2 : Grootste transferbedragen in de Belgische competitie tot 2001. 

 
Bron: De grote voetbalencyclopedie van het nieuwsblad (COLIN F. & MULLER L., 2002, blz. 607) 
 

Hoewel het moeilijk is om voor de Belgische clubs uitspraken te doen over de geaggregeerde 

transferbedragen, lijkt de trend gelijkaardig te zijn aan deze in de Engelse competitie. Het Annual 

Review of Football Finance 2003 van Deloitte & Touche stelt immers dat: “The evidence suggests that 

the 2001-2002 season will prove a watershed for the transfer market and we will never see again the 
level of transfer spending seen over the last five years (DELOITTE & TOUCHE, 2003, blz. 6).” 

Aangezien financiële problemen het hele Europese voetballandschap teisteren en er een consensus 

is naar het meer beredeneerd managen van een voetbalclub (o.a. het invoeren van Europese 

voetballicentie), kan men stellen dat de Europese transferactiviteit wellicht zal afnemen. Daarmee 

zouden ook de voor Belgische clubs meest lucratieve transfers worden beperkt, gezien het feit dat 

deze door buitenlandse clubs worden gecreëerd. 

 

België: top tien uitgaande transfers tot 2001  België: top tien binnenlandse transfers tot 2001 
         

Speler Bedrag Van Naar Speler Bedrag Van Naar 
 (mio. €)    (mio. €)   

Jan Koller 12.5 Anderlecht Bor. Dortmund Jan Koller 3 Lokeren Anderlecht
Daniël van Buyten 11.6 Standard Marseille Ole Martin Aarst 2.5 AA Gent Standard 

Emile Mpenza 8.75 Standard Schalke 04 Ivica Dragutinovic 2.5 AA Gent Standard 

Bart Goor 6.25 Anderlecht Hertha Marc Degryse 2.25 Club Brugge Anderlecht
Eric Addo 5.75 Club Brugge PSV Jurgen Cavens 2.25 Lierse Standard 

Robert Spehar 5 Club Brugge Monaco Tomasz Radzinski 2.05 Germinal Anderlecht
Branko Strupar 4.75 RC Genk Derby County Gilles De Bilde 2 Aalst Anderlecht

Pär Zetterberg 4.25 Anderlecht Olympiakos Nenad Jestrovic 2 Moeskroen Anderlecht
Mario Stanic 4 Club Brugge Parma Mark Hendrikx 2 Genk Anderlecht

Ahmed Hossan 4 AA Gent Ajax Josip Weber 1.85 Cercle Brugge Anderlecht
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2.3 De belangrijkste uitgavenposten 
 
Net als bij de inkomstenposten bevat deze lijst enkel de frequent voorkomende uitgavenposten. We 

behandelen achtereenvolgens het geheel aan loonkosten, de gespendeerde transferbedragen en de 

investerings- en werkingsuitgaven. 

  

2.3.1 Lonen, salarissen en sociale lasten 
 

Het aandeel van deze uitgavenpost weegt voor quasi elke voetbalonderneming het zwaarst door. Een 

verklaring voor dit hoge aandeel moet voornamelijk worden gezocht in het streven van de clubs naar 

maximaal sportief succes i.p.v. winstmaximalisatie (zie figuur 1). Deze concurrentievorm zorgt er voor 

dat de voetbalclubs verplicht zijn zware contracten te dragen om spelers enigszins te kunnen 

behouden. Daarnaast is het natuurlijk ook logisch dat een dergelijke uitgavencomponent relatief 

gezien zeer hoog ligt, in een sector waar de menselijke inbreng van heel groot belang is.  

 
Hoewel het Bosman-arrest ook hier vaak als schuldige wordt aangewezen voor de verhoogde 

spelerslonen, kan dat voor de Belgische clubs moeilijk de oorzaak zijn geweest. Aangezien de meeste 

Belgische voetbalondernemingen non-profit organisaties zijn, worden hun inkomsten bijna integraal 

besteed aan de aankoop en betaling van spelerstalent en aan andere uitgaven. De afschaffing van het 

transfersysteem hoeft dus geen enkel effect te hebben op het gemiddelde niveau van de spelerslonen 

in België. Als deze lonen na het Bosman-arrest dan toch naar omhoog zijn gegaan dan is dat te wijten 

aan andere factoren, zoals de extra middelen die hogere tv-rechten en merchandising voor de sport 

hebben opgeleverd, of het verdwijnen van de ‘3+2’ regel10, waardoor de internationale vraag naar 
Belgisch talent groter is geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de spelersmarkt een internationale 

markt is geworden waar Belgische clubs moeten opboksen tegen rijkere buitenlandse clubs. Deze 

clubs hebben, dankzij de stijging van de televisierechten de laatste jaren, een relatieve 

inkomstengroei gekend ten opzichte van de Belgische clubs. Het gevolg is dat veel meer (buitenlands) 

geld op hetzelfde talent jaagt. Dit zorgt voor looninflatie, ook al is er eigenlijk geen ruimte bij de 

Belgische clubs om deze loonstijgingen te dragen. De voornaamste oorzaak van de vastgestelde 

stijgingen van de lonen is naar de mening van Prof. KESENNE S. echter te wijten aan het weinig 
professionele management van de clubs. Kortzichtige clubbestuurders denken dat ze de spelers 

hogere lonen mogen aanbieden, omdat het nu niet langer nodig is geld klaar te houden voor transfers. 

Zij vergeten daarbij dat ze later ook geen transfersom zullen ontvangen als spelers na afloop van hun 

contract vertrekken. Het geld dat op die manier uit de clubkassen verdwijnt, komt terecht in de handen 

van de spelers (KESENNE S., 1998, blz. 2; KILLEMAES D., 2001, blz. 28). 

 

                                                   
10 Deze regel stelt dat een club nooit meer dan drie buitenlanders en twee ‘quasi-buitenlanders’ mag 
opstellen in een team. Deze protectionistische maatregel zorgde ervoor dat kleine landen werden 
beschermd tegen het grote geld van de rijke buitenlandse clubs. 
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Hoewel de loonlast momenteel voor vele clubs hoog is, twijfelt de heer De Witte (voorzitter van AA 

Gent) er niet aan dat de individuele spelerscontracten aanzienlijk naar beneden kunnen worden 

herzien. Deze neerwaartse aanpassingen zijn echter enkel mogelijk zolang de betrokken spelers zich 

bewust zijn van de crisis in de voetbalwereld (voordracht de heer DE WITTE I.11, 22 mei 2003, Gent). 

 

Voor concrete geaggregeerde cijfers zijn we opnieuw aangewezen op analyses van de Engelse 
voetbalondernemingen. De Premier League clubs rapporteren een loonkost/omzet ratio12 van 62%. 

De gehele Football League bracht zijn ratio terug naar 73%, het laagste niveau sinds 1996/1997 

(DELOITTE & TOUCHE, 2003, blz. 5). 

 

Het toekomstige contract voor het merendeel van de spelers is er, door de huidige grote onzekerheid, 

wellicht één op korte termijn die gelinkt is aan de divisie waarin ze spelen; een ingebouwde 

aanpassing van het salaris bij het stijgen of zakken van de club; meer gesofisticeerde 

prestatiegerichte betaling; en aanwervingen door clubs d.m.v. éénjarige huurbasis (DELOITTE & 
TOUCHE, 2003, blz. 5). 

 

Ook door vele Belgische voetbalclubs worden deze meer flexibele vormen van looncontracten vaak 

gehanteerd zodat de belangrijke loon/omzet ratio enigszins onder controle kan worden gehouden. 

Daarnaast streven de meeste clubs er ook naar de groep kernspelers zo veel mogelijk af te slanken 

om de loonlasten niet te laten ontsporen. Uit mijn interviews bleek dat het belang van de loonkost ten 

opzichte van de totale kosten, gemiddeld ongeveer twee derden à drie vierden uitmaakt. Wanneer een 
voetbalclub er in slaagt het seizoen break-even af te sluiten, dan komen deze percentages overeen 

met de loon/omzet ratio. Maakt men echter verlies dan ligt deze ratio natuurlijk hoger. 

 

2.3.2 Uitgaande transfersommen 
 

Hier hebben we opnieuw ongeveer hetzelfde verhaal als bij de inkomende transfersommen, de 

financiële mogelijkheden zijn voor de Belgische clubs te beperkt om grote kapitalen te besteden aan 

de aankoop van spelers. De zoektocht naar aantrekkelijke spelers wordt vooral verricht in de meer 

achtergestelde landen (Oostbloklanden, Afrikaanse landen,…). Sommige clubs sluiten 
overeenkomsten met Afrikaanse voetbalscholen waarbij de spelers de kans krijgen zich hier verder te 

ontwikkelen, om dan later eventueel te worden doorverkocht aan een grote buitenlandse club. Hoewel 

deze politiek voor ploegen als Lokeren en zeker Beveren ongetwijfeld lonend is, kan men zich vragen 

stellen bij de ethiek van deze werkwijze.  

 

                                                   
11 Voorzitter van eerste klasse voetbalclub KAA Gent  
Gedelegeerd bestuurder van "De Witte & Morel Consultancy in Human Resources" 
12 Deze ratio bevat alle loonkosten en dus niet enkel deze van de spelers. 
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Daarnaast heeft ook de binnenlandse transfermarkt een aanzienlijk aandeel in de gespendeerde 

transferbedragen. Zoals reeds duidelijk uit tabel 2 zijn het vooral de grote clubs die hier als 

nettokopers optreden. 

 

Het post-Bosman tijdperk en de afslankingen omwille van de moeilijke tijden zorgen ervoor dat de 

uitgaven aan transfers enigszins kunnen worden beperkt door het op zoek gaan naar transfervrije 
spelers. De voorbeelden zijn legio: Bosko Balaban van Aston Villa naar Club Brugge, Gilles de Bilde 

en Bertrand Crasson van Anderlecht naar Lierse,… . De grote (Europese) clubs doen op dit gebied 

echter de beste zaak, aangezien de meest talentrijke transfervrije spelers in de meeste gevallen voor 

een grote club opteren. 

 

2.3.3 Investerings- en werkingsuitgaven 
 

De investeringsuitgaven slaan op de aankoop van gronden, bouw van stadions en faciliteiten, de 
aanleg van terreinen, enzovoort. Men moet er echter op wijzen dat vele Belgische clubs geen 

eigenaar zijn van een stadion, maar beroep doen op de voorzieningen van de betrokken steden en 

gemeenten. De clubs die wel hun eigen stadion financieren hebben het vaak moeilijk om die 

investering te dragen. Anderlecht is er in het verleden in geslaagd om met eigen middelen een stadion 

te laten bouwen. RC Genk is voorlopig nog volop bezig met de afbetaling van het Fenix-stadion dat 30 

miljoen euro heeft gekost. In het seizoen 2003-2004 bedroegen de intresten 800.000 euro en kwam 

de kapitaalaflossing op 1,5 miljoen euro. Hoewel deze investeringen de schuldpositie van de clubs 

aanzienlijk verhogen, beschikken deze clubs in vergelijking met een ondoordacht transferbeleid over 
een vast actief dat in de boekhouding kan worden opgenomen. De schulden bij de clubs zijn op die 

manier veel minder een teken van ernstige problemen. Andere clubs achten het dan weer onmogelijk 

de financiële middelen vrij te maken om in een stadion te investeren. Heusden-Zolder bijvoorbeeld 

beschikt over een budget van 2,2 miljoen euro, waarmee ze onmogelijk een competitieve ploeg op het 

veld kunnen zetten en op tezelfdertijd in een stadion investeren. Daarom worden de thuismatchen ook 

in het stadion van Genk gespeeld. Niettemin kijken clubs die hun eigen stadion hebben betaald, zoals 

Lierse en St-Truiden, wel eens afgunstig naar Club en Cercle Brugge, of Charleroi en Standard. In het 

kader van Euro 2000 werden deze stadions gemoderniseerd op kosten van de overheid. Club en 
Cercle bijvoorbeeld betalen respectievelijk 400.000 en 40.000 euro per seizoen voor het huren van het 

stadion aan de gemeente. Deze lage huurprijs kan eigenlijk worden beschouwd als een vorm van 

indirecte subsidiëring (KILLEMAES D., 2003, blz. 47). 

 

Wanneer we de Engelse data bekijken, constateren we dat de ontwikkeling van het stadion door clubs 

als een belangrijk gegeven wordt beschouwd. De uitgaven aan de stadions in de Premier League 

bedroegen in 2001-2002 £144 miljoen. Dit was het vijfde opeenvolgende jaar dat de 
stadioninvesteringen de £100 miljoen overschreden. Hoewel ook de Engelse eerste klasse clubs te 

maken hebben met financiële moeilijkheden, blijven zij belang hechten aan de investeringen in hun 
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faciliteiten om op die manier naar de toekomst toe inkomsten te genereren (DELOITTE & TOUCHE, 

2003, blz. 7). 

 
De werkingsuitgaven hebben betrekking op de uitgaven die een voetbalonderneming moet verrichten 

in het kader van de uitoefening van zijn activiteiten. Het gaat hier onder andere over de kost van de 

jeugdwerking, hoewel men dit eventueel ook kan zien als een investering van de club naar de 
toekomst toe. Ook uitgaven voor verplaatsingen, veiligheid, verbruik (Elektriciteit, gas en water), 

onderhoud, onthaal en recepties moeten tot de werkingsuitgaven worden gerekend. Daarnaast zijn er 

ook de uitgaven die een directe inkomst genereren zoals de uitgaven in verband met sponsoring, die 

eventueel ook door de sponsor zelf kunnen worden gedragen. Ook het aanmaken van de 

abonnementen en tickets en de aankoop van drank zijn uitgaven met daar tegenover directe 

inkomsten (interview met de heer VANHAECKE P., 3 april 2004, Brugge) 
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Hoofdstuk 3 Problemen bij de voetbalondernemingen op 
competitieniveau 

 

3.1 Inleiding 
 

Na het vorige inleidende hoofdstuk, is het de bedoeling om in dit hoofdstuk de problemen te 

behandelen die zich op een hoger niveau situeren dan het clubniveau, maar die toch rechtstreeks of 

onrechtstreeks gevolgen hebben voor de individuele voetbalondernemingen. We hebben het in eerste 

instantie over het beperkte geografische gebied waarin de Belgische competitie zich afspeelt. 

Vervolgens wordt de ongebalanceerdheid van de competitie op zowel nationaal als internationaal vlak 
behandeld. Op het einde van dit hoofdstuk worden enkel juridische beslissingen belicht die volgens 

sommigen de leefbaarheid van het (Belgische) voetbal negatief hebben beïnvloed. 

 

3.2 Het aantal ploegen in eerste klasse 
 

3.2.1 Internationale vergelijking 
 
In België wordt met achttien eerste klasse ploegen een kleine markt bespeeld door relatief veel 

aanbieders. Figuur 3 geeft een idee van de grootte van de thuismarkt voor elke voetbalcompetitie. 

Hoewel de marktgrootte zeker niet alles verklaart, blijkt toch dat de meest geëvolueerde competities 

gemiddeld gezien op een grotere potentiële markt per voetbalonderneming steunen. De rechtse 

grafiek toont aan dat België zeker niet te maken heeft met een gebrek aan interesse en penetratie van 

de voetbalsport. Wanneer we Schotland buiten beschouwing laten, scoort België een gemiddeld hoge 

score qua omzet/inwoner. 
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      Figuur 3 : Aantal inwoners per eersteklasser  Figuur 4: Omzet eerste klasse voetbal per 
inwoner 

(in mln.) voor enkele Europese landen.           (in euro) voor enkele Europese landen.  
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Seizoen 1997/1998, behalve voor Duitsland en Spanje (1996/1997) en België (1998/1999) 
Bron: Voetbal en Economie, 2000, blz. 3. 

 

Opvallend is dat België in vergelijking met andere landen die qua inwonersaantallen ook beperkt zijn, 

over een opmerkelijk groter aantal eersteklassers beschikt. Oostenrijk vat de competitie aan met 10 

teams, Schotland en Denemarken met 12 en Griekenland met 16, terwijl België met 18 clubs eerder 

aansluit bij het rijtje van grote voetballanden die een competitie spelen met 18 of 20 clubs. 

 

3.2.2 Marktpotentieel 
 
Aangezien professioneel voetbal een typische marktgeoriënteerde activiteit is, kan men stellen dat het 

voor een voetbalonderneming nuttig is terug te kunnen vallen op een voldoende groot marktpotentieel. 

Figuur 5 toont het belang aan van een voldoende groot aantal potentiële toeschouwers, omwille van 

de interacties met verschillende andere elementen. 

 

Figuur 5 : Het belang van marktpotentieel voor een voetbalonderneming 

  Marktpotentieel   
  (potentieel # toeschouwers)   

     
Vergroten van het    Sponsoring 

Service gebied    Merchandising 
     Media 
     
     

Succes  Goede spelers  Budget 
(hoge stand in de ranking)       
 
Bron: DEJONGHE T., 2003b, blz. 4. 
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Belgische clubs die in het verleden teloor gingen, bleken in vele gevallen een tekort aan 

marktpotentieel te vertonen. Ook vandaag is er een duidelijk verband tussen de potentiële markt van 

elke voetbalonderneming en zijn financiële situatie. 

 

Volgens Dr. DEJONGHE T. dient men uit te gaan van de stelling dat een club een markt van 250.000 

potentiële klanten nodig heeft om leefbaar te zijn. Voor topvoetbal is tussen Brussel en Gent dus geen 
plaats en op de as Brussel-Antwerpen zou slechts één club leefbaar kunnen zijn. Ook professioneel 

voetbal in Noord-Limburg zou moeilijk kunnen overleven. Het heengaan van Eendracht Aalst en SK 

Lommel en het faillissement van KV Mechelen zou deze stellingen kunnen staven. Het probleem met 

een faillissement is het verlies aan marktpotentieel aangezien de betrokken supporters niet geneigd 

zullen zijn om voor een andere club in de omgeving te gaan supporteren. Hoewel een fusie tussen 

twee of meer clubs er ook voor zorgt dat een deel van de fanatieke supporters verdwijnt, is het verlies 

toch beperkter dan bij een faling. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het feit dat de 

supporters bij een fusie een deel van hun oude eigenheid terugvinden in de nieuwe club. Als blijkt dat 
een bepaalde competitie omwille van het aantal spelers niet leefbaar is, dan zijn fusies, indien 

mogelijk, in elk geval meer aangewezen dan selectie door middel van falingen (HAUSPIE J., 2003, 

blz. 64-65). 

 

De berekening van de potentiële marktgrootte van elke voetbalonderneming is mogelijk op basis van 

de seizoensabonnementen of de fankaart van een club. De studie over het lokalisatievraagstuk van 

het topvoetbal in België, uitgevoerd door DEJONGHE T., gebruikt deze eerste om tot een mogelijke 
marktgrootte per voetbalclub te komen. Deze studie zal in hoofdstuk 4, wanneer we het hebben over 

de mogelijke oplossingen, uitgebreider aan bod komen. De resultaten wat betreft de markt voor elke 

club worden al eens weergegeven in tabel 3. De niet in vet gemarkeerde namen duiden op de clubs 

die hetzij door degradatie hetzij door faillissement (momenteel) niet meer in eerste divisie spelen. 

 

Tabel 3 : Marktpotentieel Belgische voetbalclubs. 

Club Markt Club Markt 
SC Anderlecht 1.350.000 SK Beveren 179.000
Standard Luik 1.080.000 Sint Truiden VV 179.000

FC Brugge 768.000 La Louviere 174.000
Charleroi 463.000 KV Kortrijk 170.000
AA Gent 407.000 RWDMolenbeek 163.000
RC Genk 404.000 SK Lommel 126.000

GBAntwerp 320.000 KV Oostende 107.000
SK Lierse 263.000 V Geel 98.000 

E Moeskroen 249.000 SC Lokeren 94.000 
FC Antwerp 234.000 VC Westerlo 83.000 
KV Mechelen 199.000 RC Harelbeke 68.000 

Eendracht Aalst 186.000 TOTAAL 7.364.000
 
Bron: DEJONGHE T., 2003b, blz. 8. 
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Wat opvalt, is dat de teloorgegane ploegen duidelijk een tekort aan mogelijkheden hadden om 

leefbaar te kunnen blijven. Allen waren het regionale clubs die enkel in staat waren supporters aan te 

trekken uit de eigen, beperkte regio. Wanneer we de werkelijke cijfers van de heenronde van het 

seizoen 2002/2003 bekijken dan zien we dat Anderlecht, Genk, Brugge en Standard het meeste 

publiek aantrokken, gevolgd door Charleroi, Antwerp, Gent en GBA. Deze cijfers liggen in de lijn van 

wat zou mogen verwacht worden uit bovenstaande tabel. Daarnaast tonen ze ook het strategische 
belang aan van de grootsteden voor het topvoetbal. Een faillissement van Charleroi, dat de laatste 

jaren met problemen kampt, zou dus verre van een goede zaak zijn (HAUSPIE J., 2003, blz. 66-67). 

 

3.2.3 Geografische spreiding 
 

De geografische spreiding van de Belgische voetbalmarkt is momenteel ook verre van economisch 

optimaal. Van de 18 eersteklassers zijn er slechts 5 gevestigd in Wallonië, waarbij Moeskroen dan nog 

op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië ligt. Dit terwijl in sommige Vlaamse regio’s diverse eerste- 
en tweedeklassers bijna letterlijk in elkaars achtertuin lopen te voetballen. Het voetbal is populair in 

Wallonië, vaak omdat het arbeidersvolk in de oude industriële regio’s weinig ander vermaak heeft. 

Daarom is de promotie van Bergen in twee jaar tijd van derde naar eerste dan ook een zegen 

geweest. Een beter territoriale bezetting van de voetbalmarkt zou dus aanzienlijke positieve gevolgen 

kunnen hebben, al blijft dit in een volledig open competitiesysteem uiteraard moeilijk (Voetbal en 

Economie, 2000, blz. 17; HAUSPIE J., 2003, blz. 67). 

 

3.3 De sportieve ongelijkheid tussen clubs 
 

Het voetbal in België heeft te kampen met twee vormen van sportieve ongelijkheid. Ten eerste wordt 

de Belgische competitie intern geconfronteerd met een ongelijkheid tussen de verschillende clubs, 

waardoor de competitie haar aantrekkelijkheid verliest. Ten tweede is er de sportieve ongelijkheid met 

het buitenland die ervoor zorgt dat de mogelijkheden om Europees succes te oogsten voor Belgische 

clubs zeer gering zijn geworden. Deze twee ongelijkheden zorgen er tevens voor dat bepaalde 
Belgische clubs over een team beschikken dat te sterk is voor de eigen competitie, maar te zwak om 

Europees mee te kunnen draaien. 

 

De sportieve ongelijkheid bij de voetbalclubs op Europees vlak, staat in schril contrast met de situatie 

van in American football. Deze Amerikaanse sport dankt zijn enorme populariteit aan de spankracht 

en onvoorspelbaarheid van de competitie. De uitslag van elke wedstrijd is onzeker. Geen enkele ploeg 

slaagt erin jarenlang zijn stempel te drukken op de competitie. Bij de start van elke campagne kunnen 
de supporters van alle 32 clubs van een plaats in de finale dromen. De gang van zaken in de 

Verenigde Staten is echter geen toeval, aangezien de hele competitie er zo is opgezet dat ieder team 

over een even grote kans beschikt om de titel te bemachtigen. Hierdoor heeft elk team de 

mogelijkheid om een maximum aan spektakel te bieden. Dat uitgangsidee heeft van de NFL één van 
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de succesvolste sportcompetitie ter wereld gemaakt. De kijkcijfers zijn torenhoog en de clubs hebben 

een gezamenlijke wachtlijst van enkele honderdduizenden namen voor seizoenskaarten. De 

spelerslonen zijn er hoog, maar een salarisplafond houdt de totale loonmassa onder controle 

(Iedereen kampioen, 2003, blz. 11). 

 

3.3.1 Sportieve ongelijkheid op nationaal vlak 
 

Indien RSC Anderlecht het seizoen 2003-2004 als kampioen afsluit, en die kans is aanzienlijk gezien 

de huidige grote voorsprong op de concurrentie, dan betekent dit dat de hegemonie van FC Brugge 

en RSC Anderlecht in de competitie de laatste vijftien jaar slechts driemaal doorbroken is, twee keer 

door RC Genk en één maal door Lierse. De Belgische competitie is hiermee geen alleenstaand geval, 

ook andere Europese competities worden met hetzelfde fenomeen geconfronteerd. In Nederland is 

het 23 jaar geleden dat AZ de suprematie van Ajax, PSV en Feyenoord heeft doorbroken. In Italië is 

de strijd om de kampioenstitel beperkt tot de clubs uit Milaan, Turijn en Rome. De titel gaat in de 
Spaanse competitie in vele gevallen naar Real Madrid of Barcelona. Ook in Duitsland en Engeland 

beheersen respectievelijk Bayern München en Manchester United al decennia lang de eigen 

competitie. Enkel Frankrijk, waar de laatste tien jaar acht verschillende teams de titel wonnen, lijkt af 

te wijken van dit Europese fenomeen.  

 

Een analyse uitgevoerd door KBC (Voetbal en Economie, 2000) toont een positieve correlatie, van 

nagenoeg 60%, tussen de clubbudgetten en de eindrangschikking van de Belgische eersteklassers 

wat betreft het seizoen 1999-2000. Omgekeerd worden de clubinkomsten op hun beurt bepaald door 
de sportieve resultaten. Winnaars lokken immers meer publiek dan verliezers. Dat de markt van 

profvoetballers economisch efficiënt werkt, wordt het best aangetoond aan de hand van cijfers uit 

Engeland. Met economisch efficiënt wordt bedoeld dat wie de hoogste prijs betaalt op de spelersmarkt 

de beste spelers kan aantrekken. Daardoor legt men een link tussen de financiële slagkracht en het 

sportieve succes van voetbalclubs. In Engeland wordt 92% van de variantie van de sportieve 

resultaten van de clubs over de voorbij 20 jaar verklaard door verschillen in spelerslonen, die op hun 

beurt uiteraard afhankelijk zijn van de clubinkomsten (Voetbal en Economie, 2000, blz. 6). 

 
Door de vermindering van hun inkomsten uit Europese wedstrijden in de tweede helft van de jaren ’90 

hebben de grotere Belgische clubs een deel van hun budgettaire voorsprong op de Belgische 

subtoppers ingeleverd. Uit de beperkte beschikbare informatie hierover valt af te leiden dat de 

budgetten van de traditionele ‘grote drie’ (Anderlecht, Club Brugge en Standard Luik) tussen 1994 en 

1998 met ongeveer 7,5% per jaar toenamen, tegenover gemiddeld 12% bij andere eersteklassers 

(Voetbal en Economie, 2000, blz. 7). 

 
Daarentegen heeft de Champions League er tussen 2000 en 2004 voor gezorgd dat RC Genk over 

een eenmalige financiële meeropbrengst kon beschikken, terwijl Anderlecht en Club Brugge zelf twee 

maal van deze extra financiële instroom konden genieten. Deze input uit Europees voetbal en de 
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aanzienlijk grotere mogelijkheden voor de Belgische topclubs om inkomen te genereren, heeft ervoor 

gezorgd dat de binnenlandse competitie, wat betreft de financiële en sportieve mogelijkheden van de 

verschillende teams, nog altijd zeer ongebalanceerd verloopt. 

 

Tabel 4 illustreert het verschil in financiële mogelijkheden van de Belgische clubs voor het seizoen 

2003-2004. Opvallend is dat de vier grootste ploegen samen over een budget beschikken dat groter is 
dan de som van de budgetten van de veertien andere clubs. De clubs met de grootste gebudgetteerde 

uitgaven zijn ook de clubs die meestal het hoogst in de competitierangschikking eindigen. Begin 2004 

zijn de vijf hoogst genoteerde teams in de competitiestand, ook de teams met het grootste budget. 

 

Tabel 4 : De begrote kasuitgaven voor het seizoen 2001-2002 

Clubs 
Begrote 

kasuitgaven Clubs 
Begrote 

kasuitgaven 
 (In mio. Euro)  (In mio. Euro) 

Anderlecht 22,5 Sint-Truiden 4 
Racing Genk 15 Charleroi 4 
Club Brugge 13 Bergen 3,7 

Standard 12 Westerlo 3,5 
Excelsior Moeskroen 8 Antwerp 3,5 

AA Gent 7 Beveren 3 
Lierse 5,75 Cercle 2,5 

Lokeren 4,5 La Louvière 2,5 
GBA 4 Heusden-Zolder 2,2 

 
Bron: KILLEMAES D., 2003, blz. 44. 
 

3.3.2 Sportieve ongelijkheid op Europees vlak 
 

Het verschil tussen het Belgische voetbal en de grote voetballanden kan het best worden geïllustreerd 

aan de hand van een vergelijking met het verloop van de voetbalomzet in Engeland. Tussen 1946 en 

1988 groeide de reële omzet van de Engelse eersteklassers met slechts 3% per jaar. Sindsdien is dat 

groeitempo versneld tot nagenoeg 20% per jaar, wat wil zeggen dat in amper twaalf jaar tijd de omzet 

in het Engels profvoetbal verachtvoudigd is. De andere grote voetballanden kenden een gelijkaardige 
ontwikkeling. De inkomsten van de Italiaanse hoogste voetbalklasse bijvoorbeeld groeiden over de 

seizoenen 1995-1996 en 1996-1997 met gemiddeld 18% per jaar. De Spaanse eerste klasse ploegen 

zagen hun omzet in 1996-1997 zelfs met 62% toenemen. Hoewel de Belgische cijfers gebaseerd zijn 

op veel schaarser beschikbare informatie, kan men toch besluiten dat de inkomensgroei bij de 

Belgische clubs veel minder uitgesproken was. Tussen 1994 en 1999 steeg het totale eerste klasse 

budget in België vermoedelijk met ongeveer 8% per jaar in reële termen, tot circa 106,5 miljoen euro 

of 4,3 miljard oude Belgische franken. Het jaar nadien poogden de clubs zonder transferinkomsten 

gezamenlijk 117 miljoen euro uit de Belgische markt te puren. Een op het eerste zicht aanzienlijke 
stijging, die echter niet in de buurt komt van het tempo waarmee de grote voetbalmarkten hun 

inkomsten weten te vergroten. Het budget van een gemiddelde Belgische eerste klasse ploeg bedroeg 
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in 2000 ongeveer 6 miljoen euro, of zowat één achtste van het budget van de gemiddelde Engelse 

eersteklasser. De Belgische voetbalclub met het grootste budget, Anderlecht, zou in 1990 in Engeland 

nog tot de financiële subtop hebben behoord, maar moest in 1997-1998 al dertien van de twintig 

Engelse eerste klasse clubs laten voorgaan. Ook drie Engelse tweedeklassers gingen de grootste 

Belgische club qua budget vooraf. De gemiddelde Engelse tweedeklasse ploeg beschikt trouwens 

over een budget dat meer dan tweemaal zo groot is als dat van een gemiddelde Belgische topklasser 
(Voetbal en Economie, 2000, blz. 2-3, KILLEMAES D., 2001, blz. 28). 

 

De oorzaken van de kloof tussen voetbalondernemingen uit de grote voetballanden en voetbalclubs 

die in een geografisch beperktere competitie aantreden zijn talrijk. Het verdwijnen van bepaalde 

protectionistische reglementen heeft in elk geval een weerslag gehad op het vergroten van de 

sportieve kloof. Daarnaast is het consumentenpotentieel bij clubs met een uitgebreide thuismarkt ook 

groter, waardoor deze clubs quasi altijd over meer supporters beschikken en veel meer mogelijkheden 

hebben om merchandisingactiviteiten op te zetten die voor clubs uit kleinere landen niet of minder 
winstgevend zijn. Een grotere markt betekent ook dat de interesse van mogelijke sponsors en 

investeerders makkelijker is op te wekken. In de laatste decennia is één van de belangrijkste oorzaken 

van het vergroten van de kloof wellicht de ongelijke stijging van de voetbaluitzendrechten. Deze 

ongelijke ontwikkeling dient in relatie te worden gezien met hiervoor aangehaalde voordelen waarover 

clubs uit grote landen beschikken, zoals de aanwezigheid van een groot aantal consumenten en de 

interesse van sponsors en investeerders. 

 
De stijging van de prijzen en de daaraan gekoppelde inkomsten uit voetbaluitzendrechten zijn het 

gevolg van de afbouw van televisiemonopolies in het begin van de jaren ’80. De televisiemarkt was 

daarvoor in de meeste Europese landen in handen van overheidsmonopolies en dat drukte de prijzen 

van de uitzendrechten aanzienlijk. De afbouw leidde er echter toe dat de uitzendrechten steeds meer 

de waarde van programma’s voor concurrerende zenders ging uitdrukken. De prijzen van de tv-

rechten in grote voetballanden groeiden hierdoor explosief. Ook in de relatief kleinere competities was 

er een stijging, maar die was in vergelijking met de grotere competities veel beperkter. Een grotere 

markt heeft nu eenmaal meer kijkers en biedt dus een groter reclamepotentieel. Daarnaast is er meer 
concurrentie in de strijd om de uitzendrechten, die zijn weerslag heeft op de prijzen. Technologische 

en marketingontwikkelingen zoals betaaltelevisie (bv. ‘pay-per-view’) of zelfs een aan één club gewijde 

tv-zender (ManU-TV in Engeland) zijn evoluties die enkel in grote landen kostenefficiënt kunnen 

worden toegepast (Voetbal en Economie, 2000, blz. 3). 

 

3.3.3 Effect van het Europese vlak op het nationale  
 

Het feit dat sommige clubs aantreden in een Europese competitie, zoals de Champions League en de 
UEFA beker, heeft als gevolg dat de binnenlandse competitie minder gebalanceerd gaat verlopen. De 

redenering hierachter steunt op een artikel van HOEHN & SZYMANSKI (1999) en kan als volgt 

worden weergegeven. Stel dat er twee landen zijn met elk hun eigen nationale competitie en dat elk 
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van die competities uit twee teams bestaat. Beide competities hebben één club die in een Europese 

competitie aantreedt. De clubs 1 en 3 zijn de clubs die zowel in een nationale als een internationale 

competitie spelen, clubs 2 en 4 degene die enkel in hun eigen binnenlandse competitie in actie 

komen. Het inkomen van elk van de voetbalclubs is afhankelijk van de mate waarin de competitie 

gebalanceerd verloopt en het aantal overwinningen dat de club zelf behaalt binnen die competitie. Uit 

deze situatieschets volgt dat de teams 2 en 4 hun inkomen halen uit de wedstrijden tegen 
respectievelijk teams 1 en 3, terwijl de teams 1 en 3 hun inkomen slechts ten dele halen uit de 

wedstrijden tegen hun binnenlandse tegenstander en het ander deel realiseren door elkaar onderling 

te bekampen. Wanneer de Europese competitie aan belangrijkheid wint, dan zullen de investeringen 

in spelerstalent door clubs 1en 3 stijgen, omdat de voordelen van de extra stijging opwegen tegen de 

bijkomende kosten die hiervoor moeten worden gemaakt. Deze stijging aan spelerstalent bij zowel 

club 1 als 3 zorgt ervoor dat de Europese competitie gebalanceerd blijft verlopen. De kleinere teams 

uit de binnenlandse competitie, clubs 2 en 4, worden nu echter geconfronteerd met tegenstanders die 

kwalitatief sterker zijn en daardoor ook met een meer ongebalanceerde binnenlandse competitie. 
Doordat deze beide kleinere voetbalclubs hun inkomen enkel verwerven binnen deze 

ongebalanceerde competitie, waarvan de resulterende negatieve effecten vooral op hen invloed zullen 

hebben, kunnen ze met grote verliezen worden geconfronteerd en zich eventueel genoodzaakt zien 

de competitie te verlaten (HOEHN T. & SZYSMANSKI S., 1999, blz. 221-224) 

 

Figuur 6: Schematisch verloop Europese situatie 

 Engeland  Italië  
     
 Manchester United  Juventus  
 (Club 1)       Europese competitie (Club 3)  
 
    

 
   

     
 FA Premier League  Serie A 
     

Wimbledon    Empoli 
(club 2)    (club 4) 

 
Bron: HOEHN T. & SYZMANSKI S., 1999, blz. 222. 

 

De hierboven beschreven redenering lijkt, althans voor de Belgische competitie, een realistische 

veronderstelling. Enkele van de grote Belgische clubs worden geconfronteerd met een situatie waar 

ze als het ware ‘stuck in the middle’ zitten. Ze zijn hierbij te sterk voor de nationale competitie, maar 

kunnen aan de andere kant niet wedijveren met andere grote clubs op Europees vlak. Deze situatie 
komt er doordat deze clubs zich bewust zijn van de financiële en sportieve opportuniteiten van de 

Europese competitie. Ze willen hun winstmogelijkheden binnen deze competitie vergroten door 

investeringen in spelerskapitaal op te voeren tot die het optimale investeringsniveau op het nationale 

niveau overtreffen. Op die manier wordt een onevenwichtige binnenlandse competitie gecreëerd. Men 

moet weliswaar in het achterhoofd houden dat Belgische clubs wellicht eerder nuts- dan 
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winstmaximalisatie nastreven en daardoor sowieso meer in spelerskapitaal investeren dan 

economisch kan worden verantwoord. Het belang van deze redenering onder nutsmaximalisatie zal 

dus kleiner zijn dan onder winstmaximalisatie. Maar zelfs al opereren de meeste clubs volgens het 

principe van nutsmaximalisatie, dan nog zorgt het sportieve en financiële niveauverschil tussen de 

binnenlandse en Europese competitie ervoor dat bepaalde investeringen enkel rendabel zijn door het 

feit dat ze ingezet kunnen worden op het Europese vlak.  
 

3.4 De gevolgen van Juridische ontwikkelingen  
 

Dit onderdeel betreft vier juridische ontwikkelingen die wellicht een impact hebben gehad op het 

Belgische of Europese voetbal. Hierbij is het niet altijd even duidelijk of de geaggregeerde invloed 

positief dan wel negatief was. Ook de specifieke groepen die bevoor- of benadeeld werden door deze 

ontwikkelingen zijn niet altijd even gemakkelijk te duiden. De vier belangrijkste ontwikkelingen zijn ten 

eerste het Bosman-arrest, ten tweede het nieuwe Vlaamse Decreet van 1996 op de niet-professionele 
sportbeoefenaar, ten derde de interpretatie van de wet van 1978 op de betaalde sportbeoefenaar en 

ten laatste het Vlaamse decreet op de vrije nieuwsgaring en de exclusiviteitscontracten met de 

televisiezenders. 

 

3.4.1 Het Bosman-arrest 
 

Op 15 december 1995 werd door het Europese Hof in Luxemburg geoordeeld dat het Europese 

transfersysteem illegaal is en dat de beperking op het aantal buitenlanders dat door een club mag 

worden opgesteld, beter gekend als de ‘3+2’-regel, strijdig is met de Europese wetgeving. Deze 
uitspraak viel als gevolg van de zaak ingesteld door de Belgische voetballer Jean-Marc Bosman tegen 

FC Luik en de Belgische Voetbalbond. Deze speler mocht aan het eind van zijn contract bij FC Luik 

niet naar een andere club overstappen. Hij werd gedwongen bij Luik verder te spelen voor het 

minimumloon, zowat één derde van wat hij vroeger verdiende. De machtspositie van de club, verleend 

door de Voetbalbond, werd dus misbruikt. Het verdict van het Hof overtrof echter de vraag van de 

advocaten, die hadden gepleit voor een overgangsperiode om de clubs de kans te geven zich aan de 

nieuwe regelgeving aan te passen.  
 

3.4.1.1 Gevolgen afschaffing transfersysteem 
 

Het is duidelijk dat heel wat clubs door de afschaffing van het transfersysteem in ernstige 

moeilijkheden zijn geraakt. Voetbalondernemingen zonder enig vast kapitaal (het stadion en de 

gronden zijn immers vaak eigendom van de stad of de gemeente) hadden grote leningen lopen bij de 

banken, met als enige bankgarantie de waarde van hun spelers op de transfermarkt. De spelers 

stonden in de boekhouding opgetekend als ‘activa’, bezittingen van de club. Hun transferwaarde werd 
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van de ene dag op de andere herleid tot bijna nul. Andere clubs die de storm ook niet hadden zien 

aankomen, kochten op de transfermarkt net voor het arrest dure spelers aan, met een contract van 

twee of drie jaar, en zagen die zonder enige vergoeding naar het buitenland vertrekken aan het eind 

van hun contract. Dit zijn echter korte termijnproblemen waarvan de gevolgen na enkele jaren zouden 

moeten uitsterven. Men zou ook kunnen stellen dat elke goede clubmanager rekening had kunnen 

houden met dit verdict aangezien de zaak Bosman vijf jaar heeft aangesleept (KESENNE S., 1998, 
blz. 2; KESENNE S., 2002, blz. 227). 

 

Men ging er vaak van uit dat de transfermarkt zorgde voor een gelijkmatigere verdeling van het 

spelerstalent over de clubs. Het verdwijnen van het transfersysteem zou hiervoor dus een slechte 

zaak zijn geweest. Wetenschappelijk onderzoek heeft volgens Prof KESENNE S. echter reeds ten 

overvloede aangetoond dat er geen verband kan worden gelegd tussen de beperking van de 

spelersmobiliteit en een evenwichtige organisatie van de sportcompetitie (KESENNE S., 1998, blz. 2). 

 
De stijging van de spelerslonen die waargenomen werd na het Bosman-arrest was volgens velen het 

rechtstreekse gevolg van het opheffen van het transfersysteem. De link met de Verenigde Staten, 

waar reeds in de jaren zeventig het transfersysteem in de major leagues werd afgeschaft, werd vlug 

gelegd. Hoewel de spelerssalarissen daar toen spectaculair zijn gestegen, mag de vergelijking met de 

Europese situatie niet worden gemaakt. De stijging in de VS was perfect voorspelbaar, omdat op die 

manier een eind kwam aan de ‘uitbuiting’ van de spelers en de overwinsten van de club. Aangezien 

de doelstelling van de Europese clubs vooral sportieve maximalisatie is, is er weinige sprake van 
winsten bij de clubs en bijgevolg ook helemaal geen ruimte om de spelerswedden te laten stijgen. Als 

de lonen dus gestegen zijn, kan dat enkel worden toegeschreven aan het kortzichtige en financieel 

onverantwoord clubmanagement. Veel clubleiders meenden ten onrechte dat het geld dat voordien 

moest worden gereserveerd voor de betaling van de transfersom, nu vrij zou komen om hogere 

spelerswedden aan te bieden. Er hoefden inderdaad geen transfersommen meer te worden betaald 

voor eindecontractspelers, maar er kon ook geen vergoeding meer worden geïnd wanneer de spelers 

vertrokken. De ervaring in Frankrijk, waar de transfermarkt al vroeger werd vrijgemaakt, illustreert de 

kortzichtigheid. Onmiddellijk na de afschaffing van het transfersysteem explodeerden de lonen in de 
Franse hoogste voetbalklasse doordat de clubs de bedragen die zij vroeger aan de aankoop van 

spelers besteedden, naar de looncomponent van hun budget doorschoven om daarmee topspelers 

aan te trekken of te behouden. Wanneer deze spelers later transfervrij vertrokken, kwamen de clubs 

echter diep in de rode cijfers terecht en moest de overheid bijspringen om ze van het faillissement te 

redden. Nadien zijn de Franse spelerslonen opnieuw naar een realistischer niveau teruggekeerd 

(KESENNE S., 2002, blz. 228; Voetbal en Economie, 2000, blz. 9). 

 
De impact op de loonverschillen tussen profvoetballers was wel belangrijk. Tot 1995 konden clubs een 

minimumloon aanbieden aan talentvolle spelers die vanuit hun eigen jeugdlichtingen doorstroomden 

en die zonder hun toestemming toch niet naar een andere werkgever konden uitwijken. De ‘rente’ die 

zij op deze spelers verdienden, werd dan gebruikt om andere spelers beter te vergoeden of duurder 
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aan te kopen, ook als die minder tot de clubresultaten bijdroegen. Een dergelijke kruissubsidiëring 

tussen spelers is nu moeilijker geworden, aangezien de meest getalenteerden terechtkunnen bij de 

meer kapitaalkrachtige clubs. Dat uit zich ook in een toenemende differentiatie van de duur en 

structuur van de spelerscontracten. Langdurige contracten worden aangeboden aan de beloftevolle 

spelers, meestal in combinatie met hogere vaste lonen, want dat is de enige manier waarop clubs nog 

een deel van hun investering in spelerstalent kunnen recupereren (Voetbal en Economie, 2000, blz. 
9). 

 

Na het arrest-Bosman werd konden vele clubs dus spelers transfervrij aantrekken. Als gevolg hiervan 

zijn vele clubs deze spelers dus hogere lonen gaan aanbieden, omdat ze de transferbedragen niet 

meer moesten betalen. Een groot deel van het geld dat vroeger aan transfers werd uitgegeven, wordt 

dus nu aan de speler besteed. Het grote nadeel hiervan is dat het geld het circuit verlaat. Vroeger 

vertegenwoordigde de speler een waarde en als je die kocht, dan beschikte een andere club over de 

mogelijkheid om dat geld te spenderen. Op die manier werd het transfersysteem in stand gehouden. 
Nu verdwijnt het geld echter voor een deel in de zakken van de spelers en verdwijnt het uit het circuit 

(interview met de heer BOYDEN H., 26 maart 2004, Brugge). 

 

3.4.1.2 Gevolgen afschaffing ‘3+2’-regel 
 

De ‘3+2’-regel hield in dat een club nooit meer dan drie buitenlanders en twee quasi-buitenlanders 

mocht opstellen. Deze protectionistische maatregel beschermde de clubs uit kleine landen tegen het 

grote geld van de rijke buitenlandse clubs. Deze regel viel echter niet meer te rijmen met de tendens 
naar een verenigd Europa. Gezien het grote geld dat in de voetbalwereld circuleert, was het ook niet 

meer mogelijk om het topvoetbal te onttrekken aan de wetten van het internationale zakenwezen. Als 

er zich één duidelijk proces heeft afgetekend sinds december 1995, dan is het wel de exodus van 

Belgische topspelers naar het buitenland. Figuur 7 geeft een beeld van de gewijzigde samenstelling 

van het spelersbestand in het Belgische voetbal. Anno 2004 heeft de evolutie die kan worden afgeleid 

uit de figuur zich nog verder ontwikkeld. Clubs die in een wedstrijd aantreden met een volledige 

buitenlands elftal zijn al lang geen uitzondering meer. We denken hierbij dan vooral aan ploegen zoals 

Lokeren en zeker Beveren, dat elke wedstrijd aanvat met gemiddeld tien Ivorianen. 
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Figuur 7 : Nationaliteit eerste klasse voetballers volgens regio van herkomst (in %) 
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Bronnen: Voetbal en Economie, 2000, blz. 9. 

 
Vanuit economisch standpunt is de mobiliteit van de spelers ongetwijfeld een goede zaak. De 

productiefactoren worden op die manier optimaler gealloceerd, met andere woorden, de spelers 

spelen daar waar hun productiviteit voor de Europese sport het hoogst is. De kwaliteit van de sport in 

Europa neemt dus toe. De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat het Belgische voetbal 

eigenlijk altijd boven zijn stand heeft geleefd, dankzij het nationale protectionisme en de 

monopolisering van de spelersmarkt die het voetbal voor het Bosman-arrest kenmerkten (KESENNE 

S., 2002, blz. 228). 
 

De opheffing van de beperkingen op de inzet van buitenlandse spelers heeft van de twee belangrijkste 

uitspraken in het Bosman-arrest wellicht het ingrijpendste effect gehad. Niets belet immers nu nog dat 

een club met veel geld uitsluitend met buitenlandse topspelers aantreedt. De quasi volledig bij elkaar 

gekochte sterrenploeg van Chelsea door middel van de astronomische input van de oliemagnaat 

Abramovic toont aan dat van die mogelijkheid effectief gebruik wordt gemaakt. De spectaculaire 

stijging van het aantal buitenlandse topvoetballers in de Engelse, Italiaanse en Spaanse competities 

sinds 1995 en de hiermee gepaarde toename van de concentratie van talent in de rijkere competities 
ten opzichte van de minder kapitaalkrachtige is dan ook niet verbazend (Voetbal en Economie, 2000, 

blz. 8). 

 

3.4.2 Het Vlaamse decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar 
 

Het Vlaamse decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar baseerde zich op het statuut van de 

niet-betaalde sportbeoefenaar uit 1975. Het statuut kwam er in '75 naar aanleiding van de misbruiken 

van sommige voetbalclubs met betrekking tot de fundamentele rechten van de spelers. Bepaalde 

clubbestuurders eigenden zich namelijk het recht toe beslissingen te nemen over de toekomst van 
sommige talentvolle (jeugd)spelers van zodra zij zich bij de club hadden aangesloten. De Vlaamse 

regering besliste om het bestaande decreet, onder invloed van de uitspraken in het Bosman-arrest, 
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drastisch aan te passen. Het nieuwe decreet ging in voege vanaf januari 1997 en bepaalde dat elke 

niet-professionele sportbeoefenaar, dit is elke speler die minder verdient dan het wettelijke 

minimumloon (+/- 13.000 euro), vrij is om jaarlijks van club te veranderen zonder dat hiervoor een 

transfervergoeding moet worden betaald (KESENNE S., 1998, blz. 3). 

 

Het inzetten van gediplomeerde en opgeleide jeugdtrainers en het uitwerken van een degelijke 
infrastructuur zorgt er echter voor dat investeren in de jeugd voor clubs een dure aangelegenheid is. 

Het is evenwel noodzakelijk dat dergelijke investeringen worden uitgevoerd en dat clubs hierin worden 

gestimuleerd. Het decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar 

heeft soms het omgekeerde tot gevolg. Aangezien jongeren vrij van de ene sportvereniging naar de 

andere kunnen overschakelen, wordt men terughoudend wanneer het over investeringen in 

jeugdwerking gaat. Het neerzetten van goede resultaten in de jeugdwerking werkt contraproductief 

voor de club, want niets garandeert dat de jongere niet zomaar kan vertrekken naar een andere club 

(VAN DIJCK K. & BOURGEOIS G., 2003, blz. 1). 
 

De mogelijke negatieve gevolgen die het Bosman-arrest en het Vlaamse decreet op de niet-

professionele sportbeoefenaar op de jeugdopleiding hebben, kunnen door de ontwikkeling van een 

vergoedingssysteem voor de opleiding van jongeren eventueel worden tegengegaan. Hoewel dit 

systeem ongetwijfeld voordelen inhoudt, zijn de vergoedingen voor het vertrek van jeugdspelers ten 

opzicht van vroegere transferbedragen beperkt. De vergoeding houdt immers geen rekening met het 

talent van de speler en zijn waarde voor de club. De bedragen worden vastgelegd op 98,75 euro per 
opleidingsjaar als miniem, knaap en scholier en op 197,50 euro voor elk opleidingsjaar als junior 

(Artikel IV/14 643 Reglementen Koninklijke Belgische Voetbalbond). Nadien worden ze dan 

geïndexeerd op basis van de categorie van de club13 en aan de hand van nog enkele andere 

voetbalspecifieke variabelen. 

 

Daarnaast zijn er nog de problemen te wijten aan de complexe structuur van België. Enkel de clubs uit 

de Franse en Duitstalige gemeenschap beschikken immers over de mogelijkheid om een 

opleidingsvergoeding te eisen. Dit komt omdat Vlaanderen een zeer strakke interpretatie geeft aan 
haar verbod op transfervergoeding. Het gaat zelfs zover dat een Vlaamse club niet wordt toegestaan 

een vergoeding te betalen aan een Waalse club die er volgens de Waalse reglementering om vraagt 

(KESENNE S., 1998, blz. 4). Het feit dat de Vlaamse clubs geen vergoeding voor hun opgeleide 

spelers kunnen ontvangen, zorgt voor een vorm van concurrentievervalsing. Men is ondertussen 

echter bezig om deze fundamentele oneerlijkheid weg te werken, door er voor te zorgen dat ook de 

Vlaamse clubs een dergelijke opleidingsvergoeding kunnen ontvangen. 

 

                                                   
13 Er zijn vier categorieën, waarbij de clubs onderverdeeld worden op basis van hun aantreden in een 
bepaalde nationale klasse/divisie. Een hoger spelende club zal daardoor een hogere 
opleidingsvergoeding ontvangen. 
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3.4.3 Interpretatie wet van 1978 op de betaalde ploegsporter 
 

Deze wet houdt in dat een professionele sportbeoefenaar onder contract, dat contract kan verbreken 

tegen de betaling van een schadevergoeding die afhangt van de hoogte van het loon en de 

resterende duur van het contract. Een nieuwe interpretatie van de wet luidde dat een professionele 

sportbeoefenaar onder contract, ten alle tijden zijn contract kan verbreken tegen de betaling van een 

vergoeding gelijk aan zes maanden loon. Om de onzekerheid omtrent het spelerskapitaal van de 
voetbalondernemingen te reduceren, werd in ’97 een Koninklijk Besluit ontwikkeld dat deze 

vergoedingen aanpaste (KB 10 januari 1997). Men kan zich echter afvragen of dit KB wel 

grondwettelijk is en al dan niet in strijd met de arbeidswetgeving (KESENNE S., 1998, blz. 4). 

 

Omdat het in het Belgische voetbal een ongeschreven regel is dat de wet van 1978 niet wordt 

toegepast, tenzij als chantagemiddel tijdens moeilijke transferonderhandelingen, is de impact van 

deze wet voorlopig beperkt. Hoewel ze tot nu toe nog nooit effectief is gebruikt, verkleint de macht van 
het clubbestuur ten opzichte van de spelers daar deze laatsten over de mogelijkheid tot gebruik van 

de wet beschikt om zijn contract te beëindigen (KILLEMAES D., 2001, blz. 25). 

 

De heer VANHAECKE P. stelt dat hij de gevolgen van deze wet niet zwaar inschat, omdat een goede 

toepassing ervan voor de speler een ingewikkelde procedure is. Maar aangezien het voetbal zich 

volgens hem meer en meer op een Europees niveau gaat situeren, kan het niet dat een dergelijke wet 

enkel binnen België geldt (interview met de heer VANHAECKE P., 3 april 2004, Brugge). 

 
Ook volgens BOYDEN H. zijn de gevolgen van deze wet voor de clubs gering. Als het een speler van 

niveau betreft, zijn andere clubs toch vaak bereid om het contract over te nemen en hiervoor een 

aankoopsom te betalen. Het grootste probleem situeert zich volgens hem niet bij de contractspelers 

die zomaar willen vertrekken, maar eerder bij diegene die nog een contract hebben en waarvan de 

club het liefst zou hebben dat ze vertrekken. De club is dan meestal bereid om ze te laten gaan, zelfs 

zonder enige vergoeding, omdat de loonlast van deze speler dan door de club niet meer moet worden 

gedragen. Deze spelers blijven echter vaak bij de club omdat een andere voetbalclub hetzelfde loon 

meestal niet kan of wil betalen en omdat ook de speler vaak niet bereid is om aanzienlijk in te leveren 
(interview met de heer BOYDEN H., 26 maart 2004, Brugge).  

 

3.4.4 Het Vlaamse decreet op de vrije nieuwsgaring 
 

Het Vlaamse parlement beoogde met dit decreet alle sportmanifestaties toegankelijk te maken voor 

alle mediavormen en dus ook voor alle tv-stations. Concreet betekent het dat elk tv-zender het recht 

heeft om enkele minuten beeldmateriaal van sportwedstrijden uit te zenden. De nieuwsgaring van 

sport zou dus in de echte zin van het woord ‘vrij’ moeten zijn. De invoering van dit principe werd echter 
door het lobbyen van de voetbalbond sterk afgezwakt om zo het economische belang van de 

exclusiviteitscontracten enigszins te beschermen. 
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Het decreet uit 1998 heeft er wat betreft het voetbal voor gezorgd dat alle tv-zenders over de 

mogelijkheid beschikken om een aantal minuten beeldmateriaal van wedstrijden uit te zenden. Het is 

niet denkbeeldig te stellen dat dit decreet een negatieve invloed heeft gehad op de grootte van de prijs 

van de exclusiviteitscontracten en daardoor de inkomsten beperkt die de voetbalbond opstrijkt via de 

verkoop van competitiebeelden. 
 

In het vorige hoofdstuk werd het belang van media-activiteiten al eens benadrukt en met betrekking tot 

het vorige zou men zich kunnen afvragen of de Belgische voetbalbond als niet-commerciële 

organisatie überhaupt zijn machtspositie als monopoliehouder gebruikt om de uitzendrechten omhoog 

te duwen (KESENNE S., 1998, blz. 4). Niettemin kan het decreet in de toekomst enkel negatieve 

gevolgen hebben op de inkomsten van de clubs uit media-activiteit. De voordelen van dit decreet zijn 

te vinden aan de kant van de consument, want zij beschikken hierdoor over meer beelden tegen een 

lagere kost. 
Aangezien de bedragen voor tv-rechten in België in het verleden toch altijd laag zijn geweest in 

vergelijking met het buitenland, is het effect van dit decreet wellicht beperkt gebleven. Op nationaal 

vlak doet het eventuele effect er ook weinig toe omdat elke club hierdoor over minder inkomsten 

beschikt, wat betekent dat het onderlinge verschil tussen clubs niet verandert (interview met de heer 

BOYDEN H., 26 maart 2004, Brugge).  
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Hoofdstuk 4 Problemen bij voetbalondernemingen op 
clubniveau 

 

4.1 Inleiding 
 

Het is in vergelijking met het vorige de bedoeling om in dit hoofdstuk de problemen te behandelen die 

zich situeren op het niveau van de voetbalonderneming. Het feit dat de problemen zich op clubniveau 

voordoen, impliceert daarom niet dat ook de oorzaak volledig op dit niveau moet worden gezocht. De 

problemen zullen wellicht in vele gevallen het gevolg zijn van oorzaken inherent aan de 

voetbalonderneming in combinatie met oorzaken op competitieniveau. We hebben het in het eerste 
deel over de bedrijfseconomische problemen van voetbalondernemingen en behandelen daarna in 

een volgend deel de voetballicentie als reactie op en als barometer van de problemen. 

 

4.2 Bedrijfseconomische problemen 
 
In dit onderdeel behandelen we de problemen waar voetbalondernemingen vaak veel meer mee 

kampen dan andere ondernemingen. Sommige van de problemen werden in de loop van deze thesis 

reeds aangeraakt, maar worden nu aandachtiger behandeld. De te onderscheiden problemen zijn 

achtereenvolgens de bedrijfsresultaten, de hoge loonlast, het zwarte geld, de 

financieringsonduidelijkheden en de subsidiëring van voetbalclubs. 

 

4.2.1 Bedrijfsresultaten 
  

De vennootschapsstructuur van de meeste voetbalondernemingen, die als een VZW opereren, maakt 

duidelijk dat het behalen van opmerkelijke bedrijfsresultaten niet het primair objectief is. Uitspraken 

over voetbalondernemingen die onder dergelijke structuur werken zijn dan ook moeilijk aangezien 

deze ondernemingen geen jaarrekeningen hoeven te publiceren. Van de achttien Belgische clubs in 

de hoogste klasse zijn er echter drie NV’s: Standard Luik, Charleroi en Germinal Beerschot. Wanneer 

we de cijfers uit de jaarrekeningen van deze clubs bekijken (eind juni 2001), dan stellen we vast dat ze 

geenszins als rendabele ondernemingen kunnen worden bestempeld. (jaarrekeningcijfers: 
KILLEMAES D. & DESMET L., 2002, blz. 40). 

 

Standard Luik: De club leed een bedrijfsverlies van 10,5 miljoen euro voor het seizoen 2000-2001 op 

een omzet die amper 8,6 miljoen euro bedroeg. Er was een kapitaalsverhoging van ruim 10 miljoen 

euro in december 2000 met daarbovenop nog een verdoken kapitaalsverhoging van 10 miljoen euro 
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d.m.v. een transfer van Daniël Van Buyten naar Olympique Marseille14. Deze financiële middelen 

waren nodig om Standard, met een schuldenberg van 28,8 miljoen euro, overeind te houden. 

Charleroi: Het bedrijfsverlies voor het seizoen 2000-2001 bedroeg 2,7 miljoen euro terwijl de omzet 

3,7 miljoen euro totaliseerde. De schuld van de club kwam neer op 8,6 miljoen euro. 

Germinal Beerschot: De club creëerde in 2000-2001 een bedrijfsverlies van 3,1 miljoen euro op een 

omzet van 4,4 miljoen euro. De schuld bedroeg 22,9 miljoen exclusief de verliezen van het jaar 
voordien.  

 

Uitgaande van de gerapporteerde verliezen van de NV’s en de getuigenissen van de meeste andere 

clubs (meestal rond de 0,5 miljoen euro verlies) kan het totale verlies voor het seizoen 2000-2001 

geraamd worden op een 20 à 25 miljoen euro. De totale schuldenberg situeerde zich ergens rond de 

80 à 90 miljoen euro (KILLEMAES D. & DESMET L., 2002, blz. 40). 

 

Ondertussen zijn de voetbalclubs zich gaan realiseren dat een situatie met jaarlijks grote 
exploitatietekorten niet meer houdbaar is. Quasi bij elke voetbalonderneming worden de uitgaven 

waar mogelijk beperkt. Germinal Beerschot bijvoorbeeld stevende af op een faillissement omwille van 

de jaarlijkse operationele verliezen van 3 miljoen euro. De hoofdaandeelhouder Ajax wou van zijn 

dochteronderneming af en verkocht de club voor 1 euro aan Jos Verhaegen & co, het nam daarbij ook 

alle schulden op zich15 (10 miljoen euro). Onder het nieuwe bewind werd in enkele maanden tijd 1,25 

miljoen euro bespaard. De club kon op die manier opnieuw als een relatief gezonde voetbalclub 

worden gemanaged. Ondanks alle geleverde inspanningen slaagt men er echter nog altijd niet in het 
bedrijf GBA zonder exploitatietekort te runnen. Bijna alle andere clubs vertonen hetzelfde patroon. Ze 

zijn meestal wel in staat de kosten te drukken, maar niet in die mate dat ze hierdoor winst maken. 

Sommige ploegen realiseren dankzij een goede Europese campagne soms toch een budgettair 

overschot, maar deze situaties zijn eerder uitzonderlijk. Maar zelfs een budgettair evenwicht is 

eigenlijk op termijn niet voldoende, want met een exploitatie in evenwicht is de mogelijkheid tot extra 

investeringen gelijk aan nul. Exploitatieoverschotten zouden bijvoorbeeld investeringen in stadions 

mogelijk maken. Vele clubs in moeilijkheden hebben in het verleden echter weinig aandacht besteed 

aan deze investeringen, met als gevolg dat sommige stadions er qua elementaire voorzieningen zeer 
sterk op zijn achteruitgegaan (KILLEMAES D., 2003, blz. 44-45). 

 

Dat een voetbalbedrijf niet bij voorbaat verlieslatend hoeft te zijn, wordt aangetoond wanneer we de 

cijfers van een voetbalonderneming als Manchester United bekijken. Volgens Deloitte & Touche 

behaalde de club in het seizoen 2001-2002 een operationele winst van £34 miljoen. Daarnaast 

slaagde Manchester er ook in om over de laatste tien jaar een cumulatieve operationele winst te 

totaliseren van £229 miljoen (DELOITTE & TOUCHE, 2003, blz. 5-6). Men moet evenwel opmerken 

                                                   
14 Beide clubs zijn in handen van één en dezelfde persoon, Robert Dreyfuss. De waarde van de 
transfer werd opzettelijk zo hoog gesteld om op die manier een financiële input van Marseille naar 
Standard te realiseren.  
15 Ajax had weliswaar nog recht op de helft van de transfersom van de spelers die nog onder 
bestaande contracten spelen, tot een maximum van 2 miljoen euro. 
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dat dergelijke herhalingen van positieve resultaten in het Europese voetbal de laatste jaren eerder 

uitzondering dan regel zijn. 

 

4.2.2 Hoge loonlast 
 

De hoge loonlast is bij vele voetbalondernemingen wellicht de belangrijkste oorzaak voor de hierboven 

beschreven negatieve bedrijfsresultaten. De hoge loonkost is ten eerste te wijten aan de grote kernen 
waarmee vele voetbalclubs werken, een spelersbestand van 30 tot 40 man was in het verleden geen 

uitzondering. Ten tweede zijn er de hoge individuele lonen waarmee clubs worden geconfronteerd. Bij 

de bespreking van de uitgaven door voetbalondernemingen in het tweede hoofdstuk, werden de 

mogelijke redenen voor de hoge lonen reeds naar voren gebracht.  

 

Het grootste probleem voor de clubs inzake spelers situeert zich meestal niet bij de betere voetballers 

die transfervrij willen vertrekken, maar bij de spelers die ongelukkig zijn omdat ze niet in de basis 
staan. Het zijn ook vaak deze voetballers die de club van de hand zou willen doen. Velen van hen 

werden in de tijd aangetrokken met de gedachte ze als basisspeler te kunnen gebruiken, maar omwille 

van omstandigheden raakten ze niet in de basis of vielen ze af. De club wordt dan met een speler 

geconfronteerd die behoorlijk betaald wordt, maar die eigenlijk niets van rendement haalt. Het liefst 

van al zou men die voetballer dan laten gaan, zelfs zonder enige vergoeding. De speler zelf die vaak 

ook graag zou willen voetballen, beseft dat hij tegen een lagere vergoeding en bij een andere club 

wellicht wel opnieuw zou kunnen spelen. Het afwegen van het kunnen spelen ten opzichte van het 

loon is voor de meesten een moeilijke beslissing. Velen van hen kiezen uiteindelijk echter voor het 
geld, ook al betekent dat dat ze hun beroep niet kunnen uitoefenen. De meeste clubs wisten in het 

verleden dus niet welk contract ze een nieuwe speler moesten aanbieden. Een langdurig contract 

zorgt ervoor dat men als club de speler langer bij zich kan houden en dat men bij eventueel vroegtijdig 

vertrek nog een transfersom opstrijkt. Het nadeel van een dergelijk contract is natuurlijk dat je jezelf er 

toe verplicht op langere termijn een spelersloon uit te betalen. Mocht later dan blijken dat deze speler 

niet aan de verwachtingen voldoet, dan blijft deze betalingsverplichting op het budget van de club 

wegen, zonder dat er een (voldoende) rendement tegenover staat (interview met de heer BOYDEN H., 

26 maart 2004, Brugge). 
 

Vele clubleiders zijn ondertussen gaan inzien dat deze loonsituatie niet meer houdbaar was en ze 

proberen daarom deze kostencomponent onder controle te krijgen. De kernen worden zoveel mogelijk 

afgeslankt. De ideale kern bestaat nu uit een achttiental eerste klasse spelers, aangevuld met een 

handvol eigen jeugdspelers. De clubs slanken niet alleen af, ook het contractbeleid is fel gewijzigd. De 

betere voetballer uit eerste klasse kostte de club vroeger 100.000 à 125.000 euro per jaar aan 

loonkost, terwijl dezelfde voetballer zich nu al tevreden stelt met 75.000 euro. Deze daling is het 
gevolg van de crisis bij de voetbalondernemingen. Deze crisis kwam er omwille van het feit dat de 

verspilzieke clubs tijdens de post-Bosman periode in een onderlinge concurrentieslag verzeild raakten. 

Door die grote onderlinge concurrentie hadden de spelers een grotere onderhandelingsmacht en 
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konden ze aanzienlijk hogere lonen bedingen. De crisissituatie die hieruit resulteerde zorgde er echter 

voor dat de marktmacht weer in handen van de voetbalondernemingen kwam te liggen. Het 

contractaanbod van de club was hierdoor voor de meeste spelers, de toppers uitgezonderd, te nemen 

of te laten. Gezien de voetballers zich de malaise in de voetbalwereld voldoende realiseerden, waren 

de meesten bereid water bij de wijn te doen en de minder gunstige contracten te aanvaarden 

(KILLEMAES D. & DESMET L., 2002, blz. 42; KILLEMAES D., 2003, blz. 46-47). 
 

Dat de loonkost door de voetbalondernemingen effectief naar beneden is gebracht, wordt aangetoond 

door de beschikbare cijfers (zie tabel 5). De besparing bij Club Brugge bedroeg 10%, de loonmassa 

werd hierdoor teruggebracht naar 8,5 miljoen euro. Bij AA Gent en GBA werd de totale loonkost met 

30% teruggeschroefd, dit resulteerde in een loonmassa die nu nog respectievelijk 3,1 miljoen en 3 

miljoen euro bedraagt. Racing Genk verlaagde de loonlast met 15%, waardoor de loonmassa tot 5,8 

miljoen euro is ingekrompen. Standard Luik bespaarde sinds het seizoen 2001-2002 aanzienlijk op de 

lonen, maar torst nog steeds een loonmassa van 9 miljoen euro. Ook RSC Anderlecht past de nieuwe 
contracten volgens voorzitter Roger Vanden Stock met ongeveer 30 à 40% naar beneden aan. De 

club die de loonkost naar de toekomst toe het meest zal moeten drukken, is wellicht Charleroi. Deze 

club liet in het seizoen 2001-2002 de loonlast (4,3 miljoen euro) oplopen tot 105% van de inkomsten 

(4,1 miljoen euro). Het reddingsplan voorziet ongeveer 4 miljoen euro voor totale uitgaven. Dat zal in 

vergelijking met het vorige seizoen een besparing vergen van 3 miljoen euro. Onderstaande tabel 

geeft een overzicht van de grootste besparingen in eerste klasse die voornamelijk werden 

gerealiseerd door het drukken van de lonen. 
 

Tabel 5 : Gebudgetteerde besparingen bij enkele clubs uit de Belgische eerste klasse voor het 
seizoen 2003-2004. 

Clubs Besparingen Clubs Besparingen
 (in mio euro)  (in mio euro) 

Standard Luik 2,5 Club Brugge 0,8 
AA Gent 1,2 Lierse 0,57 

GBA 1,2 Lokeren 0,5 
Beveren 1 Westerlo 0,4 

Genk 1 Sint-Truiden 0,15 
 
Bron: KILLEMAES D., 2003, blz. 44. 
 

Als conclusie kunnen we stellen dat het in de hand houden van de loonlasten een noodzaak is om als 

club op termijn te kunnen overleven. Hoewel ploegen vaak sportief gedwongen worden om tot het 
uiterste te gaan in de aanwerving en betaling van spelers, mag het niet gebeuren dat de loonkost 

hierdoor ontspoord. Situaties zoals die van Sporting Charleroi, waar de totale lonen de totale 

inkomsten overtreffen, zijn daarom tekenen van slecht beleid. De incentive bij ploegen om dergelijke 

grote en dure spelerskernen uit te bouwen zal omwille van verschillende redenen wellicht altijd blijven 

bestaan. Sommige clubs dragen dergelijke loonkosten in hun streven naar Europees voetbal, andere 

proberen op die manier de degradatie te ontlopen. Voor zowel de eerste als de tweede groep geldt dat 

bij het eventueel mislopen van de vooropgestelde objectieven, de continuïteit van de organisatie 
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zwaar gehypothekeerd kan worden. Voetbalondernemingen dienen daarom rekening te houden met 

verschillende scenario’s bij het nemen van de beslissingen. 

 

4.2.3 Zwart geld 
 

Het voetbal heeft in het verleden zowel in België als in andere landen vaak te maken gehad met 

dubieuze praktijken. De affaire Bellemans is wellicht één van de bekendste onderzoeken dat in het 
kader van deze problematiek werd gevoerd. Onderzoeksrechter Guy Bellemans legde in de midden 

jaren ’80 een zwartgeldcircuit bloot dat de clubs de mogelijkheid bood om vedetten met een vreemd 

paspoort naar België te lokken en op die manier te concurreren met de buitenlandse topteams. Deze 

Bellemans-affaire hield naast belastingsfraude ook een omkoopaffaire in. De onderzoeksresultaten 

zijn, hoewel de bekendste, verre van het enige voorbeeld van onregelmatigheden in het Belgisch 

voetbal. Zowel voor als na de affaire heeft het imago van het Belgisch voetbal nog meermaals te lijden 

gehad onder talrijke onregelmatigheden (COLIN F. & MULLER L., 2002, blz. 13). 
 

Het staat ontegensprekelijk vast dat er op lager niveau (3de klasse en lager) momenteel nog veel zwart 

geld circuleert. Vele clubs uit lagere klassen betalen hun spelers immers niet aangegeven 

vergoedingen, waarbij ze de financiële middelen verkrijgen via kanalen zoals mecenassen, officieuze 

sponsors, steunevenementen… . Het grote verschil met de eerste- en tweedeklassers is dat de clubs 

vaak met voetballers werken die geen beroepsspelers zijn. Wil men deze voetballers dan verlonen, 

dan gaat dat gepaard met een zeer hoge RSZ kost en ongevallenverzekering. Het probleem van de 

hoge RSZ is dat het voordeel dat de speler daaruit haalt zeer beperkt is. Aangezien hij het grootste 
deel van zijn inkomen als werknemer bij een gewone onderneming verdient, valt hij bij ziekte immers 

onder de ziekteverzekering van zijn werkgever. Ook de ongevallenverzekering is voor de kleinere club 

een zware kost om te dragen. De hoge fiscale druk is dan ook de reden waarom er met zoveel zwart 

geld wordt gewerkt in de lagere klassen van het Belgische voetbal (interview met de heer VERWILST 

L., 17 april 2004, Brugge). 

 

Op het eerste en tweede klasse niveau zijn de mogelijkheden veel beperkter. Ten eerste is het voor 

een club op professioneel niveau (1e en 2de klasse) heel moeilijk om aan de opbrengstzijde zwart geld 
te creëren. Inkomsten uit tv-rechten worden door de bond verdeeld en de ticket- en 

abonnementenverkoop gebeurt ook op een dergelijke wijze dat onregelmatigheden moeilijk mogelijk 

zijn. Daarnaast zijn er voor profclubs nog weinig andere manieren om zwart geld binnen de 

voetbalonderneming te verkrijgen (interview met de heer BOYDEN H., 26 maart 2004, Brugge; 

interview met de heer VANHAECKE P., 3 april 2004, Brugge). Een tweede reden waarom het zwart 

geld veel minder aanwezig is op het hogere niveau van het Belgisch voetbal, is te wijten aan het feit 

dat de bedragen waarmee wordt gewerkt nu te hoog zijn. In lagere klassen is het nog mogelijk om als 
individu door middel van officieuze financiële steun zeggenschap binnen een club te verwerven. Het 

niveau eerste en tweede klasse is echter te hoog om nog invloed te kunnen uitoefenen door dergelijke 

steun. Op termijn ziet de heer BOYDEN de situatie echter ook in lagere klassen veranderen. Het feit 
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dat spelers nu gemakkelijker kunnen vertrekken (Bosman-arrest), zorgt ervoor dat ook de dubieuze 

lokale geldschieters steeds minder bereid zullen zijn om de aankoop van bepaalde spelers te 

ondersteunen. Waar je vroeger een gesloten circuit had met spelers die een waarde 

vertegenwoordigden, zijn er door de vrijheid van de voetballers veel minder mogelijkheden om die 

sommen met eventuele winst opnieuw te kunnen recuperen (interview met de heer BOYDEN H., 26 

maart 2004, Brugge). 
 

Als conclusie kan men dus stellen dat zwart geld vooral een probleem is van de lagere klassen. In het 

geval van het professionele voetbal liggen de wedden te hoog om daarboven nog eens een speler in 

het zwart te vergoeden. Daarnaast vindt er op hoger niveau ook wel eens een evenement plaats 

waarvan de inkomsten niet werden aangegeven, maar in tegenstelling tot clubs uit lagere reeksen 

gaat het hierbij niet over fundamentele inkomstenverwerving (interview met de heer VANHAECKE P., 

3 maart 2004, Brugge). 

 

4.2.4 Financieringsonduidelijkheden 
 

De wijze van financieren van voetbalondernemingen verschilt aanzienlijk van de manier waarop dit bij 

een doorsnee onderneming gebeurt. Het binnenhalen van financiële middelen op de aandelenmarkt 

zit er voor de Belgische clubs voorlopig nog niet in. Van de drie clubs, die gezien het feit dat ze als 

een NV opereren, in aanmerking komen voor een beursgang, hebben Standard Luik en Sporting 

Charleroi in het verleden reeds blijk gegeven geïnteresseerd te zijn in een eventuele beursgang. 

Beide clubs hebben deze plannen evenwel opgeborgen, omdat het ze in de huidige omstandigheden 
niet opportuun lijkt. Alternatieve financieringsvormen zoals gespecialiseerde spelersfinanciering en 

securisatie maken hun opgang in de grote competities, maar blijven in de Belgische competitie eerder 

beperkt.  

 

Heel belangrijk in de voetbalwereld zijn de ‘soft loans’ die door aandeelhouders/bestuurders en gulle 

mecenassen worden verleend. De term ‘soft loan’ duidt erop dat het gaat om leningen die qua 

voorwaarden gesteld aan de schuldenaar zeer beperkt zijn. Het risico van geen of onvolledige 

terugbetaling is groot en de aangerekende intresten zijn vaak laag. De redenen om dergelijke leningen 
te verstrekken moet zoals eerder gezegd worden gezocht in de niet-financiële voordelen die hierdoor 

bij de ontlener ontstaan, zoals de appreciatie van de supporters, de identificatiemogelijkheid met de 

club, de bekendheid… .  

 

In wezen is de helft van de Belgische clubs in de hoogste klasse bedrijfseconomisch gezien failliet, 

maar worden ze kunstmatig in leven gehouden door de input van gelouterde ondernemers. Hieronder 

volgt een lijst met de bekendste ondersteuners van Belgische clubs (KILLEMAES D. en DESMET L., 
2002, blz. 38-43). 
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Willy Van Den Wijngaert: Deze bedrijfsleider van koekjesfabrikant Boffin en ex-voorzitter van KV 

Mechelen zou meer dan 11 miljoen euro in zijn club hebben gestopt. Zijn talrijke financiële inbrengen 

konden uiteindelijk niet verhinderen dat KV Mechelen tijdens het seizoen 2002-2003 failliet ging. 
Jos Vaessen: De voorzitter van RC Genk dankt zijn kapitaal aan de verkoop van zijn bedrijf VASCO16 

aan het Amerikaanse MASCO. Hij had na het seizoen 2001-2002 nog een tegoed ten opzichte van 

RC Genk voor een bedrag van 12,5 miljoen euro. Zijn investering in de club beschouwt hij als een 
achtergestelde lening. Vaessen noemt de voetbalbusiness moeilijk, irrationeel en tijdrovend. 
Roger Lambrecht: Hij droeg het beleid van de Bandencentrale Lambrecht over aan zijn kinderen en 

concentreerde zich op zijn taak als voorzitter van Sporting Lokeren. De club heeft naar eigen zeggen 

geen schulden, tenzij aan hem. Hij stelt: “een activiteit als voetbal stoot een normale zakenman na zes 

maanden af, omdat je op voorhand weet dat het niet leefbaar is.” 
Abbas Bayat: Zijn bedrijf Chaudfontaine investeerde ongeveer 2,5 miljoen euro in Sporting Du Pays 

De Charleroi SA. Hij beschouwt het voetbal als corrupter en minder voorspelbaar dan een normale 

bedrijfstak, maar hoopt er toch in te slagen van Sporting Charleroi een winstgevend bedrijf te maken. 
Robert Dreyfuss: Hij is de sterke man achter Standard Luik. Hij heeft, zoals eerder reeds vermeld, 

geld van zijn andere club Marseille op een creatieve manier weten over te hevelen naar Standard. 

 

Ook sommige andere clubs kunnen rekenen op de hulp van kapitaalkrachtige ondersteunders. Dat 

kan een rechtspersoon zijn, zoals tot voor kort het geval bij Germinal Beerschot waar Ajax Amsterdam 

als hoofdaandeelhouder de verliezen bijpaste. Het kan ook een familie zijn, met als bekendste 

voorbeeld de familie Van Den Stock, waarop RSC Anderlecht kan terugvallen bij eventuele financiële 
tegenslagen. Zelf burgemeesters kunnen de club een hand boven het hoofd houden. Dit is het geval 

voor Excelsior Moeskroen en RAEC Mons waar de respectieve burgemeesters Jean-Pierre 

Detremmerie (cdH) en Elio Di Rupo (PS) belangen hebben in de club. Het is niet altijd het geld op de 

bankrekening dat de financiële sterkte van de club toont, maar vaak ook de reserves buiten balans. 

De centen van gulle mecenassen houden dus duidelijk menige club drijvende (KILLEMAES D. & 

DESMET L., 2002, blz. 38-43). 

 

Naast de rijke voorzitter zijn er nog andere gekende methoden die door sommige 
voetbalondernemingen worden gebruikt om eventuele tekorten op te vangen. Een eerste vaak 

toegepaste werkwijze is het gebruiken van de financiële middelen bestemd voor het volgende jaar. Dit 

is natuurlijk een gevaarlijk systeem indien men er het volgende jaar niet in slaagt om de situatie 

structureel om te buigen. Een tweede methode is een beroep doen op de inspanning van de leden 

van de Raad van Beheer (interview met VERWILST L., 17 april 2004, Brugge). Deze laatste methode 

is eigenlijk te vergelijken met de aanwezigheid van een mecenas in de voetbalonderneming. 

 

                                                   
16 Bedrijf dat in 1975 door Vaessen werd opgericht. Het bedrijf produceerde oorspronkelijk 
convectoren en breidde zijn gamma halverwege de jaren ’80 uit met de productie van decoratieve 
radiatoren en badkamerradiatoren. 
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4.2.5 Subsidiëring 
 

Het probleem met de subsidiëring voor de voetbalondernemingen is vooral te wijten aan de 

organisatie van de voetbalbond. Deze bond is namelijk nog steeds een nationale federatie, in 

tegenstelling tot vele andere sportbonden. Aangezien in België de subsidiëringsbevoegdheid bij de 

regionale overheden ligt, kunnen de nationaal georganiseerde sportbonden geen subsidies verkrijgen. 

Voor vele niet-professionele clubs uit de lagere afdelingen, maar ook voor profclubs zouden dergelijke 
subsidies een wezenlijk verschil kunnen uitmaken. 

 

 Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dergelijke subsidies zouden worden aangewend voor het 

betalen van spelerslonen, aankoop van spelers of andere zuivere bedrijfsactiviteiten. De subsidies 

zouden er moeten komen met het oog op de sociale functie die voetbalondernemingen vervullen, 

zoals de jeugdopleiding, die in wezen een investering is in het menselijk kapitaal, de gezondheid en 

de fysieke paraatheid van de jeugd. Als professioneel voetbal een beroep is geworden, dan is het 
logisch dat het gedeeltelijk subsidiëren van de voetbalscholen van clubs net zo verantwoord is als het 

subsidiëren van het reguliere onderwijs (KESENNE S., 2000a, blz. 51). 

 

Overheidssteun kan de normale marktwerking verstoren, zeker wanneer die op een onevenwichtige 

manier onder clubs wordt verdeeld. In België beschikken niet alle clubs over dezelfde mogelijkheden 

wanneer het op steun aankomt. Over het algemeen houdt Wallonië haar voetbalclubs gemakkelijker 

de hand boven het hoofd. Daarnaast krijgen sommige clubs een stadion en andere infrastructuur 

onder de marktprijs ter beschikking van de stad of gemeente, terwijl andere deze investeringen en 
bijhorende kosten zelf moeten dragen. Deze onevenwichtige situatie leidt tot een vorm van 

competitievervalsing. 

 

Wanneer we de vergelijking maken met andere Europese competities, dan stellen we vast dat lokale 

overheden de profclubs daar veel gemakkelijker bijspringen. De Europese commissie heeft vaak 

minder problemen met de steun aan profclubs dan algemeen wordt aangenomen. Frankrijk geniet van 

een uitzonderingsmaatregel voor subsidies die bestemd zijn voor de jeugdwerking van de clubs. In 

Nederland werd onder andere in Breda en Zwolle de staatskas opengetrokken om het betaalde 
voetbal in de gemeente een nieuwe kans te geven. In Italië drukte premier Berlusconi, tevens 

voorzitter van AC Milan, een wet door in het parlement waardoor de Italiaanse clubs konden 

overleven. Deze wet geeft de in geldnood verkerende clubs de mogelijkheid om hun schulden over 10 

jaar te spreiden. Deze laatste creatieve oplossing voor de redding van het Italiaanse voetbal is 

evenwel niet aan de aandacht van de Europese Commissie ontsnapt en heeft een polemiek op gang 

gebracht waarvan de uitkomst voorlopig onduidelijk is (COLIN F., 2003, blz. 14). 
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4.3 Licentieproblematiek 
 

4.3.1 Inleiding 
 

Aangezien de voetballicentie ontwikkeld werd met het oog op de gezondmaking van het Belgische 

voetbal, zou dit onderdeel evengoed in hoofdstuk 6 kunnen worden behandeld. De structurele 
problemen bij de verschillende voetbalondernemingen die de licentie naar boven heeft gebracht en de 

(versnelde) faillissementen waartoe het heeft geleid, zorgt er echter voor dat we deze problematiek in 

dit hoofdstuk zullen bespreken. 

 

4.3.2 De voetballicentie 
 

De voetballicentie kwam er naar aanleiding van de RSZ-problemen in eerste en tweede klasse. Een 

samenwerking tussen Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Frank Vandenbroucke, de 

Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Profliga zorgde ervoor dat het nieuwe licentiesysteem van 
toepassing werd vanaf het seizoen 2001-2002. De bedoeling was om naast het aanpakken van de 

oplopende RSZ-schulden, een reglement in te voeren dat toeziet op het financiële beheer van de 

voetbalclubs. Dat het niet om fictieve problemen ging, werd duidelijk gemaakt door de cijfers. In totaal 

hadden 12 clubs uit eerste en 8 clubs uit tweede afdeling achterstallen wat betreft de betaling van 

RSZ. Globaal gezien kwam dit eind juli 2000 neer op een bedrag van 6,25 miljoen euro, intresten en 

boetes meegerekend, met bedragen die per club schommelden tussen 870 en 1.016.360 euro. 

Hoewel sommige van deze schulden betwist waren, was dit voor het overgrote deel niet het geval 
(VANDENBROUCKE F., 2000, blz. 1). 

 

De licentie wordt alleen toegekend aan de clubs die ten eerste rechtspersoonlijkheid hebben, ten 

tweede werkgever zijn van de spelers onder contract die in officiële wedstrijden worden opgesteld17 en 

ten derde het bewijs leveren dat spelerslonen, RSZ-schulden18, … werden betaald, met andere 

woorden zij die kunnen aantonen dat ze financieel gezond zijn. Deze voorwaarden hebben als 

consequentie dat voetbalclubs die weigeren of in gebreke blijven hun RSZ-schulden te betalen, het 

volgende seizoen alleen een licentie kunnen krijgen als ze bewijzen dat ze die schulden hebben 
betaald. Als dit niet het geval is moeten ze ofwel over een globaal herstelplan beschikken dat door de 

bevoegde rechtbanken is goedgekeurd ofwel afbetalingsakkoorden met hun schuldeisers kunnen 

voorleggen. Clubs die omwille van financiële redenen geen licentie bekomen worden automatisch 

                                                   
17 Dit om toestanden uit het verleden te vermijden waarbij een andere rechtspersoon dan de club 
werkgever is van de spelers en ten aanzien van de RSZ verantwoordelijk is voor de betaling van de 
RSZ-bijdrage. 
18 Het betreft - de spelerslonen, de aan R.S.Z. verschuldigde sommen, de bedrijfsvoorheffing, de 
patronale bijdragen aan het pensioenfonds van de beroepsvoetballers, de B.T.W., de belastingen van 
welke aard ook, de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs. 
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gedegradeerd naar het niet-betaald voetbal, wat in praktijk betekent dat ze in derde klasse moeten 

aantreden (VANDENBROUCKE F., 2000, blz. 1). 

 

Indien een profclub ambieert om in een Europese competitie aan te treden, wordt verwacht dat ze 

voor de start van het seizoen 2004-2005 ook over een Europese licentie beschikt. De 

licentievoorwaarden zijn strenger dan voor de nationale licentie en hoewel de Europese licentie geen 
noodzaak is om in de nationale competitie te kunnen aantreden, is er binnen de profliga toch 

afgesproken dat elke eersteklasser die licentie moet halen. De voorwaarden zijn ten eerste dat elke 

club zijn jaarrekeningen vanaf 2004-2005 moet laten goedkeuren door een revisor en dat ze op geen 

enkel moment nog schulden aan de RSZ, de spelers of de UEFA mag hebben openstaan. Men moet 

ook aantonen in staat te zijn het tussenseizoen te kunnen overbruggen. Ten tweede moeten de clubs 

vanaf 2006-2007 op voorhand een sluitende begroting kunnen voorleggen. Ten derde moet elke club 

over een positief eigen vermogen beschikken. Een timing staat er echter nog niet op deze laatste 

voorwaarde, omwille van het feit dat dit een struikelblok vormt voor een aantal grote zuiderse clubs 
(KILLEMAES D., 2003, blz. 44). 

 

4.3.3 Resultaten en gevolgen 
 

Bij de start van het licentiesysteem in het seizoen 2001-2002 werden door de licentiecommissie nog 

licenties verleend aan voetbalondernemingen die niet in orde waren met hun RSZ betaling. De regels 

werden vanaf het seizoen 2002-2003 echter wel nauwlettend gevolgd en dit resulteerde in een daling 

van de RSZ-schulden met ongeveer twee derden. De totale schuld bedroeg eind mei nog slechts 1.68 
miljoen euro. Deze schulden zullen verder blijven dalen aangezien de clubs verplicht zijn ze af te 

betalen om een licentie te kunnen verkrijgen en bij eventuele niet naleving naar derde klasse zakken 

en daardoor automatisch uit de rekeningen verdwijnen (VANDENBROUCKE F., 2002, blz. 1). 

 

De licentie was ongetwijfeld een goede zaak om tot een professioneler beheer van voetbalclubs te 

komen. De tendens werd hierdoor ingezet om als voetbalonderneming exploitatieverliezen en 

schuldenopbouw zoveel mogelijk te vermijden en dus niet ten koste van alles de sportieve objectieven 

na te streven. De clubs verwachten dat de totale uitgaven voor het seizoen 2003-2004 op 120 miljoen 
euro zullen neerkomen, dit zou een vermindering zijn van de uitgaven met 10 miljoen euro ten 

opzichte van vorig jaar. Daarnaast schat men dat de inkomsten (voor transferinkomsten) op het peil 

van het jaar voordien zullen blijven, wat een totale inkomst van 115 miljoen euro zou betekenen. Met 

de inspanningen die hiervoor worden geleverd, verwachten heel wat clubs hun klassieke 

exploitatietekort van 0,5 tot 1 miljoen euro geheel of gedeeltelijk goed te kunnen maken (KILLEMAES 

D., 2003, blz. 43). 

 

De eerste slachtoffers van het licentiesysteem, KV Mechelen, Lommel, Turnhout, RWDM, Harelbeke, 

Eendracht Aalst, Berchem en Club Luik hebben alvast een idee gegeven omtrent de problemen 
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waarmee het Belgisch voetbal kampt. Ondanks het deugdelijker bestuur verwacht men naar de 

toekomst toe nog problemen bij sommige clubs met het nakomen van hun verplichtingen. Hieronder 

volgt een niet exhaustieve lijst van de problemen van enkele Belgische eerste klasse ploegen die hen 

moeilijkheden kunnen geven met het oog op verdere licentieverlening. 

 

FC Antwerp: Kampt met een publieke schuld van om en bij 500.000 euro. 
RAEC Bergen: Draagt een aanzienlijke schuld als gevolg van de verplichte aanpassing om aan de 

infrastructurele voorwaarden te voldoen die de licentie vereist. 

SK Beveren: Is erin geslaagd de problemen tijdelijk af te houden dankzij de samenwerking met Jean 

Marc Guillou. Volgt daarnaast ook enkele afbetalingsplannen. 

Sporting Charleroi: Heeft al elk jaar problemen met het verkrijgen van de licentie. Zowel de Stad 

Charleroi, het Waalse Gewest als de fiscus hebben miljoenen claims op de club. Op 30 juni 2002 was 

er nog een negatief eigen vermogen van 3,5 miljoen euro en een schuldenberg van 13 miljoen euro. 

Cercle Brugge: Maakte in het verleden reeds gebruik van een afbetalingsplan om haar licentie te 
verkrijgen. 

Germinal Beerschot: Veranderde voor het begin van het seizoen 2003-2004 van eigenaar. Zit 

voorlopig in een fase van herstructurering met daaraan gekoppeld bepaalde afbetalingsplannen.  

Heusden-Zolder: Houdt het hoofd boven water dankzij de samenwerking met RC Genk, maar stelt 

zich hierdoor ook afhankelijk op. 

SK Lierse: Ontdeed zich van enkele kernspelers en bevestigde dat dit gebeurde omwille van de 

financiële problemen waarmee de club kampt. Volgt een zwaar afbetalingsprogramma waarbij 
maandelijks 125.000 euro wordt afbetaald. Heeft al enkele malen achterstanden opgelopen op de 

betaling van de lonen en verklaarde dat het moeilijker zou worden dan andere jaren om de licentie te 

halen. 

Standard Luik: Een grote Belgische club die werkt onder een onduidelijke financiële structuur. Insiders 

schatten de totale schulden op 12.5 miljoen euro, waarvan het grootste deel echter privé-schulden 

zouden zijn. De sterke man achter Standard, Adidas-baas Robert Dreyfuss, speelt een onduidelijke rol 

binnen deze club. 

Westerlo: Zit met een infrastructureel probleem wat betreft het aantal zitplaatsen. De gemeenteraad 
weigerde subsidies voor de bouw en Westerlo heeft al te kennen gegeven problemen te zullen 

hebben om het zelf te financieren. 
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Hoofdstuk 5 Oplossingen voor voetbalondernemingen op 
competitieniveau 

 

5.1 Inleiding 
 

Na in de twee vorige hoofdstukken de problemen te hebben behandeld waarmee Belgische 

voetbalondernemingen vaak kampen, concentreren we ons nu in de twee volgende hoofdstukken op 

de mogelijke oplossingen wat betreft deze problemen. Sommige van deze voorstellen zullen eerder 

normatief van aard zijn. Hiermee wordt bedoeld dat soms theoretisch oplossingen zullen worden 

aangehaald, die praktisch wellicht niet realiseerbaar zijn omwille van diverse redenen. Niettemin is het 
relevant deze oplossingen te bespreken, omdat men hierdoor een beter zicht krijgt op de huidige 

beperkingen van de markt- en de ondernemingsstructuur waarbinnen men als club opereert. Wat de 

opdeling van de twee hoofdstukken betreft, wordt er gewerkt volgens hetzelfde principe als bij de twee 

vorige. In dit hoofdstuk bespreken we de oplossingen op competitieniveau, in hoofdstuk 6 op het 

niveau van de club. We hebben het in dit deel over de reductie van het aantal eersteklassers, de 

schaalvergroting en de oplossingen die het Amerikaanse systeem eventueel kunnen bieden. 

 

5.2 Reduceren van het aantal eersteklassers 
 
Wanneer we in het vorige hoofdstuk de vergelijking maakten tussen het Belgische voetbal en dat in 

andere grote Europese landen, kwamen we tot de conclusie dat België gezien zijn beperkte 
geografische gebied over een relatief zeer groot aantal eerste klasse ploegen beschikt. Het is dan ook 

logisch dat velen van mening zijn dat een reductie van het aantal profclubs de leefbaarheid van het 

Belgische eerste klasse voetbal ten goede zou komen. Over de mate van het reduceren en de manier 

waarop dat dient te gebeuren bestaat echter minder duidelijkheid. Algemeen gezien heeft men het 

over een reductie naar 16, 14 of 12 eerste klasse ploegen. De vermindering van het huidige aantal 

ploegen zou dan ofwel kunnen gebeuren door middel van natuurlijke selectie, wat betekent dat 

eersteklassers die failliet gaan of zakken niet worden vervangen, ofwel door het samengaan van 

verschillende clubs waarbij de vrijgekomen plaats dan opnieuw niet zou worden ingevuld. Eventueel 
zouden de overblijvers ook arbitrair kunnen worden geselecteerd, maar het ligt voor de hand dat de 

niet geselecteerden dat zo goed als zeker niet zouden aanvaarden. 
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5.2.1 Het herstructureren van de Belgische voetbalcompetitie 
 
De meest concrete studie omtrent dit onderwerp werd uitgevoerd door Prof. DEJONGHE T.19. In zijn 

"Restructuring the Belgian professional football league: a location-allocation solution" (2003) stelt hij 

een nieuwe eerste klasse competitie voor bestaande uit 14 ploegen. Hij creëert deze nieuwe 

competitie door middel van fusies en eliminaties van bestaande voetbalondernemingen. Op die 

manier komt hij tot een betere spreiding en bijgevolg een optimalere benutting van het 

marktpotentieel. Wat volgt is een summiere behandeling van deze studie. 

 

5.2.1.1 De Belgische competitie economisch bekeken  
 
De huidige situatie van de Belgische eerste klasse competitie kan in drie punten kernachtig worden 

samengevat. Ten eerste wordt de gemiddelde competitiematch bijgewoond door slechts 7.500 à 9000 

toeschouwers, ten tweede komen de uitzendrechten die verdeeld worden onder de 

voetbalondernemingen neer op amper 15 miljoen euro en ten derde bedraagt het geaggregeerde 

budget van alle eersteklassers slechts 125 miljoen euro. Deze cijfers tonen aan dat een 

herstructurering zich opdringt omwille van verschillende redenen. Men zal door een hervorming ten 

eerste beter in staat zijn om in competitie te treden met de andere Europese landen. Daarnaast zullen 
de voetbalondernemingen er op die manier gemakkelijker in slagen de dwingende regels van de 

Belgische licentie en binnenkort ook de Europese licentie na te komen, met als gevolg dat het risico 

op faling van de voetbalonderneming daardoor ook zal teruglopen. 

 

5.2.1.2 Competitie in de ruimte: het locatie-allocatiemodel 
 
Gezien het feit dat het professionele voetbal een marktgeoriënteerde dienst is, betekent dit dat het 

locatie-allocatie probleem geanalyseerd kan worden als het aangepast maximaliseren van het 

dekkingsgebied van een voetbalclub. Dit wil met andere woorden zeggen dat aanpassingen in de 
dekkingsgrootte van sommige clubs noodzakelijk zijn om tot een competitie te komen waarin elke club 

winstgevend is, of toch op zijn minst leefbaar. Het empirische model dat noodzakelijk is om de 

marktgrootte te berekenen, is gebaseerd op het aantal abonnementen van de 23 verschillende clubs 

die tussen 1997 en 2002 in eerste klasse hebben gespeeld. De nominale hoeveelheden werden 

hierbij gecorrigeerd om tot een relatieve waarde te komen dat het werkelijke aantal toeschouwers 

weerspiegelt. Dit gebeurt door voor elke club naast de abonnementen ook het werkelijke aantal 

toeschouwers bij de thuismatchen in de berekening te betrekken. 

 
Wat volgt is een beschrijving van de verschillende basis indicie van de studie die nodig zijn in om tot 

de marktgrootte per club te kunnen komen. Voor de exacte formules van deze indicie wordt verwezen 

naar de eigenlijke studie.  
                                                   
19 Trudo Dejonghe studeerde economie en geografie en behaalde zijn doctoraat in deze laatste. 
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• Endogenous referential index (Ri): Het gemiddelde aantal gecorrigeerde abonnementhouders 

in België per 10.000 inwoners. 

• Community consumption index (Ci): Deze index komt neer op de berekening van de 

consumptie van het product voetbal per gebied. De berekening gebeurt door voor elke ploeg 

de abonnees (gecorrigeerd) aanwezig in het gebied te meten en dan de totale consumptie in 

dit gebied te berekenen door de waarden voor alle ploegen op te tellen. 

• Club specific consumption index (Cij): Zelfde als hierboven, maar dan voor één club in één 

bepaald gebied. 

• Club specific penetration index (Pij): Deze index bepaalt de oriëntatie van een bepaald gebied 

naar één of meer clubs. 

• Local consumption index (Ljj): Deze index berekent de consumptie van de diensten van een 

ploeg in zijn eigen gebied. Het berekent met andere woorden het gemiddelde aantal 

gecorrigeerd abonnementshouders van een ploeg binnen het gebied waarin deze ploeg zich 
situeert. Het cijfer wordt opnieuw weergegeven per 10.000 inwoners. 

 

Op basis van deze indicie kunnen we nu allerhande indelingen maken. We kunnen vooreerst de 

specifieke gebieden gaan indelen in 4 segmenten afhankelijk van de waarde van Pij. De segmenten 

worden voorgesteld van hoge naar lage waarden van deze index. Er is sprake van een monopolie 

gebied wanneer het gebied wordt gedomineerd door één club (>80%). Het monopolistische competitie 

gebied wordt gekenmerkt door een sterke ruimtelijke competitie, waar één club echter nog steeds 
meer dan 50% van de markt bezit. Daarnaast onderscheiden we nog een rest gebied en een niet 

gedekt gebied. Elk van deze 3 eerste gebieden kunnen dan nog eens afzonderlijk worden ingedeeld 

afhankelijk van hun aantrekkelijkheid. Dit laatste gebeurt door het vergelijken van de 'club specific 

consumption index' (Cij) met de 'endogenous referential-index' (Ri). Voor de gebruikte waarden en 

verhoudingen bij de bepaling van de segmenten en de aantrekkelijkheid per segment wordt opnieuw 

verwezen naar de eigenlijke studie. Op basis van het voorgaande indelingen kan men nu per club het 

potentiële aantal consumenten vaststellen. 

 

5.2.1.3 De resultaten 
 
De resultaten van de studie tonen een sterk heterogene club structuur. De verklaring voor de huidige 

structuur van de competitie en de impact van clubs hierop moet worden gezocht in een combinatie 

van ruimtelijke competitie, culturele en taal barrières, provincie grenzen, tijds- en afstandsredenen, 

langzame aanpassingsprocessen en traditie. De empirische uitkomst toont dat het totale gedekte 

gebied van potentiële consumenten 7.364.354 bedraagt, ofwel 72.5% van de Belgische bevolking. 

Van de totale bevolking behoort 37.4% tot het monopolistische gebied van een club. 

 
Een heel belangrijke parameter is de ‘local consumption index’ (Ljj), deze laat ons toe de ploegen te 

clusteren zoals weergegeven in tabel 6. 
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Tabel 6 : Clusters van voetbalploegen op basis van de ‘local consumption index’. 

Grote clubs in grote of regionale RSC Anderlecht Brussel 
Steden met een lage Ljj. FC Brugge Brugge 
  Standard Luik Luik 
Regionale clubs in grote steden AA Gent Gent 
met een hoge Ljj. SC Charleroi Charleroi 
  RC Genk Genk 
  AA La Louvière La Louvière 
Regionale clubs in regionale steden KV Mechelen Mechelen 
met een hoge Ljj. E. Aalst Aalst 
  KV Oostende Oostende 
  KV Kortrijk Kortrijk 
  STVV Sint-Truiden 
  Exc. Moeskroen Moeskroen 
Kleinere clubs in kleinere steden Sk Lierse Lier 
met een hoge Lij. SC Lokeren Lokeren 
  Sk Beveren Beveren 
  SK Lommel Lommel 
  V Geel Geel 
Locale clubs in gemeenschappen RC Harelbeke Harelbeke 
met een hoge Lij. VC Westerlo Westerlo 
Locale clubs in grote steden met GB Antwerpen Antwerpen 
een zeer lage Lij. FC Antwerpen Antwerpen 
  RWD Molenbeek Brussel 
 
Bron: DEJONGHE T., 2003a, blz. 178. 
 

5.2.1.4 De transformatie naar 14 clubs 
 
Bij de herstructurering van de competitie ging DEJONGHE uit van het feit dat een voetbalclub op zijn 
minst 250.000 potentiële klanten nodig heeft om leefbaar te kunnen zijn. Concreet stelde hij een 

competitie voor met 14 clubs die het resultaat waren van fusies en enkele verwijderingen van niet 

leefbare voetbalondernemingen. 
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Tabel 7 : De empirische eerste klasse met 14 ploegen 

Club Fusie Locatie Potentiële Monopolistisch
   consumenten Gebied 

RSC Anderlecht - Brussel 1.619.491 743.926 
Standard Luik - Luik 1.064.743 874.955 

FC Brugge - Brugge 844.542 575.828 
Metropool Antwerpen FC Antwerp – GB Antwerpen Antwerpen 634.864 453.030 

SC Charleroi - Charleroi 469.110 361.002 
Lier-Mechelen Lierse – Mechelen Intercept 459.844 277.033 

FC Borinage-Centre La Louvière – Bergen Intercept 446.577 413.024 
RC Genk - Genk 444.840 269.813 
AA Gent - Gent 406.985 252.919 

FC South West Harelbeke-Kortrijk-Waregem Intercept 342.892 152.014 
FC Waasland Beveren – Lokeren Sint-Niklaas 310.840 185.222 
FC Kempen Westerlo-Geel-Turnhout Intercept 296.174 201.033 

FC Haspengouw Regionaam voor Sint-Truiden Sint-Truiden 291.743 169.454 
Exc. Moeskroen - Moeskroen 288.916 255.916 

   7.921.561 5.185.169 
 
Bron: DEJONGHE T., 2003a, blz. 179. 

 

De tabel toont aan dat ondanks een reductie van het aantal eersteklassers met 4 ploegen, het 

potentiële aantal consumenten van 72,5% tot 77,9% van de totale Belgische populatie is gestegen. 

Ook het monopolistische gebied breidt uit tot 51%, daar waar het voorheen slechts 37,4% was. De 

club met de laagste waarde van potentiële consumenten heeft toch nog steeds een gebied van 
288.916 personen en de drie clubs met de kleinste markt hebben allen een hoge Lij. Aalst en Lommel 

werden in de analyse niet betrokken, de eerste omdat het als regionale stad nabij de E40 in een gang 

tussen de twee grote ploegen Anderlecht en Brugge is gelokaliseerd, de tweede omdat het zich als 

relatief kleine stad in de uithoek van de provincie bevindt en daardoor geen aandacht krijgt van andere 

gebieden in de buurt. Daarnaast is er nog de regio Leuven (tussen Brussel en Luik) met een 

potentieel van 278.932 consumenten en de gebieden rond de regionale steden Namen (255.764) en 

Verviers (205.524) die niet werden geselecteerd. 

 

5.2.2 Realisatiemogelijkheid 
 

Het hoeft natuurlijk niet te verbazen dat voornamelijk de grote clubs een reductie tot veertien ploegen 

als een goede zaak beschouwen. De grote teams zoals Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk, 

Standard en AA Gent staan achter dit voorstel, mede omdat op die manier meer aantrekkelijke 

wedstrijden tussen topteams mogelijk zijn. Hoewel de economische realiteit deze reductie in de 

toekomst misschien noodgedwongen zal doorvoeren, lijkt het momenteel niet waarschijnlijk dat de 

kleinere teams met dit voorstel zullen instemmen. Het houdt voor hen immers overwegend negatieve 
gevolgen in. Gezien de kleinere clubs sterker vertegenwoordigd zijn dan de grote maakt een 

inkrimping tot veertien ploegen in de nabije toekomst weinig kans. Het voorstel van DEJONGHE T. in 



 60

dit kader lijkt praktisch ook zeer moeilijk realiseerbaar, omdat het bepaalde aanpassingen 

veronderstelt waarmee wellicht weinig van de betrokken clubs zullen instemmen.  

 

5.2.3 Nuancering van de positieve effecten 
 
Sporteconoom KESENNE S. nuanceert enigszins de positieve effecten die een inkrimping van de 

Belgische voetbalcompetitie tot 14 ploegen met zich mee zou brengen. Hij stelt dat het extra geld dat 
een dergelijke reductie van het aantal voetbalondernemingen zou opleveren helemaal niet opweegt in 

vergelijking met wat de grote Europese clubs aan inkomsten binnenhalen. De kloof met het buitenland 

zal hierdoor dus niet noemenswaardig verkleinen. Hij vergelijkt het budget van Anderlecht met dat van 

een Manchester United en ziet in de meeste optimistische visie de verhouding slinken van één achtste 

naar één zevende. Daarnaast stelt hij ook dat meer inkomsten de financiële problemen niet zullen 

oplossen. De hoofdoorzaak van de huidige problemen is volgens hem niet het gebrek aan geld, maar 

is eerder te wijten aan het slechte management van voetbalclubs. Het feit dat vele grote clubs met 
grote budgetten ook financiële problemen kennen, zet deze veronderstelling kracht bij (De clubs vallen 

als vliegen, 2003, blz. 13). 

 

5.3 Schaalvergroting 
 

5.3.1 De Beneliga 
 
De situatie in Nederland is vrij gelijkaardig aan de Belgische, ook zij worden met de beperkingen van 

hun geografische gebied geconfronteerd. Hoewel het bevolkingsaantal, en daardoor ook het 

consumentenpotentieel, ongeveer anderhalve keer dat van België bedraagt, is de Nederlandse 

competitie evenzeer te kleinschalig om de clubs de middelen te verschaffen die ze in staat moeten 

stellen te concurreren met de echte Europese topclubs. Daarnaast kampen vele Nederlandse 

voetbalondernemingen met dezelfde structurele problemen als hun Zuiderburen en dreigt ook voor 

sommigen van hen het faillissement. De cijfers van het Nederlandse profvoetbal voor het seizoen 

1999-2000 (KILLEMAES D., 2001, blz. 28) tonen een exploitatietekort van 34 miljoen euro dat na 
transfers nog een 5,35 miljoen bedroeg. Hieruit blijkt dus dat ook de Nederlandse voetbalindustrie als 

een nettoverkoper van spelerstalent moet worden beschouwd en dat ook zij er niet in slagen om in 

hun huidige structuur volledig leefbaar te zijn. De creatie van een gezamenlijke competitie zou dus tot 

een schaalvergroting aanleiding kunnen geven, die voordelen inhouden voor beide landen.  

 

5.3.1.1 Verwachte voordelen  
 
Concreet zou de competitie bestaan uit 7 Belgische en 11 Nederlandse voetbalclubs, hoewel het 

totale aantal clubs en de onderlinge verdeling eventueel aangepast kunnen worden. Het samengaan 
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van de twee competities zou resulteren in twee belangrijke voordelen. Ten eerste zou deze nieuwe 

competitie gekenmerkt worden door meer spanning, aangezien we te maken zouden hebben met 

meer gelijkwaardige tegenstanders. Ten tweede zou dit voor de deelnemende clubs voor een groter 

marktgebied zorgen, waardoor ze potentieel veel meer inkomsten kunnen genereren. Afgeleid van 

deze twee grote voordelen zullen er nog andere gunstige neveneffecten zijn. De België-Nederland 

confrontaties zullen een meerwaarde toevoegen aan de competitie. Onder de Beneliga kan zich in 
beide landen ook een nationale divisie ontwikkelen die een stuk interessanter zal zijn als de huidige 

tweede klasse/eerste divisie. De Beneliga zal daarenboven ook veel aantrekkelijker worden voor 

topvoetballers wegens de toename aan prestige van de competitie. Sponsors met belangen in zowel 

België als Nederland, zoals ABN AMRO, Philips, Fortis, Dexia …, zullen ook bereid zijn meer te 

betalen voor een club in de Beneliga (VAN HOOF S. & DEJONGHE T., 2003, blz. 16). 

 

5.3.1.2 Mogelijke nadelen 
 
Wanneer de Beneliga opgericht wordt, dan zal dit gebeuren met de beste ploegen uit elk land. Het is 

nu echter reeds duidelijk dat de meeste kleinere clubs overleven door de aanwezigheid van de grote 

ploegen. Het grootste nadeel zal dus wellicht bestaan uit het feit dat de oprichting van dergelijke 

competitie betekent dat heel wat voetbalclubs een stap achteruit zullen moeten zetten. Dit hoeft niet 

noodzakelijk als een slechte zaak te worden beschouwd, maar het ligt nu al voor de hand dat de 
weerstand van de huidige kleinere eersteklassers om op een semi-professioneel niveau te gaan 

spelen groot zal zijn. Daarnaast zal ook de keuze welke van de teams men zal opnemen in de 

Beneliga, net als bij een reductie van het aantal eersteklassers, moeilijk worden. 

 

Bovenstaande kan worden geïllustreerd door middel van een concrete situatie, die te vergelijken is 

met de situatie van talrijke andere voetbalclubs. Sint-Truiden bijvoorbeeld is een club die ondanks zijn 

sterke sportieve prestaties wordt geconfronteerd met een plafond van gemiddeld ongeveer 

achtduizend toeschouwers. De club is zich bewust van zijn beperkingen en vreest daarom ook een 
afsplitsing van de competitie voor een Beneliga. Het verdwijnen van de topclubs zou voor deze club 

een aderlating betekenen aangezien de meeste inkomsten komen uit de recettes tegen de grote 

clubs. Zonder die clubs speelt STVV gemiddeld voor misschien vier- of vijfduizend toeschouwers. Sint-

Truiden is hiermee echter geen uitzondering aangezien quasi elke ploeg zijn grootste recettes behaalt 

met de komst van een grote tegenstander (HAUSPI J., 2003, blz. 66). 

 

5.3.2 Euroliga 
 
In het verlengde van de creatie van een Beneliga, ligt de oprichting van een Euroliga of ‘European 

Major Soccer League’. Volgens sporteconoom KESENNE S. zit het voetbal in dezelfde overgangsfase 

waarin de politiek van de Europese eenmaking zich ook in bevindt. Hij acht daarom de tijd rijp om tot 

een oprichting van een ‘European Major Soccer League’ over te gaan. In deze Europese competitie 
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zouden enkel de professionele topclubs van de verschillende Europese landen, geselecteerd volgens 

bepaalde criteria, het tegen elkaar opnemen. Ze verdwijnen dan ook best, althans met hun eerste 

ploeg, uit de nationale competitie, die dan de minor leagues worden. Voor het Belgische minor league 

voetbal zal er dan opnieuw weinig ruimte voor echte professionalisering overblijven. KESENNE S. ziet 

de polarisering die de sport in de Verenigde Staten kenmerkt, gekoppeld aan de sterke mediatisering, 

ook in Europa werkelijkheid worden (KESENNE S., 2000a, blz. 53). 
 

5.3.2.1 Het effect 
 

De overschakeling van het huidige Europese systeem, waarbij de grote clubs zowel in hun nationale 

als internationale competitie aantreden, naar een systeem met clubs die slecht in één competitie actief 

zijn, zou voordelig moeten uitvallen voor alle betrokkenen. De grotere clubs kunnen zich richten op de 

competitie die hen het grootste deel van de inkomsten verschaft. De kleinere clubs in de nationale 

competitie zullen door het creëren van een dergelijke Euroliga op korte termijn ongetwijfeld worden 
benadeeld. De grote clubs die vaak grote groepen supporters met zich meebrengen, verdwijnen 

namelijk als tegenstander. Dit negatieve effect zal op langere termijn wellicht worden teniet gedaan 

door verbeterde competitieve balans in de nationale competitie. Het zal dus mogelijks meer 

winstgevend zijn om als competitieve club aan te treden in een gebalanceerde 

tweedegraadscompetitie dan als club zonder sportieve toekomstperspectieven in een topcompetitie 

(HOEHN T. & SZYMANSKI S., 1999, blz. 226). 

 

5.3.2.2 De haalbaarheid 
 
Deze competitie op Europees niveau moet worden beschouwd als een nog verder doorgedreven vorm 

van schaalvergroting in vergelijking met de Beneliga. De haalbaarheid van deze Europese competitie 

lijkt voorlopig echter nog veel geringer dan de realisatie van een Beneliga, dit omwille van 

verschillende redenen. Ten eerste zijn de rijkste clubs, en de daardoor meest invloedrijke clubs, geen 

vragende partij naar een Euroliga. Ze kunnen in de huidige situatie waar ze zowel aantreden in de 

nationale competitie als de Europese competitie immers het meeste geld in handen houden (Clubs 

vallen als vliegen, 2003, blz. 13). Een tweede reden bestaat uit het feit dat voetbal als publiekssport 

vooral het sponsordomein is voor leveranciers van massaconsumptieartikelen. Deze leveranciers 
gaan uiteindelijk meer overhebben voor het shirt van voetbalondernemingen uit Praag of Moskou, dan 

voor dat van clubs uit Brugge of Eindhoven. De huidige Belgische en Nederlandse profclubs zijn dus 

eigenlijk te klein om in dergelijke structuur een grote rol te kunnen spelen (VAN HOOF S. & 

DEJONGHE T., 2003, blz. 16). Ten derde zou een eventuele realisatie van de competitie moeten 

gebeuren zonder de steun en zelfs met tegenkanting van de huidige gevestigde structuren in het 

Europese voetballandschap. Dit is logisch aangezien de UEFA door de creatie van een Europese 

competitie zijn paradepaardje, de Champions League, zou verliezen en ook de nationale 
voetbalbonden zouden het zonder de sterkste clubs uit de eigen competitie moeten stellen. 
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Alles samen kunnen we dus besluiten dat, hoewel een Europese competitie mogelijks voordelen 

inhoudt voor de voetbalindustrie, de noodzakelijke stappen om tot een dergelijke competitie te komen 

door de belanghebbenden wellicht niet zullen worden genomen. Maar zelfs al komt de Europese 

competitie er toch, dan nog is het onzeker of de voordelen voor de Belgische voetbalclubs wel 

opwegen tegen de nadelen. 
 

5.4 Hanteren van het Amerikaanse model 
 

Wat volgt zijn een aantal typische structuurkenmerken uit het ‘American football’ die bij de invoering in 

de Belgische competitie of meer algemeen op Europees niveau al dan niet een positief effect zouden 
kunnen hebben op de leefbaarheid van de voetbalindustrie. Sommige van de voorstellen zijn omwille 

van verschillende redenen op korte of middenlange termijn niet realiseerbaar. Niettemin worden ze 

toch vermeld omdat ze van belang kunnen zijn bij de verklaring waarom men er in de Verenigde 

Staten veel meer in slaagt om de industrie van het football gebeuren winstgevend te maken. 

 

5.4.1 Gesloten competitie 
 

Een gesloten competitie houdt in dat het zelden voorkomt dat nieuwe clubs in de competitie worden 

toegelaten en dat het systeem van het jaarlijks promoveren en degraderen niet wordt toegepast. Men 
werkt hiervoor met een franchisesysteem. Een eventuele uitbereiding van de competitie vereist de 

goedkeuring van de verschillende clubs uit deze competitie waarbij de inkomsten uit de 

intredebedragen dan worden verdeeld onder alle clubs. De competitie is ook gesloten in de zin dat het 

voor de clubs niet is toegelaten om tegelijkertijd in verschillende competities deel te nemen. De 

controlerende entiteit is op die manier veel meer de liga dan de individuele clubs. De structuur van de 

competitie benadert dus meer de vorm van joint venture. Deze beperking op de vrije concurrentie 

wordt door de Amerikaanse kartelautoriteiten gedoogd op voorwaarde dat de oprichting van 

concurrerende liga’s niet wordt belemmerd. In de praktijk is het echter zo dat eenmaal een liga de 
markt heeft bezet, er meestal weinig ruimte overblijft om een sportief gelijkwaardige competitie van de 

grond te krijgen. De groepering van alle clubs in één enkele liga heeft dus de kenmerken van een 

natuurlijk monopolie (HOEHN T. & SZYMANSKI S., 1999, blz. 213; Voetbal en Economie, 2000, blz. 

13). 

 
Een gesloten structuur zou wellicht een invloed hebben op de denkwijze van voetbalclubs. 

Winstmaximalisatie zou aan belang kunnen winnen ten opzichte van sportieve maximalisatie omdat de 
bestraffing van sportief falen en de beloning van succes kleiner worden. Deze twee kenmerken van 

een open competitie voeden namelijk de neiging van individuele clubs om in de eerste plaats hun 

eigen belang na te streven. Eerder in deze scriptie werd reeds het belang aangetoond van 
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winstmaximalisatie ten opzichte van ‘win’ maximalisatie om tot een spel te kunnen komen waarbij alle 

clubs financieel beter af zijn (Voetbal en Economie, 2000, blz. 15). 

 

Een open competitie heeft in elk geval een spanningverhogend voordeel, zowel aan de top als aan de 

bodem van de competitie. Hoewel dit open systeem onherroepelijk verbonden is met het Europese 

voetbal, kan men zich toch vragen stellen bij de prijs die hiervoor wordt betaald. De onzekerheid van 
het systeem zorgt ervoor dat clubs gaan overinvesteren om het beoogde objectief te behalen en 

hierdoor hun financiële leefbaarheid in het gedrang brengen. Daarnaast zorgt de promotieregeling er 

ook voor dat clubs die eigenlijk niet over de benodigde capaciteiten beschikken, toch kunnen 

aantreden in een hogere divisie en daardoor de aantrekkelijkheid van de competitie verminderen. 

 

5.4.2 Revenue sharing 
 

Bij het verdelen van de inkomsten uit tv-rechten in het Amerikaanse NFL20 krijgt elke club exact 
evenveel, ongeacht de prestaties van de club. Aangezien deze inkomsten ongeveer 63% van het 

budget uitmaken, is er weinig ruimte voor de clubs om een financiële kloof met hun concurrenten te 

slaan. De afwezigheid van grote budgettaire verschillen is mede te wijten aan het feit dat 40% van de 

netto opbrengst uit ticketverkoop van een club naar de tegenpartij gaat. Wanneer we dit vergelijken 

met het Europese voetbal, dan merken we op dat de kruissubsidiëring heel wat geringer is. De 

inkomsten uit tv-rechten worden zowel op nationaal als internationaal niveau in sommige gevallen 

gedeeld, maar nooit op een manier dat elke club over gelijke bedragen beschikt. Van het delen van 

inkomsten uit de ticketverkoop bij competitiewedstrijden is er quasi geen sprake, enkel in het geval het 
om bekerwedstrijden gaat bestaat er soms een regeling die de clubs verplicht een deel van de 

ticketverkoop te delen (HOEHN T. & SZYMANSKI S., 1999, blz. 215). 

 

Dit systeem waarbij de inkomsten van de verschillende clubs op een gelijkmatigere basis worden 

verdeeld, heeft als doel de competitieve balans van de competitie te waarborgen. Een gelijkmatigere 

verdeling van de middelen zorgt er immers voor dat de kloof tussen de grote en kleine clubs deels 

wordt weggewerkt. Over dit laatste bestaat er in de economische literatuur echter geen 

eensgezindheid. Volgens professor KESENNE (1999, blz. 13) kan die inconsistentie worden verklaard 
door het feit dat sommige modellen er niet in slagen bepaalde indicatoren van de kwaliteit van de 

teams te incorporeren. Hij komt tot de conclusie dat onder de voorwaarde van nutsmaximalisatie, in 

tegenstelling tot winstmaximalisatie, ‘revenue sharing’ er altijd toe leidt dat de competitieve balans 

verbetert. Aangezien we er vroeger al van uit zijn gegaan dat Europese en dus ook Belgische clubs 

eerder nuts- dan winstmaximaliseerders zijn, kunnen we besluiten dat het delen van de inkomsten 

positieve gevolgen zou hebben op competitieve balans. 

 

                                                   
20 De overkoepelende organisatie van het Amerikaanse football, dat een soort variant van Rugby is. 



 65

Wat wel voor de hand ligt, is dat het verdelen van inkomsten ertoe zal leiden dat het belang van 

winnen wordt gereduceerd. De daling van het belang zal ervoor zorgen dat clubs minder geneigd 

zullen zijn om in spelers te investeren. Vanuit het standpunt van de aandeelhouders van clubs zou dit 

dus een goede zaak zijn. Ze bereiken immers hetzelfde resultaat met minder investeringen. Aan de 

andere kant houdt dit wel een negatief effect in voor de consumenten, zij krijgen namelijk te maken 

met een minder intense competitie. Men moet er hier ook opnieuw rekening mee houden dat de daling 
van de investeringen beperkter zal zijn indien winstmaximalisatie, zoals bij de meeste Europese clubs, 

eerder bijkomstig is ten opzichte van sportieve maximalisatie (HOEHN T. & SZYMANSKI S., 1999, blz. 

220). 

 

Het verzet tegen deze vorm van kruissubsidiëring komt logischerwijs van de grote clubs. De 

tegenkanting van de Belgische grote clubs moet vooral worden gezien in het licht van het stijgende 

belang van het Europese voetbal. Een intensere vorm van herverdeling dan voorlopig het geval is, zou 

inhouden dat de grote Belgische clubs, die nu reeds te klein zijn om zich met de Europese groten te 
meten, er nog op zouden achteruitgaan. Voor een meer evenwichtige Belgische competitie zou een 

herverdeling echter een goede zaak zijn. Dit is zeker het geval indien mocht blijken dat door de 

scheeftrekking van de Belgische competitie de belangstelling reeds aanzienlijk is teruggelopen. Indien 

door een evenwichtigere competitie de belangstelling stijgt doordat meer ploegen langer in de running 

blijven, dan zou een herverdeling misschien tot meer in plaats van minder inkomsten kunnen leiden 

voor de topclubs. Een ander voordeel van de herverdeling zou kunnen zijn dat de huidige Belgische 

topploegen ook in eigen competitie tegen waardige tegenstanders kunnen aantreden. Dit zou als een 
vorm van training voor matchen tegen andere Europese clubs kunnen worden beschouwd, met als 

gevolg dat de betrokken clubs sportief gezien naar een hoger niveau worden getild (KESENNE S., 

2000a, blz. 56). 

 

5.4.3 Beperkingen en interventies door US leagues 
 

In het streven naar een gebalanceerde en gezonde competitie hebben de Amerikaanse liga 

autoriteiten in het verleden enkele opmerkelijke reglementen ingelast. Hieronder worden, naast de 

reeds behandelde ‘revenue sharing’, de meest belangrijke en in de literatuur meest besproken 
regelingen weergegeven. We gaan na welke gevolgen ze inhouden voor het Amerikaanse voetbal en 

of ze eventueel nuttig kunnen worden aangewend in het Europese voetbal. 

 

5.4.3.1 Rookie draft system 
 
‘Rookie draft’ houdt in dat de club die als laatste eindigt in de competitie het jaar daarop recht heeft 

om als eerste een keuze te maken uit de nieuwe lichting spelers, het team dat voorlaatste eindigt mag 

als tweede kiezen, enzovoort. De winnaar van de competitie zal het dus moeten stellen met wat 

overblijft nadat alle andere clubs hun keuze hebben gemaakt. De beschikbare groep betreft alle jonge 
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spelers die hun schoolperiode hebben afgewerkt en op de professionele spelersmarkt binnentreden 

(HOEHN T. & SZYMANSKI S., 1999, blz. 214). 

 

Dit systeem heeft twee directe gevolgen. Ten eerste zorgt het ervoor dat teams die slecht presteren, 

de grootste jonge talenten kunnen aantrekken en hierdoor hun positie in het daaropvolgende jaar 

mogelijks zullen verbeteren. Op die manier kan de competitieve balans van een bepaalde competitie 
op lange termijn veel beter worden gewaarborgd, aangezien de kloof in kwaliteitsvolle spelers tussen 

de zwakkere en de sterkere clubs wordt verkleind . Een tweede gevolg van dit ‘draft system’ is dat de 

mogelijkheid van spelers om zichzelf te verkopen kleiner wordt. Dit zorgt er dan weer voor dat clubs 

niet tegen elkaar gaan opbieden voor een beloftevolle speler en dat de loonkost dus gemakkelijker 

onder controle kan worden gehouden (HOEHN T. & SZYMANSKI S., 1999, blz. 214). 

 

Hoewel het ‘draft system’ een duidelijk positieve invloed heeft op de competitieve balans, is de 

mogelijkheid om het toe te passen op een nationale competitie binnen Europa waarschijnlijk zeer 
gering. Het is ten eerste niet mogelijk om dit binnen een open competitiesysteem met promotie en 

degradatie te realiseren, aangezien de degraderende ploeg in dat geval de beste jeugdspeler zou 

meekrijgen (HOEHN T. en SZYMANSKI S., 1999, blz. 229). Daarnaast ontbreekt de overkoepelende 

organisatie in Europa waardoor de competitie in tegenstelling tot de Amerikaanse competities 

gestuurd wordt op het niveau van de individuele clubs in plaats van op het competitieniveau. Wanneer 

het grootste jeugdtalent zou moeten aantreden bij de laatste club in de rangschikking, dan zou dat als 

een fundamenteel onrecht ten aanzien van de speler moeten worden beschouwd. Hij zal omwille van 
het grote verschil tussen de clubs, qua financiële verloning en sportieve mogelijkheden, immers nooit 

bekomen wat een topclub hem wel zou kunnen aanbieden. 

 

5.4.3.2 Salary cap 
 
‘Salary caps’ zorgen voor een plafond aan het totale bedrag dat clubs mogen besteden aan 

spelerslonen. Het betreft een beperking van zowel de individuele contracten als de totale loonlast per 

club. De ‘salary cap’ is zeer effectief in het beperken van de spelersalarissen en garandeert een zeker 

sportief evenwicht tussen de verschillende clubs van een competitie (FORT R. & QUIRK J., 1995, blz. 
1265-1299). De eerste toepassing van het principe van de ‘salary cap’ in de Amerikaanse sportwereld 

duikt op in de NBA in 1984. Nadien hebben ook de NFL in 1993 en het baseball midden de jaren ’90 

besloten de hoogte van de spelerslonen per club te begrenzen. 

 

De globale impact van de ‘salary cap’ lijkt positief te zijn. Naast de twee belangrijkste voordelen, 

namelijk het verbeteren van de competitieve balans en het drukken van de loonlast, zorgt een 

loonplafond ook voor een betere loonsverdeling onder de spelers, het verdwijnen van de excessieve 

lonen en voor garanties aan de eigenaars van zowel kleine als grote clubs dat een aanvaardbare 
winstgevendheid haalbaar is. De investeringen hoeven op die manier niet noodzakelijk irrationeel te 

zijn. Het ligt aan de andere kant natuurlijk voor de hand dat topspelers tegen een dergelijke regeling 
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gekant zullen zijn, aangezien zij hierbij als verliezende partij kunnen worden bestempeld. Het enige 

grote argument tegen de inlassing van een loonbegrenzing per club zou echter kunnen zijn dat de 

introductie van deze begrenzing zou samengaan met een sociaal verlies. We zouden dit kunnen 

besluiten wanneer we er vanuit gaan dat het voetbal zich oorspronkelijk in een Pareto optimale positie 

bevond en dat deze beperkende regeling er voor heeft gezorgd dat van dit punt wordt afgeweken. 

Deze veronderstelling lijkt echter weinig aannemelijk gezien de grote en rijkere clubs geen rekening 
houden met het feit dat het sterker maken van hun team de competitieve balans van de competitie 

zou kunnen schaden. Ze zijn zich er dus niet volledig van bewust dat een tekort aan onzekerheid van 

de uitkomst ertoe leidt dat de publieke interesse voor de competitie verkleint en er bijgevolg voor zorgt 

dat de toeschouwers en televisie wegblijven van het voetbal. Een ‘salary cap’ zou dus voor het 

Europese voetbal een goede zaak kunnen zijn, aangezien vele clubs zich bezondigen aan het 

overinvesteren in spelerskapitaal ( KESENNE S., 2000b, blz. 427-429). 

 

Wanneer we vaststellen dat een dergelijk systeem in het verleden niet is geïntroduceerd in het 
Europese voetbal, dan is de grootste oorzaak daarvan wellicht dat er niet collectief wordt 

onderhandeld over lonen op het niveau van de Europese Unie. Net als in het geval van de ‘rookie 

draft’ ontbeert men dus een overkoepelend orgaan. Een andere oorzaak is dat, zelfs mochten 

dergelijke onderhandelingen worden gevoerd, de Europese Commissie wellicht niet geneigd zou zijn 

om de ‘salary cap’uit te sluiten van de antitrustwetgeving, zoals in het verleden wel is gebeurd in de 

Verenigde Staten. Daarnaast is het wellicht weinig waarschijnlijk dat een overeenkomst betreffende 

deze materie tot stand zou komen in een systeem van talrijke Europese competities. Een ‘salary cap’ 
op maat van het gemiddelde team van een nationale eerste klasse competitie zou er dan voor zorgen 

dat een topclub uit een land waar deze beperking geldt, sportief aanzienlijk zou verzwakken ten 

opzichte van zijn Europese tegenstanders zonder een dergelijke regeling. Een ander gevolg van een 

niet algemene Europese invoering van de ‘salary cap’ zou zijn dat de beste spelers uit een land waar 

de ‘cap’ wel geldt, zouden verteken naar een andere competitie die een dergelijke regeling niet heeft 

aanvaard. Elk systeem op Europees niveau heeft dus te maken met de vaak onoverbrugbare 

obstakels betreffende de verschillen op internationaal niveau zoals de levensstandaard, 

belastingstarieven en administratieve systemen. Hoewel de ‘salary cap’ zeer zeker positieve gevolgen 
zou teweegbrengen voor het Europese voetbal, lijkt het enkel mogelijk een dergelijk beperking te 

introduceren in een gesloten Euroliga (SZYMANSKI S., 2002, blz. 1172–1173). 

 

Hoewel een ‘salary cap’, zoals toegepast in het Amerikaanse systeem, moeilijk haalbaar lijkt, bestaan 

er toch enkele zwakkere varianten van dit systeem die praktisch makkelijker realiseerbaar zouden 

moeten zijn. Men zou bijvoorbeeld een percentage van het budget kunnen opleggen dat voetbalclubs 

maximaal aan lonen mogen spenderen. In de Engelse vierde klasse wordt voorlopig met een dergelijk 
systeem geëxperimenteerd. De clubs mogen er maximaal 60% van hun budget aan lonen spenderen 

(VAN HESSCHE J., 2004, blz. 20). 
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Hoofdstuk 6 Oplossingen voor voetbalondernemingen op 
clubniveau 

 

6.1 inleiding 
 
In hoofdstuk 4 werden bij de bespreking van de bedrijfseconomische problemen al enkele oplossing 

aangehaald, zoals het terugdringen van de loonlast, het besparen om de nationale en Europese 
licentie te behalen, het gebruik van welwillende kapitaalverstrekkers, enzovoort. Deze oplossingen zijn 

echter eerder reactief van aard. De bedoeling in dit hoofdstuk is om de oplossing op clubniveau te 

bespreken die niet onmiddellijk verband houden met de problemen, maar die de 

voetbalondernemingen toch de financiële middelen zouden moeten verschaffen om de continuïteit 

beter te kunnen waarborgen. Dit hoofdstuk van de scriptie wordt opgesplitst in twee onderdelen, zijnde 

de uitbouw van de inkomsten en het aantrekken van extra kapitaal. We concentreren ons in het eerste 

deel vooral op de mogelijkheden van merchandising en de exploitatie van het stadion. In het tweede 

deel wordt de beursnotering en de securitisatie behandeld. 
 

6.2 Uitbouwen van de inkomsten 
 
In dit onderdeel worden enkele mogelijkheden voor clubs uitgewerkt die hen in staat zouden kunnen 

stellen om hun inkomsten te verhogen. Omwille van redenen die al eerder in deze scriptie zijn 

aangehaald, zal het voor Belgische clubs in het algemeen en voor kleinere clubs in het bijzonder vaak 

heel moeilijk zijn om gebruikmakend van deze middelen hun inkomsten te laten stijgen.  

 

6.2.1 Merchandising 

 

De gegevens en analyses over merchandising zijn voornamelijk afkomstig uit de Engelse literatuur. 

Merchandising zorgt in Engeland relatief gezien immers voor een groot deel van de inkomsten van de 

clubs. De aangeboden producten en diensten zijn er veel meer gediversifieerd dan alleen de verkoop 

van replica shirts of andere direct aan het voetbal gerelateerde spullen. De traditionele 

merchandisingproducten alleen al zorgden volgens Deloitte & Touche in het seizoen 2001-2002 voor 

meer dan £90 miljoen aan inkomsten (DELOITTE & TOUCHE, 2003, blz. 5). 
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6.2.1.1 Football Brands 

 

De voetbalmerken beschikken omwille van de grote publieke belangstelling en de aanwezigheid van 

televisie over de mogelijkheid om uit te groeien tot sterke merken met een grote loyaliteit. Dit stelt de 

voetbalondernemingen in staat om van die loyaliteit van de supporters gebruik te maken en 
merchandisingproducten te verkopen die er voor zorgen dat de clubs zich in een meer lucratieve en 

complexe financiële omgeving kunnen begeven. De voetbalclubs kunnen dus gebruikmakend van 

marketing en branding hun competitiviteit uitbreiden en de onzekerheid waarmee ze als club worden 

geconfronteerd verkleinen. In landen zoals België wordt het merchandisingpotentieel door de clubs 

wellicht niet voldoende benut, maar ook in grote voetballanden zoals Engeland werd de verkoop van 

clubproducten tot voor enkele jaren als een bijkomstige activiteit beschouwd. Het gebrek aan 

aandacht leidde tot een onderbenutting van de exploitatiemogelijkheden van het voetbalmerk. De 

clubs zijn het belang van deze inkomstenbron echter gaan inzien en zijn overgegaan tot het rekruteren 
van echte marketingspecialisten, daar waar vroeger eerder werkloze ex-spelers deze commerciële 

taken behartigden. Hele marketing departementen werden opgericht en clubs zijn gestart met het 

verzamelen van informatie over hun fans, om zo in staat te zijn gesofisticeerde databases op te 

stellen. Slecht enkele Europese clubs beschikken echter over de mogelijkheid om tot een globaal 

merk uit te groeien, wat betekent dat ze als ‘brand’ herkend en gewaardeerd worden over de hele 

wereld. Hoewel wellicht geen enkele Belgische club over het potentieel beschikt om tot een dergelijk 

globaal merk te evolueren, hebben ook zij mogelijkheden om hun merk te exploiteren. Het merkimago 
en de commerciële positionering van elke club kan immers afgestemd worden op basis van het 

potentieel fanbestand, de activiteiten van de club zowel op als naast het veld en rekening houdend 

met de traditie van de club, die er voor zorgt dat een voetbalmerk authentiek en potentieel langlevend 

wordt (HOWARD S. & SAYCE R., 1998, blz. 7-8). 

 

Een voetbalmerk heeft enkele onmiskenbare voordelen ten opzichte van andere merkproducten. Ten 

eerste beschikt het over een hoge ‘brand loyalty’, want fans wisselen slechts in weinige gevallen van 

club. Ten tweede beschikken clubs over een merk met een lange levensduur, aangezien voetbal elke 
leeftijdsgroep en sociale klasse aanspreekt. Het derde voordeel betreft het feit dat 

voetbalondernemingen weinig marketinguitgaven hoeven te maken omwille van de gevestigde positie 

waarover ze op de markt beschikken (HOWARD S. & SAYCE R., 1998, blz. 8). 

 

Voetbalmerken hebben naast deze voordelen echter ook nadelen. Wanneer we de grote Engelse 

clubs beschouwen, dan zien we dat er een duidelijk gevaar is voor overlapping in 

voetbalmerchandising door de grote diversiteit van de producten. Het gevaar bestaat dat dit aanleiding 
kan geven tot een fragmentatie van de merkstrategie. Brandmanagement is dus zeer belangrijk om 

het gevaar van merkvervaging tegen te gaan. Een ander potentieel gevaar is dat men het merk 

zodanig kan gaan exploiteren dat de fans/consumenten het gevoel krijgen dat de naam van de club 

misbruikt wordt ten voordele van commercieel gewin. Hierbij moet worden opgemerkt dat de sterkte 

en het succes van het merk deels afhankelijk zijn van de prestaties van het team en dat de mate 
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waarin het merk kan worden gestretched op zijn beurt dus afhankelijk is van de prestaties op het veld 

(HOWARD S. & SAYCE R., 1998, blz. 8-9). 

 

6.2.1.2 De situatie voor Belgische voetbalondernemingen 
 

Elke Belgische eerste klasse club is zich bewust van het belang en de mogelijkheden van 

merchandising. Omwille van het grote verschil tussen de Belgische eersteklassers onderling liggen de 
verwachtingen en de opportuniteiten van de clubs echter ver uit elkaar. We bespreken hieronder dan 

ook kort de huidige en de beoogde situatie wat betreft de merchandising van een grote en een kleine 

Belgische eerste klasse voetbalonderneming. We veronderstellen dat respectievelijk Club Brugge en 

Cercle Brugge representatief zijn voor de grote en de kleine voetbalonderneming. 

 

Momenteel maken de inkomsten uit merchandising voor een grote Belgische voetbalonderneming als 

Club Brugge, ongeveer 10% van de totale inkomsten uit. Men verwacht dat dit aandeel nog kan 
stijgen door bepaalde producten die nu enkel in de clubshop te verkrijgen zijn, ook in andere 

distributiekanalen te gaan verkopen. Het grote probleem is echter dat het gros van de merchandising 

voortvloeit uit de verkoop van voetbaluitrusting in het algemeen en voetbalshirts in het bijzonder. Wat 

betreft deze textielartikelen zit Club Brugge namelijk vast aan een contract met Adidas. Hierdoor 

kunnen deze artikelen enkel in een eigen kanaal worden uitgebracht, aangezien Adidas ze zelf 

uitbrengt in heel hun kanaal. De eigen ruimte als club wordt hierdoor zeer klein. Het contract dat de 

merchandisingmogelijkheden voor de voetbalonderneming sterk heeft beperkt, is een gevolg van de 

situatie in het verleden. Adidas werd, als sponsor van Club Brugge, aangesproken bij het op poten 
zetten van een shop met merchandisingartikelen. Men had als voetbalclub immers weinig kennis en 

financiële mogelijkheden om zelf een dergelijk project te realiseren. De manier waarop dit toen is 

gebeurd, heeft ervoor gezorgd dat Club Brugge met handen en voeten aan Adidas gebonden zit. Ook 

ander Belgische clubs worden omwille van dezelfde reden met deze beperking geconfronteerd. Alle 

andere artikelen, zoals bijvoorbeeld bierglazen met het logo van Club Brugge, kunnen wel door Club 

Brugge in andere kanalen worden uitgebracht en dat is ondertussen ook aan het gebeuren. Belangrijk 

is te benadrukken dat dit natuurlijk over producten gaat die een beperkt belang vertegenwoordigen in 

de totale merchandisinginkomsten (interview met de heer BOYDEN H., 26 maart 2004, Brugge). 
 

De generatie van inkomsten door merchandising is voor een kleine eerste klasse club als Cercle 

Brugge beperkt. Deze inkomsten komen neer op 25.000 à 50.000 euro, wat overeenkomt met een 

paar procent van de totale inkomsten. De verkoop van producten beperkt zich quasi uitsluitend tot een 

beperkt aantal textielartikelen. De merchandising is weinig uitgewerkt en de verkoop gebeurt in een 

kleine shop onder het stadion. Daarnaast zijn er geen andere verkooppunten. Door een verblijf van 

zes jaar in tweede klasse is de merchandising deels naar de achtergrond geschoven. Merchandising 
is in tweede klasse immers een zeer lokaal gebeuren. In het kampioenenjaar (seizoen 2002-2003) in 

tweede klasse werden ongeveer een 500 tal clubshirts verkocht. De geschatte 20.000 verkochte shirts 

van buur Club Brugge in datzelfde jaar kan dienen als illustratie voor het beperkte belang van 
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merchandising. Ook Cercle Brugge heeft een vast contract met een kledingproducent (OLYMPIC). Dit 

contract wordt door hen logischerwijs niet als een problematisch gegeven beschouwd. Naar de 

toekomst toe verwacht ook Cercle om de merchandising tot een volwaardige inkomstenbron te kunnen 

uitbouwen. Dit zal echter enkel gebeuren wanneer men er in slaagt het verlengde verblijf in eerste 

klasse te verzekeren (interview met de heer VANHAECKE P., 3 april 2004, Brugge). 

 
Als conclusie kan men stellen dat er voor Belgische clubs globaal gezien wellicht nog mogelijkheden 

bestaan om extra inkomsten uit merchandising te halen. In vergelijking met de clubs uit de grote 

buitenlandse competities is het assortiment producten en diensten vooral in de breedte zeer beperkt. 

Grote voetbalondernemingen in het buitenland bieden namelijk een groot gamma van producten en 

diensten aan die verband houden met de club. Men mag hierbij echter niet uit het oog verliezen dat de 

markt die zij bespelen veel groter is dan het marktgebied van de Belgische clubs. Ten eerste is de 

binnenlandse markt groter, waardoor de clubs gemiddeld gezien over een groter marktpotentieel 

beschikken. Ten tweede slagen sommige topclubs er ook in producten te verkopen ver buiten de 
grenzen van het eigen land. Voetbalondernemingen zoals Real Madrid en Manchester United 

bijvoorbeeld verkopen een groot deel van hun merchandisingproducten op de Aziatische markt. De 

internationale uitstraling van de Belgische clubs is voor een dergelijke strategie evenwel te beperkt. 

Men kan als voetbalclub echter wel een Aziatische speler aantrekken en van de belangstelling uit zijn 

thuisland gebruik maken om commerciële resultaten te boeken. Een strategie waar clubs als RSC 

Anderlecht (Seol) en Racing Genk (Suzuki) in het verleden reeds gebruik van hebben gemaakt. 

 

6.2.2 Exploiteren van het stadion 
 

Het stadion is voor de meeste Engelse clubs een belangrijk inkomstengenererend activa. De uitgaven 

die jaarlijks aan het stadion worden besteed zijn dan ook aanzienlijk. Deze uitgaven bedroegen voor 

de 92 Engelse voetbalclubs £191 miljoen (seizoen 2001-2002), een lichte daling ten opzichte van de 

£195 miljoen het jaar daarvoor. Het grootste deel van deze uitgaven wat betreft het seizoen 2001-

2002 (£144 miljoen) werd weinig verassend door de Engelse eerste klasse clubs verricht. De aan het 

stadion gespendeerde uitgaven door Engelse eersteklassers bedroeg daardoor voor het vijfde 

opeenvolgende jaar meer dan £ 100 miljoen (DELOITTE & TOUCHE, 2003, blz. 8). 
 

6.2.2.1 Functionaliteit van het stadion 
 

Het voetbalstadion wordt in de eerste plaats gebruikt om inkomsten te kunnen generen uit de door de 

club gespeelde wedstrijden. Uitgaven aan of investeringen in het stadion gebeuren dan vaak ook met 

het oog op het verhogen van het comfort of de capaciteit. Op die manier kan men de inkomsten uit 

ticket- en abonnementverkoop laten toenemen. In het kader van de inkomsten uit toeschouwers stijgt 

het belang van de loges en de business seats. De gebruikers van dergelijke faciliteiten brengen 
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namelijk drie tot vier keer meer op dan de gewonen supporter (KILLEMAES D. & DESMET L., 2002, 

blz. 42). Men zal er als club dan ook alles aan doen om deze personen aan te trekken. 

 

Het belang van het voetbalstadion als zuivere sportfaciliteit neemt echter af. Het stadion wordt steeds 

meer een medium voor vrijetijdsconsumptie en ondernemingsactiviteiten. De ruimte in en rond het 

stadion die vroeger niet of enkel voor informele activiteiten werd gebruikt, wordt nu vaak aangewend 
als locatie voor bars of winkels. Vele clubs hebben nu bijvoorbeeld in het voetbalstadion of in de 

directe omgeving een clubshop die op de meeste dagen open is. Daarnaast kunnen de beschikbare 

faciliteiten ook gebruikt worden voor een reeks van lokale ondernemings- en conferentiefuncties. Deze 

diversificatie in de activiteiten van voetbalondernemingen toont aan dat clubs op zoek gaan naar 

nieuwe markten voor het voetbal en dat ze proberen een voldoende return te halen op hun 

stadioninvesteringen. Vele bezitters van stadions hopen hun stadion ook commercieel te kunnen 

exploiteren, als locatie voor bijvoorbeeld andere sportevenementen, pop concerten, shows,… . Deze 

markt is echter zeer klein en ook erg competitief. De meesten van hen slagen er dan ook niet in de 
hieruit vooraf beoogde inkomsten te realiseren (Footbal Stadia After Taylor, 2002, blz. 15-16). 

 

6.2.2.2 Belgische voetbalstadions 
 

Aangezien een groot deel van de Belgische eerste klasse voetbalondernemingen geen bezitters zijn 

van hun stadion, is een commerciële exploitatie van dit actief voor hen veel minder aan de orde. Vele 

clubs doen wat betreft het stadion immers beroep op de voorzieningen van de steden of gemeenten. 

Gezien het feit dat Belgische eersteklassers, in vergelijking met topclubs uit grote buitenlandse 
competities, met hun stadion slechts een beperkte markt kunnen bespelen, is het ter beschikking 

krijgen van een dergelijke voorziening ontegensprekelijk een voordeel voor de club (interview met 

BOYDEN Herman, 26 maart 2004, Brugge). Niettemin moeten de voetbalclubs die wel over een eigen 

stadion beschikken, zoveel mogelijk proberen de inkomsten uit dit actief te maximaliseren. 

 

Dat er als Belgische club toch mogelijkheden zijn om een eigen stadion te bouwen en het 

commercieel te exploiteren, wordt aangetoond door de beslissing van AA Gent om tegen 2006 het 

nieuwe Arteveldestadion op te trekken. De bedoeling is om een commercieel stadion te bouwen dat 
het voetbalgebeuren vermengt met de distributie, commerciële oppervlaktes, kantoren, mogelijkheden 

voor hotelfaciliteiten en dancings. Door de bouw van het nieuwe stadion zou de club er op termijn 

moeten in slagen 15 miljoen euro per jaar aan inkomsten te realiseren, in plaats van de momenteel 

ongeveer 7 miljoen euro. Deze stijging moet er komen doordat het stadion de 

exploitatiemogelijkheden verhoogt, meer comfort en veiligheid biedt en een betere ligging kent 

(DEWITTE I., 2003).  
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6.3 Aantrekken van kapitaal 
 

De karakteristieken van de financiële structuur die Morrow (1999) voor de recente 

financieringsontwikkelingen identificeerde bij de typische Engelse voetbalclubs, kunnen vandaag nog 

worden gebruikt om de financiële structuur bij Belgische clubs te beschrijven. Deze clubs zijn 

traditioneel kleine bedrijven in privaat bezit, die meestal ondergekapitaliseerd21 zijn en weinig tot geen 

middelen halen uit gerealiseerde winsten. De lage kapitalisatie komt er voornamelijk door de 

weerstand van vele clubeigenaars, die vrezen hun persoonlijke controle deels of helemaal te verliezen 
door de uitgifte van aandelenkapitaal. Zoals al eerder aangehaald zorgen de eigenaars of 

hoofdaandeelhouders dan voor financiële lange termijn middelen door het verstrekken van 

persoonlijke leningen. Hoewel deze leningen technisch gezien verschillen van aandelenkapitaal, is het 

praktische onderscheid gering (DELOITTE & TOUCHE, 1999). Een andere vorm van financiering, 

vaak op korte termijn, zijn de bankleningen. Ze worden door clubs meestal gebruikt als 

financieringsbron wanneer de uitgaven de inkomsten, tijdelijk of op langere termijn, overtreffen 

(DOBSON S. & GODDARD J., 2001, blz. 376). 
 

Vele voetbalondernemingen zien zich dus beperkt in hun mogelijkheden door het beperkte kapitaal 

dat ze kunnen aanwenden. De bedoeling hier is het nagaan over welke opportuniteiten de 

voetbalclubs beschikken om extra kapitaal aan te trekken. Er wordt hierbij rekening gehouden met de 

voordelen, de nadelen en de haalbaarheid van de mogelijkheden. 

 

6.3.1 Beursnotering 

 

Van de achttien Belgische eerste klasse voetbalploegen hebben in het verleden drie clubs, RSC 

Anderlecht, Standard Luik en SC Charleroi, blijk gegeven geïnteresseerd te zijn in een eventuele 

beursnotering. Alle drie hebben ze de plannen echter uitgesteld of opgeborgen. Anderlecht speelde in 

’98 als eerste met het idee om naar de beurs te trekken, maar besloot uiteindelijk dat de stap te groot 

was en met teveel onzekerheden gepaard zou gaan. Charleroi verklaarde eind 2001 dat het via een 

beursintroductie de nodige kapitaalsverhoging zou realiseren die nodig was om de licentie voor het 

seizoen 2002-2003 niet in het gedrang te brengen. De beursplannen werden korte tijd na de 
bekendmaking echter opgeborgen. Anno 2003 werd ook door Standard Luik overwogen een 

beursnotering aan te vragen op de vrije markt van Euronext Brussel. De club zou volgens algemeen 

directeur Pierre François op die manier 10% van het kapitaal naar de beurs brengen en zo ongeveer 2 

miljoen euro ophalen. De beursnotering is echter tot op vandaag nog steeds niet gebeurd en het is we 

twijfelachtig of ze in de toekomst nog effectief zal plaatsvinden (Belgische primeur: Charleroi naar de 

beurs, 2001, blz. 20; KILLEMAES D., 2003, blz. 45). 

 

                                                   
21 Relatief lage ratio van aandelenkapitaal ten opzichte van de totale financiering van een club. 
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Aangezien geen enkele Belgische club op dit moment beursgenoteerd is, kan men de effecten van 

een eventuele notering het best gaan nagaan door het beschouwen van de Engelse 

voetbalondernemingen. Het grootste deel van de Engelse eersteklassers is immers actief op de beurs. 

Het verschil met andere Europese competities is hierdoor zeer groot, omdat het totale aantal 

Europese niet-Engelse beursgenoteerde voetbalclubs relatief beperkt is. Als typevoorbeeld van een 

geslaagde beursnotering wordt hieronder dan ook de Engelse club Manchester United besproken. 
 

6.3.1.1 Manchester United 
 

Manchester United trok in 1991, na Tottenham Hotspurs en Milwall, als derde Engelse clubs naar de 

beurs. Net als de andere Britse voetbalaandelen steeg de koers van het aandeel in 1996 spectaculair. 

De stijging kwam er toen hoofdzakelijk door het in werking treden van het sterk verbeterde Engelse 

eerste klasse tv-contract. De jaren nadien bleef Manchester United goed presteren. De club haalde in 

de seizoenen 1996-1997 en 1997-1998 meer dan de helft van haar totale omzet uit commerciële 
activiteiten en realiseerde daarmee een gemiddelde rendabiliteit op het eigen vermogen van 19%. De 

sportieve successen zorgden er daarnaast voor dat Manchester een vaste merkwaarde verwierf op de 

voetbalmarkt. Wanneer British Sky Broadcasting in september 1998 een bod uitbracht op de aandelen 

van Manchester United, stegen deze onmiddellijk met 25% (zie grafiek). Een blokkering van dit bod 

door het MMC22 in april 1999 zorgde nadien echter voor een neerwaartse aanpassing. De club werd 

vervolgens geconfronteerd met het gekende beursverloop. Er was een zeer sterke beursprestaties in 

de eerste helft van 2000, maar daarna kon ook Manchester niet ontsnappen aan de speculaties. 

United blijft tot op vandaag echter één van de weinige clubs die sportief succes aan zakelijk succes en 
goede beursprestaties kon koppelen. De club noteerde in het boekjaar 2003 een nettowinst van £29,8 

miljoen op een totale omzet van £173 miljoen. Deze sterke cijfers waren, naast de verkoop van de 

sterspeler Beckham, te danken aan de nieuwe sponsordeal met Nike. Voor het boekjaar 2004 komt 

daar ook nog de deal met Vodafone bij. De belangrijkste aandeelhouders van Manchester zijn de 

Ierse renpaardeneigenaars John Magnier en John Patrick McManus. Zij trokken in 2003 hun belang 

op van 10 procent tot 24,4 procent. De voormalige vrienden van coach Sir Alex Ferguson namen 

hiervoor onder andere het belang van BskyB over, dat sinds zijn overnamepoging 9,9% van de 

aandelen aanhield. Via hun investeringsvehikel zijn de twee nu de grootste aandeelhouders van de 
club. Andere grote aandeelhouders zijn de Amerikaanse miljonair Malcolm Glazer, eigenaar van het 

American football-team Tampay Bay Buccaneers en de Nederlandse tv-producent John De Mol. De 

eerste kocht vijf maal aandelen in en controleert nu 14,3%, de tweede heeft momenteel een belang 

van bijna 5% (Voetbal en Economie, 2000, blz. 14; VANDENBERGHE D., 2003, blz. 20). 

 

 

 
 

                                                   
22 Monopolies and Mergers Commission 
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Figuur 8 : Aandelenkoers Manchester United (1997-2003) 

 
bron: AXL (http://www.axl.co.uk/) (20/03/04) 

 

In hun onderzoek naar het effect van sportieve korte termijn invloeden op de beurskoers van 

voetbalclubs, hebben DOBSON S. & GODDARD J. (2001) de ongeanticipeerde component van het 

wedstrijdresultaat gelinkt aan de verandering van de aandelenkoers de volgende beursdag. Hierbij 

werd er rekening gehouden met het verschil tussen een wedstrijd winnen waarvan werd verwacht dat 

ze zou worden verloren en het winnen van een partij waar men ook op een overwinning had 

gerekend. Aangezien de aandelenmarkt de toekomstige verwachtingen incorporeert zal de 
koerswijziging in het eerste geval normaal gezien groter zijn. Wanneer Manchester United werd 

vergeleken met andere Engelse beursgenoteerde voetbalondernemingen, viel het op dat de 

hypothese dat sportieve resultaten op korte termijn geen onmiddellijke invloed hebben op de 

beursprestatie enkel bij Manchester statistisch23 niet kon worden verworpen. Concreet betekent dit dat 

de prestaties van de club als beursgenoteerd bedrijf niet langer ten volle afhangen van de korte 

termijn fluctuaties van het geluk op het veld. Het aandeel wordt hierdoor dus minder een variant van 

de voetbalpronostiek. Willen clubs dus potentieel een groter aantal aandeelhouders kunnen 
aantrekken, dan moeten ze er in slagen hun inkomstenbasis op een zodanige manier te structureren 

dat ze niet volledig afhankelijk zijn van het sportieve gebeuren. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat 

slechts weinige Europese clubs over de mogelijkheid beschikken om zich deels onafhankelijk op te 

stellen van het sportieve verloop (DOBSON S. & GODDARD J., 2001, blz. 389). 

 

6.3.1.2 Doorsnee Engelse beursgenoteerde voetbalonderneming 
 

Wanneer de toestand van de andere genoteerde Engelse voetbalclubs wordt bekeken, dan stelt men 

vast dat hun beursprestaties in het verleden globaal gezien heel wat minder aantrekkelijk waren. 
Begin mei 2000 lag de gemiddelde koers van de voetbalaandelen, exclusief Manchester United, 48% 

onder het topniveau van begin 1997 en noteerde 14 van de 20 Engelse clubs zelfs onder hun 

introductiekoers. De meeste clubs mikken ook in Engeland naar een break even situatie, wat opnieuw 

                                                   
23  Bij een significantieniveau van 5%. 
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illustreert dat voetbalclubs in sportief succes investeren zolang het financieel toelaatbaar is. Enkel de 

clubs die er in slagen een aanzienlijk ruimere inkomstenbasis dan hun concurrenten op te bouwen, 

kunnen zowel economisch winstgevend als sportief succesvol zijn. Het volstaat voor deze clubs 

immers om net iets meer in spelerstalent te investeren dan de minder draagkrachtige concurrentie om 

sportief aan de top mee te blijven draaien (Voetbal en Economie, 2000, blz. 15). 

 
De Bloomberg Kick Index, een gemiddelde van achttien genoteerde Engelse voetbalfondsen, kan 

eveneens dienen als illustratie voor de beperkingen van de voetbalaandelen. Deze index ging in de 

vijf jaren voorafgaand aan 2003 telkens achteruit. Dat de index in 2003 uiteindelijk met 78% steeg, is 

te verklaren door het feit dat speculatie bepaalde aandelen de hoogte heeft ingeduwd. Enkele 

Euromiljardairs hebben immers hun zinnen gezet op het bezit van een Engelse topclub. Ook voor 

2004 wordt door de meeste waarnemers een stijging verwacht, die hoogst waarschijnlijk opnieuw niet 

zal worden veroorzaakt door structurele veranderingen bij de Engelse voetbalondernemingen 

(VANDENBERGHE D., 2003, blz. 20). 
 

6.3.1.3 Mogelijkheden voor Belgische voetbalondernemingen 
 

Hoewel het beschouwen van de beursnotering van Engelse voetbalondernemingen interessant is 

omwille van het grote aantal genoteerde clubs, is het verschil tussen de Engelse en de Belgische 

clubs toch groot (hogere tv-inkomsten, meer professionalisering,…). De notering van de Nederlandse 

club Ajax lijkt in dit opzicht meer geschikt om de eventuele mogelijkheden voor de Belgische clubs in 

te schatten. Qua grootte overtreft deze Amsterdamse voetbalonderneming wel elke van zijn Belgische 
tegenhangers, maar de club wordt eveneens geconfronteerd met dezelfde beperkingen zoals een 

beperkte thuismarkt, beperkte tv-inkomsten,… . In 2003 slaagde de Ajax er in om een operationeel 

resultaat van 12,3 miljoen euro te realiseren. Het behalen van de kwartfinales van de Champions 

League zorgde echter voor ongeveer 22,5 miljoen euro inkomsten. De grote zwakte van Ajax is dus 

dat de club financieel zeer afhankelijk is van zijn sportieve prestaties in de Champions League. En 

hoewel Ajax de intentie heeft om het belang van de Champions League inkomsten terug te dringen 

door meer inkomsten te halen uit tv-rechten, merchandisingactiviteiten en de door mobile telefonie 

geboden diensten, zal het toch moeilijk worden om goede financiële resultaten neer te zetten zonder 
een goede Europese campagne. Zolang de resultaten van Ajax dus hoofdzakelijk afhankelijk blijven 

van incidentele baten als de verkoop van spelers of een lucratieve Champions League prestatie, zal 

ze als lange termijn belegging wellicht tekortschieten (DE WIT M., 2003, blz. 1). 

 

Aangezien de Belgische clubs in vergelijking met clubs zoals Ajax nog minder in staat zijn op een 

continue wijze positieve resultaten te boeken, zou een uitgifte van aandelen wellicht enkel de trouwe 

fans van de club kunnen aanspreken. De motivatie voor het aandeelhouderschap moet dan worden 
gezocht in de hoop van de supporter om door de financiële input in de toekomst van meer sportief 

succes te kunnen genieten. Men kan dit economisch vergelijken met een eenmalige verhoging van de 

toegangsprijzen voor de minst prijsgevoelige fans. Zij nemen hierbij collectief de rol over van de 
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huidige mecenassen in het voetbal. Op korte termijn kan de koers van een voetbalaandeel echter 

reageren op onverwachte sportieve resultaten van de club. Door het juist inschatten van de sportieve 

prestaties van een bepaalde club kunnen de actieve beleggers dus een koerswinst realiseren. Het 

voetbalaandeel zou op die manier als een alternatief voor de huidige voetbalpronostiek kunnen 

worden beschouwd. Als besluit voor de Belgische clubs kan men dus stellen dat een beursnotering 

niet mag worden gezien als een duurzame financieringsbron, omdat het Belgische voetbalaandeel de 
belegger op langere termijn weinig positieve perspectieven kan bieden (Voetbal en Economie, 2000, 

blz. 15). 

 

6.3.2 Securitisatie 
 

Securitisatie kan omschreven worden als “een proces waarbij een activa wordt verkocht door de 

eigenaar en waarbij de koper zich herfinanciert door middel van een uitgifte van effecten, met de cash 

flow uit de activa als garantie (WESTON R., 2002, blz. 49)”. De techniek van securitisatie vindt zijn 
oorsprong in de Verenigde Staten tijdens de jaren ’70. Oorspronkelijk was het principe gebaseerd op 

de securitisatie van de hypotheek, maar in de loop van de jaren is het totale aantal gesecuritiseerde 

activa danig uitgebreid. Het proces van securitisatie omvat vijf fases. Men identificeert ten eerste een 

geheel van activa die een regelmatige stroom van cash flow voortbrengen. Als tweede stap 

transfereert men deze dan naar een ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV), deze biedt bescherming tegen 

het kredietrisico van de verkoper. In een derde fase creëert men een structuur die de cash flows 

combineert, ondersteund door een interne en/of externe kredietversterking. Ten vierde zorgt men voor 

externe liquiditeitsondersteuning om de kloof tussen de cash flow van de activa en de 
betalingsverplichting op de effecten te dichten. In een vijfde en laatste stap geeft men dan de effecten 

uit, met als garantie het geheel aan activa en ondersteund door een kredietversterking en liquiditeiten 

(WESTON R., 2002, blz. 49-50). 

 

“De voordelen voor de onderneming die zijn activa securitiseert zijn: liquiditeit, een substantiële 

reductie in de financieringskost, een diversificatie in de investeerders en een vermindering van het 

risico op de balans (WESTON R., 2002, blz. 49).” 

 

6.3.2.1 Effectisering inkomsten toeschouwers 
 

Eén van de basiskenmerken om tot effectisering van activa of inkomstenstromen over te kunnen gaan, 

is dat de gesecuritiseerde middelen een zekerheid moeten inhouden. Recente securitisaties zijn 

echter steeds meer en meer gebaseerd op minder zekere inkomsten en evolueren daardoor weg van 

deze basiskarakteristiek (WESTON R., 2002, blz. 49). Voetbalondernemingen zouden dus op basis 

van het zekerheidskenmerk in eerste instantie niet in aanmerking komen. Het voetbal is immers een 

zeer volatiele business. Clubs moeten ten eerste rekening houden met een mogelijke degradatie. Een 
dergelijke gebeurtenis heeft een immense financiële impact op de club die niet valt te vergelijken met 
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gebeurtenissen in andere sectoren. Ten tweede zijn er ook de risico’s zoals mindere sportieve 

prestaties van de club en de volatiliteit van de spelerswaarde, waarbij een blessure of vormverlies tot 

zeer snelle depreciatie aanleiding kan geven. Ondanks de grote volatiliteit, zijn er ook 

inkomstenstromen die min of meer een vorm van stabiliteit vertonen. Als gevolg van de afzwakking 

van de zekerheidsvereiste werd het daardoor mogelijk om securitisaties te realiseren tegen de 

inkomsten uit ticketverkoop. Een mogelijkheid waarvan in het verleden vooral Engelse voetbalclubs 
gebruik hebben gemaakt (Securitization sets new goals for football, 2002, blz. 35). 

 

Twee zaken zijn belangrijk voor zowel de club als de potentiële investeerders wanneer tot securitisatie 

wordt overgegaan. Ten eerste is het aangewezen dat de financiële middelen dat de clubs verkrijgen 

door de effectisering aanleiding geven tot lange termijn voordelen. Ten tweede moet men bij de 

regeling rekening houden met realistische verwachtingen. Dit houdt concreet in dat de kans bestaat 

dat de club niet gedurende de gehele periode in de eerste klasse zal aantreden en dat het spelen van 

een Europese competitie wellicht geen jaarlijks fenomeen zal zijn. Wanneer één van deze of beide 
gevallen zich voordoen, heeft dat als gevolg dat de inkomsten uit toeschouwersaantallen negatief 

zullen worden beïnvloed (WESTON R., 2002, blz. 52). 

 

6.3.2.2 Newcastle United 
 

Engelse clubs zoals Ipswich Town, Leicester City, Tottenham, Leeds United en Newcastle United 

hebben in het verleden reeds gebruik gemaakt van de securitisatie van hun inkomsten uit 

ticketverkoop. De securitisatieoperatie van deze laatste wordt hier bij wijze van voorbeeld iets verder 
toegelicht. De Engelse club Newcastle United effectiseerde in het verleden zijn ontvangsten uit 

toegangsticketten en ‘corporate hospitality’. De £55 miljoen die de club op deze wijze binnenkreeg, 

werd aangewend voor de uitbreiding van het grondgebied, het stadion en voor algemene 

bedrijfsdoelen. Het kapitaal diende te worden terugbetaald over een periode van 17 jaar aan een 

intrest van 7,43%, een op dat moment zeer voordelige rentevoet. Omwille van praktische redenen 

werd er een nieuwe onderneming opgericht (Newco) die een sub-lease nam op het stadion van de 

club en daardoor de rechten verkreeg op de ticketverkoop en de ‘corporate hospitality’ inkomsten. De 

voor de operatie gecreëerde SPV gaf de effecten uit en leende het bijeengebrachte kapitaal aan 
Newco die het op zijn beurt uitleende aan de club. Newco gaf de club de opdracht het stadion te 

gebruiken en er al zijn thuiswedstrijden te spelen. De club krijgt in ruil hiervoor van Newco een soort 

vergoeding voor haar werk en als huur onder de sub-lease. Dit bedrag dient als tegengewicht voor de 

terugbetalingen op de lening die de club aan Newco verschuldigd is. Om de zekerheid te kunnen 

waarborgen, werd een cash management overeenkomst tussen alle betrokken partijen gecreëerd. Alle 

inkomsten uit ticketverkoop en ‘corporatie hospitality’ worden hierdoor op een aparte bankrekening 

gestort, van waaruit de verschillende partijen in volgorde kunnen worden betaald. Op die manier zijn 
de investeerders zeker dat er genoeg kapitaal beschikbaar is om de aan hen verschuldigde bedragen 

te betalen. Wanneer alle partijen zijn vergoed, wordt het geld volgens de overeenkomst aan de club 

terugbetaald in de vorm van huurgelden en vergoedingen. Deze regeling heeft de club uiteindelijk in 
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de mogelijkheid gesteld om te expanderen en op die manier naar de toekomst toe wellicht meer 

inkomsten te realiseren (WESTON R., 2002, blz. 51). 

 

6.3.2.3 Mogelijkheden voor Belgische voetbalondernemingen 
 

Van deze financieringsmogelijkheid wordt door de Belgische voetbalondernemingen voorlopig geen 

gebruik gemaakt. Op termijn komen wellicht ook enkel de grote Belgische clubs in aanmerking voor 
een dergelijk financieringssysteem. Een securitisatie wordt immers maar interessant wanneer je als 

club uit de ticket- en abonnementenverkoop voldoende hoge inkomsten realiseert. De voordelen en 

mogelijkheden van een securitisatie lijken voor de grote Belgische clubs groter dan bij een 

beursnotering. Eventuele kopers van de effecten lopen in elk geval veel minder risico dan de 

aandeelhouders van een voetbalonderneming. Zolang de club niet te maken krijgt met ingrijpende 

veranderingen van zijn situatie (faillissement, degradatie,…), zullen de inkomsten uit tickets en 

abonnementen immers niet al te veel schommelen. 
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Algemeen besluit 

 
In eerste instantie werd in deze scriptie de voetbalmarkt en voetbalonderneming besproken, om op die 

manier een beter inzicht te krijgen in de problemen en oplossingen die in verdere hoofdstukken aan 
bod zouden komen. Wat betreft de voetbalmarkt werd het duidelijk dat de voetbalindustrie onder 

invloed van de internationalisering, de professionalisering en de commercialisering, ook in België is 

uitgegroeid tot een volwaardige economische sector. Deze sector verschilt echter van andere meer 

doorsnee sectoren doordat de marktwerking eerder gericht is op ‘win’ maximalisatie dan op 

winstmaximalisatie. Ook het bestaan van voetbaltopofilie en lokalisme zorgt ervoor dat de 

voetbalindustrie niet op dezelfde manier als de meer traditionele industrieën kan worden benaderd. In 

overeenstemming met de werking van de voetbalmarkt konden we besluiten dat de doelstelling van de 

voetbalonderneming vooral gericht is op nutsmaximalisatie. Ook verkoops- en 
zekerheidsmaximalisatie lijken objectieven die deels op voetbalondernemingen van toepassing zijn. 

Winstmaximalisatie vervult bij een voetbalclub, in vergelijking met de meeste andere ondernemingen, 

eerder een marginale rol. De belangrijkste verschillen tussen de voetbalonderneming en andere 

doorsnee ondernemingen zijn vanuit het standpunt van de producent: de kapitaalsonzekerheid, de 

invloed van de media en het aandeel van de menselijke inbreng. Vanuit het oogpunt van de 

consument zorgt het ‘fan equity’ fenomeen ervoor dat de consumptie door supporters en 

toeschouwers niet kan worden vergeleken met de normale consument/producent relatie. 
 

Het tweede hoofdstuk diende om inzicht te krijgen in de inkomsten- en uitgavenstructuur van de 

Belgische voetbalonderneming. Met betrekking tot de inkomsten kwamen we tot volgende besluiten. 

De inkomsten uit ticket- en abonnementenverkoop blijven voor Belgische clubs zeer belangrijk. Vooral 

voor de grote Belgische clubs maken zij een substantieel deel van de totale inkomsten uit. De oorzaak 

hiervoor moet hoofdzakelijk worden gezocht in het feit dat andere bronnen van inkomsten in de grote 

Europese competities veel sterker zijn geëvolueerd dan in de Belgische competitie. Een tweede bron 

van inkomsten van Belgische voetbalondernemingen, de commerciële inkomsten, steunen 
hoofdzakelijk op merchandising en sponsoring. In vergelijking met de grote voetbalcompetities blijkt 

deze eerste in België niet op dezelfde wijze te zijn ontwikkeld. Wat de sponsoring betreft, moeten de 

Belgische voetbalclubs zich tevreden stellen met het aanbod van sponsors die zich met hun 

onderneming voornamelijk op de nationale markt richten. Als derde waren er de inkomsten uit de tv-

rechten. De conclusie met betrekking tot deze inkomstenbron was voor de Belgische competitie 

dezelfde als voor de andere inkomstenbronnen. De grote buitenlandse voetbalondernemingen kunnen 

immers rekenen op veelvouden van de bedragen die Belgische voetbalclubs via dit kanaal verkrijgen. 
Door de veel gelijkmatigere verdeling van deze inkomsten tussen de verschillende Belgische clubs, 

maken deze voor grote clubs een relatief klein aandeel van de totale inkomsten uit en voor kleine 

clubs relatief gezien een groot aandeel. De vierde en laatste grote inkomstenbron betrof de verkoop 

van spelers. Deze bron werd als gevolg van het Bosman-arrest echter aanzienlijk gehypothekeerd. 

Vooral voor de nettoverkopers van spelerstalent die op deze inkomsten rekenden, is dit in het 
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verleden een aderlating geweest. Belgische voetbalondernemingen worden ook met uitgaven 

geconfronteerd. De belangrijkste is hierbij zonder twijfel de loonlast. De stijgende lonen in combinatie 

met het soms ondoordachte beleid hebben in het verleden vele clubs in de problemen gebracht. Een 

andere uitgave, de transfersommen, kon onder invloed van het arrest Bosman en de afslankingen, 

met veel vrije spelers als gevolg, worden teruggeschroefd. Het uiteindelijke voordeel hiervan is voor 

de kleinere clubs echter beperkt. Ten derde waren er de investerings- en werkingsuitgaven. Belangrijk 
bij deze eerste is dat sommige clubs de investeringskost van een stadion zelf dragen, terwijl andere 

hiervoor beroep doen op de voorzieningen van de steden en gemeenten. De werkingsuitgaven zijn 

talrijk en kunnen vooral bij kleinere clubs relatief zwaar op het budget wegen. 

 

Het derde hoofdstuk had als doel een overzicht te geven van de problemen op competitieniveau. 

Hierin werden de problemen behandeld die buiten de structuur van de voetbalonderneming liggen, 

maar die wel invloed hebben op de voetbalclubs. Als eerste werd het grote aantal eerste klasse 

voetbalclubs besproken. Het beperkte marktpotentieel en de mindere geografische spreiding kunnen 
hierbij dienen als verklaring voor de problemen waarmee sommige voetbalondernemingen kampen. In 

tweede instantie werd de sportieve ongelijkheid naar voren gebracht als mogelijke katalysator voor de 

problemen. Een eerste onderdeel had hierbij aandacht voor de sportieve ongelijkheid op nationaal 

vlak. Deze ongelijkheid zorgt ervoor dat de competitie een deel van zijn aantrekkelijkheid verliest. 

Deze ongebalanceerdheid kan financiële gevolgen hebben wanneer de ongelijkheid tussen de clubs 

de interesse van de supporters en toeschouwers schaadt. In een tweede onderdeel werd de 

ongelijkheid op Europees vlak besproken. Deze ongelijkheid die vooral de beperkte mogelijkheden 
van de Belgische clubs ten opzichte van de clubs uit grote voetballanden illustreert, zou kunnen 

aantonen dat de mogelijkheden van de Belgische clubs te gering zijn om in de huidige situatie 

competitief te blijven. Ook het derde onderdeel, over het effect van het Europese vlak op het 

nationale, gaf aan dat er problemen ontstaan doordat voetbalondernemingen op verschillende niveaus 

aantreden. Het derde deel van het hoofdstuk had het over de problemen die zijn ontstaan door 

beslissingen op juridisch niveau. Uiteindelijk blijven de effecten van de wet van 1978 op de betaalde 

ploegsporter en het Vlaamse decreet op vrije nieuwsgaring vrij beperkt. Het Vlaamse decreet op de 

niet-professionele sportbeoefenaar, maar vooral het Bosman-arrest hebben wel een grote invloed 
gehad op het Belgische voetbal. Het Bosman-arrest heeft er, in combinatie met de kortzichtigheid van 

de bestuurders en de grotere beschikbare inkomsten, voor gezorgd dat de lonen van de spelers sterk 

zijn gaan stijgen. De loonstijging en de beperking van de mogelijkheid om inkomsten uit transfers te 

realiseren, heeft tot gevolg gehad dat vele clubs in problemen zijn gekomen. Het Bosman-arrest en 

het Vlaamse decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar hebben er ook toe geleid dat het 

opleiden van de jeugd niet meer als een lucratieve bezigheid kan worden beschouwd. Het is namelijk 

moeilijker geworden voor de club om haar eigen jeugdspelers tegen beperkte voorwaarden aan de 
club te binden. 

 

Het vierde hoofdstuk handelde over de problematiek op het niveau van de club. Het betrof hier de 

problemen zichtbaar op het clubniveau, wat dus niet betekent dat ook de oorzaak volledig op dit 
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niveau rust. We hadden het in een eerste onderdeel over de bedrijfseconomische problemen. 

Vooreerst werden de bedrijfsresultaten van de NV’s in eerste klasse bekeken. Deze konden dienen 

als illustratie voor de moeilijkheden waarmee vele voetbalondernemingen kampen. Daarna werd er 

aandacht besteed aan de hoge loonlast. De loonlast vertegenwoordigt een zekere kost met daar 

tegenover niet noodzakelijk een zekere opbrengst. Verschillende voetbalondernemingen worden als 

gevolg daarvan dan ook in hun leefbaarheid bedreigd. Het derde aandachtspunt binnen de 
bedrijfseconomische problemen was het zwart geld. Deze problematiek situeert zich voornamelijk in 

de lagere klassen van het Belgische voetbal. Naast het feit dat dergelijke praktijken nefast zijn voor 

een sector waar concurrentie zo belangrijk is, kan dit er ook op wijzen dat de leefbaarheid door middel 

van een legale werkwijze niet kan worden gegarandeerd. In een vierde punt werd de 

financieringsonduidelijkheid besproken. Deze onduidelijkheid wordt gecreëerd door de aanwezigheid 

van kapitaalverstrekkers die zich vaak laten leiden door andere dan rendementsmotieven. Het gevaar 

schuilt erin dat clubs gaan groeien of overleven op basis van niet-economische redenen. De 

subsidiëring werd behandeld in een vijfde en laatste punt. Ook hier geldt dat de ongelijke toepassing 
een verstorende werking heeft, zowel sportief als economisch. In een tweede deel van het vierde 

hoofdstuk werd de licentieproblematiek besproken. Hoewel de invoering ongetwijfeld een goede zaak 

was voor het Belgische voetbal, heeft het de problemen bij vele voetbalondernemingen naar boven 

gebracht. In wezen heeft de voetballicentie dus een probleemaanpakkend karakter. Er werd omwille 

van de nefaste uitwerking voor verschillende clubs toch geopteerd om de licentie onder dit hoofdstuk 

op te nemen. 

 
De mogelijke oplossingen op het niveau van de competitie werden in een vijfde hoofdstuk beschouwd. 

In eerste instantie hadden we het over de reductie van het aantal eersteklassers tot veertien ploegen. 

Hoewel een inperking en betere spreiding van het aantal eerste klasse clubs ongetwijfeld de 

leefbaarheid van de overgebleven voetbalclubs ten goede zou komen, blijven de uiteindelijke positieve 

effecten wellicht te kleinschalig. Een tweede meer structurele aanpassing, betrof de creatie van een 

Bene- of Euroliga. Op die manier komt men tot een schaalvergroting en zijn er voor de 

voetbalondernemingen meer mogelijkheden om inkomsten te realiseren. Vooral de Beneliga biedt 

voor de grote Belgische clubs mogelijkheden. De haalbaarheid lijkt momenteel echter eerder gering. 
Op korte termijn zouden behoorlijk wat partijen hier immers negatieve effecten van ondervinden. Het 

derde deel van hoofdstuk betrof een meer theoretische oplossing met betrekking tot de problemen. 

Naar het voorbeeld van het Amerikaanse systeem werden de gesloten competitie, revenue sharing, 

rookie draft en salary cap bekeken. Het was vooral deze laatste die, zij het in een aangepaste versie, 

ook enig praktisch nut zou kunnen inhouden. Omwille van het feit dat de voetbalindustrie een sector is 

waar concurrentie zo centraal staat, zou het beperken van de financiële mogelijkheden om zich als 

voetbalonderneming in deze competitie te laten gelden, de leefbaarheid van de sector ten goede 
kunnen komen. 

 

In het zesde en laatste hoofdstuk werd getracht de mogelijkheden van de voetbalondernemingen met 

betrekking tot de inkomsten en het kapitaal weer te geven. Bij het uitbouwen van de inkomsten biedt 
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vooral de merchandising wellicht nog opportuniteiten aan de voetbalclubs. Hoewel dat deze 

inkomstenpost in vergelijking met andere grote voetbalcompetities onderbenut lijkt, moet men er 

rekening mee houden dat het uiteindelijke potentieel door de geringe markt beperkt zal zijn. Een 

tweede opportuniteit schuilt in het commerciële gebruik van activa zoals het stadion. Het grootste 

probleem hierbij is dat slechts weinige Belgische clubs over een eigen stadion beschikken. Daarnaast 

is de vraag naar dergelijke faciliteiten ook eerder beperkt, wat het voor stadionbezitters moeilijk maakt 
om hun activa op andere manieren te benutten. Bij de bespreking van de kapitaalsmogelijkheden 

werd als eerste de beursnotering beschouwd. Door middel van vergelijking met buitenlandse 

beursgenoteerde clubs kwamen we echter tot het besluit dat geen enkele Belgische 

voetbalonderneming over het potentieel beschikt om de rationele belegger interessante 

beleggingsperspectieven te bieden. Met het oog op de kapitaalsverstrekking leek een securitisatie 

daarom ook meer aangewezen. De mogelijkheden voor de meeste Belgische clubs zijn echter ook 

hier beperkt omwille van het geringe aantal toeschouwers waarover ze beschikken. 

 
Tot slot kunnen we stellen dat het Belgische voetbal door zijn beperkte geografische gebied in haar 

leefbaarheid wordt bedreigd. Grote Belgische voetbalondernemingen die kunnen terugvallen op een 

groot marktgebied worden echter in mindere mate met problemen geconfronteerd en beschikken naar 

de toekomst toe ook over meer mogelijkheden dan de kleinere voetbalondernemingen. Op langere 

termijn lijken de overlevingsmogelijkheden van deze laatsten in de huidige situatie dan ook beperkt. 

Indien het Europese voetbal ten opzichte van de nationale competitie verder aan belang blijft winnen, 

zal een schaalvergroting voor de Belgische clubs de enige mogelijkheid zijn om op termijn nog een rol 
van betekenis te kunnen vervullen. 
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Bijlagen 
 
 
Interview met de heer Boyden Herman, Raad van Bestuur Club 
Brugge, 26/03/04, Brugge. (Bijlage 1) 
 
Hoe groot is het belang van de inkomsten uit toeschouwers voor Brugge en voor Belgische 
clubs algemeen? 
Voor Brugge blijft dit nog altijd de belangrijkste inkomstenpost en ik zie dat zelfs ook niet in de 
eerstkomende jaren veranderen. Door het feit dat we een abonnementenslag hebben gekend is deze 

post zelfs nog gegroeid. Voor Club Brugge is de opbrengst uit abonnementen en ticketverkoop 

ongeveer 70%, dit is belangrijk veel meer dan om het even welke club in het buitenland. Dat is 

natuurlijk ook te verklaren doordat de inkomsten uit tv-rechten in België zeer laag zijn. Wanneer je dan 

in procenten spreekt gaat dat onmiddellijk een groot aandeel uitmaken. De inkomsten uit sponsoring 

zijn redelijk, maar dan ook weer opnieuw in Belgische context. 

Zelfde vraag voor de inkomsten uit commerciële activiteiten? 

Merchandising maakt voor Club Brugge, ongeveer geschat, 10% van het budget uit. Hiervan wordt 
naar de toekomst nog wel iets meer van verwacht, omdat er nu een aantal acties in de maak zijn om 

de producten die nu in de enkel in de club shop te verkrijgen zijn, ook in andere distributiekanalen te 

gaan verkopen. Daardoor zou het belang hiervan kunnen stijgen. Aangezien de grootste inkomsten 

nog steeds uit de textiel komen, zoals shirtjes, broekjes en uitrusting in het algemeen, zitten we met 

het probleem dat we gebonden zijn aan een contract met Adidas. Hierdoor zijn we gedoemd om deze 

artikelen enkel maar te verkopen in een eigen kanaal van de club, want Adidas brengt ze zelf uit in 

heel hun kanaal. De eigen ruimte wordt hierdoor zeer klein natuurlijk. Alle andere producten, zoals 

bijvoorbeeld bierglazen met een logo op van Club Brugge, kunnen wel in andere kanalen worden 
gebracht en dat is ondertussen ook aan het gebeuren. Belangrijk om te benadrukken is dat dit 

natuurlijk wel met artikelen gebeurt die zeker niet de belangrijkste zijn. Shirtjes en andere uitrusting 

blijven nog altijd het gros van de inkomsten uit merchandising uitmaken. 

Vanwaar dat sterk beknottend contract met Adidas? 

Dat contract werd in het verleden afgesloten, omdat Adidas sponsor was van Club Brugge. Adidas 

werd dan ook aangesproken bij het op poten zetten van een shop, met de vraag of het mogelijk was 

om dat te helpen verwezenlijken. De manier waarop dat gebeurd is, heeft er dus voor gezorgd dat we 
met handen en voeten aan Adidas gebonden zijn. Dit is het gevolg als je een onderneming als Adidas 

om steun vraagt. Ook andere Belgische clubs worden met dezelfde beperkingen hieromtrent 

geconfronteerd. 
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De tv-rechten zijn laag voor België, maar wat zijn de concrete plannen betreffende het systeem 
van verdeling van die rechten? 

Dit is een beetje het discussiepunt in de Profliga voor het moment. Je zit daar met een aantal partijen 

die compleet andere belangen hebben dan de kleine clubs. De kleinere clubs willen alles evenredig 

verdelen en de grote benadrukken dat het voetbal nooit zo attractief zou zijn zonder hun 

aanwezigheid. Vandaar dat men binnen de Profliga altijd met discussiepunten zit en vermits er wordt 
beslist op basis van meerderheid is dat dus een probleem. Er zijn namelijk meer kleine dan grote 

clubs. Deze discussie rond de inkomsten is dus voortdurend het punt van ongenoegen binnen de 

Profliga. De Profliga onderhandelt dan over de tv-rechten, en verdeeld volgens een verdeelsleutel. Het 

verdelingssysteem is de afgelopen jaren echter al iets aangepast ten gunste van de grote clubs. 

Hoe groot is het probleem van de loonlasten (specifiek + algemeen)? 

De spelerslonen zijn het grootste probleem, zowel voor Club Brugge als voor andere clubs. Dit omwille 

van twee redenen, ten eerste is er het marktmechanisme die voortdurend de lonen in de lucht jaagt 

voor de goede spelers en de kleinere clubs worden daarin meegesleurd. Een andere reden is de 
kernen die in het verleden aanzienlijk zijn gegroeid. Vroeger bestond de kern uit een 20 tal spelers, 

maar in het nabije verleden waren dat tot 34 spelers. Ze spelen echter nog altijd maar met 11 spelers. 

Die grote kernen zijn eigenlijk ook wel een beetje nodig, aangezien je behoefte hebt aan een dubbele 

bezetting en je daarmee zelf niet toekomt. Daarbij komen nog de jongeren die ook profcontracten 

moeten krijgen. Ik wil daarmee niet de indruk wekken dat het de jongeren zijn die met het grote geld 

weglopen, het gaat hem hierbij dan vooral over de grote van de kern. Het zijn de aangetrokken 

spelers die qua loonhoogte op het budget wegen. 

Gelooft u in het nut van bijvoorbeeld een salary cap. 

Neen daar verwacht ik niet veel van. Dit zou zelfs nooit goedgekeurd geraken door de Europese 

commissie. Het verkrijgen van de licentie heeft hierin wel een zeer belangrijke rol in gespeeld. De 

clubs worden hierdoor indirect verplicht om over een gezonde structuur te beschikken, want anders 

krijgen ze hun licentie niet. De licentie, op nationaal en Europees vlak, zou ervoor kunnen zorgen dat 

de lonen worden ingetoomd, maar nooit een begrenzing, want als je geld hebt mag je ze uitgeven. 

In welke mate denk je dat de licentie nog een probleem wordt op de KT en MLT voor zowel Club 
Brugge als andere Belgische eersteklassers? 

Op de korte en middenlange termijn zal een Club Brugge geen problemen hebben met de licentie, 

maar van zodra dat je een beetje afdaalt in het klassement zit je sowieso met clubs die problemen 

hebben met het behalen van de nationale licentie. De nationale licentie is een goede zaak, maar het 

verbiedt de clubs wel niet om bijvoorbeeld leveranciersschulden te hebben. De Europese licentie is in 

dit opzicht een goede evolutie daar hierbij wel rekening wordt gehouden met deze schulden. 
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Welke investerings- en werkingskosten hebben de clubs en wat zijn de voor en nadelen van het 
huren/bezitten van een stadion? 

Het kunnen beschikken van een stadion van de stad is sowieso een voordeel. Als we echter een 

berekening maken van de oorspronkelijke kostprijs van het stadion en de vernieuwingen die eraan zijn 

gebeurd door de clubs, dan kan toch worden gesteld dat er ook heel wat inspanningen zijn gebeurd 

door de clubs. De voor Euro 2000 gebeurde veranderingen zijn wel gebeurd op kosten van de 
gemeenschap. Het ter beschikking krijgen van een stadion is echter ontegensprekelijk een voordeel. 

De clubs die over een eigen stadion beschikken hebben dan natuurlijk wel het voordeel dat ze hun 

stadion ook veel commerciëler kunnen gebruiken, waardoor ze op commercieel vlak veel meer return 

hebben. In de situatie van Club Brugge wordt er dus gewerkt met een bruikleenovereenkomst met de 

stad. Oefenvelden bijvoorbeeld worden helemaal onderhouden door de club zelf. 

De andere werkingskosten, zoals bijvoorbeeld administratie, zijn beperkt, zeker in vergelijking met de 

spelerslonen. Alles dat buiten die spelerslonen moet worden uitgegeven is dan allemaal teveel, en dat 

wordt ook zo ervaren bij de clubs. 

In welke mate is het een utopie om als grote club break-even te draaien zonder de inkomsten 
uit een goede Europese campagne? 

Voor een grote club is dit gewoonweg onmogelijk, je bent verplicht om een aantal Europese inkomsten 

te hebben om geen verlies te lijden. Daarnaast heb je nog de transferbedragen die weliswaar zijn 

gedaald, maar toch nog altijd een noemenswaardige kostencomponent betekenen. In vergelijking met 

vroeger (voor Arrest Bosman) vertrekken er nu vaak spelers voor niks, maar moet je spelers die je 

transfervrij kan aantrekken bij wijze van spreken wel dubbel betalen. Dat is het voorbeeld van een 
Stoica die transfervrij is, maar die club toch 65 miljoen BEF aan loon kost over drie jaar. Het geld dat 

vroeger vaak aan transfers werd uitgegeven, wordt nu aan de speler gegeven. Het grote nadeel 

hiervan is dat het geld het circuit gaat verlaten. Als je vroeger bijvoorbeeld een speler aankocht voor 

100 miljoen BEF, dan zat dat geld in een andere club en daardoor ging dat geld weer verder rollen 

binnen het circuit van de voetbal. Nu is het geld er nog, maar wordt het uitgegeven aan een speler en 

is het verloren voor het voetbal. 

Op lagere niveau’s (3de klasse en lager) is er ontegensprekelijk zwart geld aanwezig, maar hoe 
zit dat op 1ste en 2de klasse niveau. 

Volgens mij kan er niet veel zwart geld in omloop zijn, aangezien het geld van ergens moet komen. 

Aan opbrengstenzijde is het moeilijk om zwart geld te creëren. Voor de ticketverkoop bijvoorbeeld is 

dat onmogelijk. Ook alle andere vormen van inkomsten laten weinig ruimte om op zwart geld binnen te 

halen. De weinig transparante structuur van voetbalonderneming schept geen extra mogelijkheden om 

zwart geld te creëren. In lagere klassen zijn er wel mogelijkheden, omdat de bakker of de beenhouwer 

daar de club steunt en op die manier invloed heeft op het voetbal. Op hoger niveau is er niemand nog 

bereid om zomaar geld te geven. Het niveau is te hoog om nog invloed te kunnen uitoefenen door 
middel van dergelijke steun. Op termijn zie ik dit er echter allemaal uitgroeien, ook in lagere klassen. 

Het feit dat spelers nu gemakkelijker kunnen vertrekken, zorgt er ook voor dat die bakker en 
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beenhouwer niet meer bereid zullen zijn om de aankoop van dergelijke spelers te ondersteunen. Waar 

je vroeger een gesloten circuit had waarbij een speler een waarde vertegenwoordigde, zijn er door de 

vrijheid van spelers veel minder mogelijkheden om die sommen met eventuele winst terug te 

recupereren. 

 

 

Op welke manieren financieren de clubs zich, naast de gewone bankleningen? 

Wat er soms bij een voetbalclub als Club Brugge soms gebeurd, is dat de leden zorgen voor een 

achtergestelde lening om op die manier de nodige financiële middelen te verschaffen. Ik vermoed dat 

dat bij andere clubs misschien veel meer aan bod komt dan bij Club Brugge. 

Kampt men over het algemeen met liquiditeitstekorten? 

Algemeen gezien is dat in het Belgisch voetbal inderdaad soms een probleem. Dit is hoofdzakelijk te 

verklaren door het feit dat de inkomsten geen constant verloop kennen, er zijn zelfs maanden dat je 

over quasi geen inkomsten beschikt. Maar over het algemeen is dit niet direct een probleem, het wordt 
pas een probleem wanneer de voetbalondernemingen in structurele problemen geraken. 

Hoe staat u ten opzichte van beursnoteringen van voetbalclubs? 

Een beursnotering voor voetbalclubs is gewoonweg onmogelijk als je rekening houdt met de 

voorwaarden die daarvoor moeten worden voldaan. Daarbij zou het statuut nog moeten worden 

aangepast en houdt een notering ook vele andere gevolgen in. 

Wordt er gebruik gemaakt van systemen als effectisering/securititsatie of dergelijke? 

Voorlopig is dit niet het geval en is het ook niet direct aan de orde, omdat een voetbalclub als Brugge 
momenteel met geen liquiditeitstekorten wordt geconfronteerd. Dat kan natuurlijk in de toekomst 

veranderen wanneer de club een paar slechtere Europese campagnes kent. De mogelijkheden zijn 

inderdaad beperkt bij liquiditeitstekorten. Ook de banken hebben een behoefte aan garanties bij 

eventuele leningen. Club Brugge beschikt natuurlijk ook nog over een aantal onroerende goederen dat 

ze kan aanwenden, bijvoorbeeld het gebouw “de Klokke”). Het wordt momenteel niet gebruikt voor 

onderpand, maar dat zou eventueel wel mogelijk zijn. 

Wat vindt u van het feit dat clubs quasi geen subsidies ontvangen, mede door de structuur van 
de bond (nationaal niveau) en de subsidiëringbevoegdheid van de staat 
(gemeenschapsniveau)? 

Als je denkt op het niveau van profclubs, dan is een opsplitsing niet echt aan de orde aangezien de 

bedragen van de subsidies nooit een substantieel deel van het budget gaan vertegenwoordigen. Waar 

het wel belang zou kunnen hebben is bijvoorbeeld in jeugdwerking. Maar dan zou je er moeten aan 

denken om je club te splitsen in enerzijds een profclub en anderzijds een afdeling jeugd. Het probleem 

is dat na het arrest Bosman de jeugd vrij is om te vertrekken, zonder dat er ook maar over centen 

wordt gesproken. Dit terwijl de jeugd een behoorlijke kostenfactor is voor een club. De bedragen voor 
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de jeugdopleiding zijn voor profclubs momenteel volledig te verwaarlozen. In België begint men echter 

in te zien dat er iets moet worden gedaan voor de jeugd, die mogelijks topsporters gaan worden. Als je 

die jongeren niet gaat steunen, dan gaan ze moeilijkheden hebben om er te komen. 

Is er naar het voorbeeld van het centrum in Neerpede, ook sprake om hier een dergelijk 
centrum op poten te zetten? 

Je hebt hier wel topsportscholen in Vlaanderen, zoals de school in Meulebeke. Vele van de 
jeugdspelers op Club Brugge volgen ginder hun opleiding. Ze worden zelf met een busje heen en 

weer gevoerd. Er is inderdaad wel sprake om ook in Brugge een centrum voor topsport te installeren, 

wellicht ergens aan de Groene Poort. Dat moet dan aan enkele voorwaarden voldoen en dat speelt 

dan wel beter in op de trainingsmogelijkheden van de jeugd, enzovoort. Dit centrum zou dan wel enkel 

gericht zijn op topsport en geen recreatieve sport. 

Wat is uw visie omtrent het grote aantal profclubs op de Belgische voetbalmarkt t.o.v. het 
buitenland. 

De oplossing ligt volgens mij niet in het reduceren van het aantal clubs, maar we zouden naar een 
groter marktgebied moeten evolueren om het voetbal leefbaar te houden. Een reductie zou zorgen 

voor een competitie waar we naar een soort play-offs zouden moeten gaan, zoals in het basketbal, 

maar ik denk niet dat dat een oplossing is. Ook supporters zouden het beu geraken om verschillende 

malen tegen bijvoorbeeld Anderlecht te spelen. Als je 6 keer tegen dezelfde club speelt, dan ga je niet 

6 keer dezelfde interesse kunnen opwekken bij de supporters. De enige echte oplossing is het 

evolueren naar een grotere markt, naar een Benelux competitie of iets dergelijk. Ik ben ervan 

overtuigd dat dat in de toekomst ook effectief zal gebeuren. Je moet er natuurlijk rekening mee 
houden dat er ook een aantal tegenstanders zijn, waarbij de tegenstand zal moeten worden 

overwonnen. Dergelijke beslissingen worden genomen in een profliga en aangezien de topclubs die 

baat hebben en daardoor voordeel halen uit een vergroting van de markt in de minderheid zijn, zal het 

geen sinecure zijn om dit te realiseren. Daarnaast heb je ook nog de Belgische voetbalbond die daar 

ook op zich geen voorstander van is. Dit omdat zij hierdoor een groot deel van hun bevoegdheid kwijt 

geraken, want de competitie zal op een andere manier worden gestructureerd. Ik ben van de 

overtuiging dat je uiteindelijk economisch niet anders zal kunnen dan naar een groter gebied te 

evolueren, en volgens mij is dat ook de enige uitweg voor het Belgische voetbal. Het geeft niet alleen 
voordelen op vlak van toeschouwers, maar ook op basis van tv-rechten waar men momenteel het 

gevoel heeft dat men niet genoeg middelen binnenhaalt. Stel dat je in een Benecompetitie bezig bent 

dan is dat onmiddellijk heel wat anders. Ook voor de sponsoring maakt dat een groot verschil 

aangezien je niet meer op Belgisch niveau bezig zal zijn, maar op Benelux niveau. Je ziet dat ook aan 

de sponsors die in België beschikbaar zijn ten opzichte van de sponsor die in het buitenland 

beschikbaar zijn. Die sponsors in het buitenland zijn ook merken die hier worden gekocht, alleen zijn 

die sponsors in het buitenland niet geïnteresseerd om op de Belgische voetbalmarkt te komen. Een 
Bordeaux bijvoorbeeld speelt met Siemens, hetzelfde of Real Madrid, maar er is hier geen enkele 

Belgische ploeg die met Siemens op de shirtjes speelt. Ik kom zelf uit een multinational, namelijk 

Philips, en daar is bijvoorbeeld ook geen sprake van om op de Belgische voetbalmarkt als sponsor op 
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te treden, omdat die markt veel te klein is. En de enige reden waar je het als sponsor uiteindelijk voor 

doet, is voor naambekendheid en om daardoor dan producten te kunnen verkopen. Als je op Benelux 

niveau bezig bent, ben ik ervan overtuigd dat je wel dergelijke sponsors zou kunnen aantrekken. 

Wat is volgens u de prijs die we betalen voor een open competitie (degraderen en 
promoveren)? 

De open competitie is een vast gegeven, zonder een dergelijke regeling neem je een het element 
sport voor een groot stuk weg. Nu geef je aan iedereen de kans om verder te evolueren op 

voorwaarde dat je het sportief doet. Het toepassen van een meer arbitraire manier van werken op 

basis van economische gegevens is volgens mij onmogelijk. Wanneer komen de mensen naar het 

stadion, dat is als er sportief iets valt te verdienen of te verliezen. Zolang het allemaal weinig belang 

heeft, dan blijft de toeschouwer weg. Probeer maar eens een vriendschappelijke wedstrijd in te 

richten, het mag nog een goede ploeg zijn waartegen je aantreedt. Bitter weinig toeschouwers 

interesseren zich voor een dergelijke wedstrijd. Je ziet dat ook aan de wijze waarop de Champions 

League is gestructureerd, er zijn er daar ook grote die er af vallen, hoewel er een vorm van 
bescherming is voor de topclubs (beschermd in voorronde, beschermd in poule). 

Hoe zwaar schat u het effect in op de inkomsten door het feit dat de competitie 
ongebalanceerde is? 

Als je in België een meer gebalanceerde competitie wenst te verkrijgen, dan is de enige mogelijkheid 

het niveau naar beneden te halen. Het niveau van de mindere ploegen naar boven halen is in wezen 

niet te betalen. Is dat dan een goede zaak voor het voetbal, ik denk het niet hé. Het voetbal wordt 

meer en meer een Europees gegeven en als je het niveau naar beneden haalt dan wordt het 
onmogelijk voor Belgische clubs om nog op dat niveau mee te spelen. Ook een club als Brugge is te 

klein om op Europees niveau mee te draaien, maar op termijn zou het toch mogelijk moeten zijn om 

tot een subtopper op Europees niveau te evolueren. Dit is mede een argument om tot een 

schaalvergroting te komen. Als je je spelers elke week op niveau kan doen spelen, is dat een groot 

verschil dan dat je je spelers elke week tegen ploegen als Heusden-Zolder laat aantreden, waar het 

niveau mee naar beneden wordt getrokken. Als je op Europees vlak als subtopper wil meedraaien, 

dan moet je als club week na week matchen op niveau kunnen spelen en niet elke week het niveau 

naar beneden moeten halen. Daardoor beschik je dan niet over de mogelijkheden om het op 
Europees vlak te kunnen halen, omdat de spelers niet gewoon zijn van op een hoog niveau te 

voetballen. 

Hoe zwaar weegt het effect van het Bosman-arrest (korte en lange termijn)? 

Tot nu toe is het effect negatief, maar dat was op voorhand ook gemakkelijk te voorspellen. Er moeten 

sowieso nog verbeteringen aan de rand gebeuren, maar ik denk dat op termijn het effect positief zal 

zijn. De economische wetmatigheden trekken dat op termijn echter allemaal recht. Nu leven er nog 

steeds clubs boven hun stand, zelfs sommige topclubs in Europa. In het verleden werd er altijd van uit 
gegaan dat het allemaal wel goed zou komen. Ik ben ervan overtuigd dat het niet kan blijven duren. 

Wat je nu bij alle clubs voelt, is dat er een veel grotere interesse is voor het economische rond een 
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voetbalclub, terwijl dat vroeger veel minder aanwezig was. Langzamerhand ligt dat anders en 

naarmate er hier en daar nog eens enkele clubs wegvallen, zullen clubs daar nog meer bewust van 

worden. Er was in het verleden gebrek aan visie bij de clubs, contracten werden uitgedeeld zonder 

rekening te houden met de gevolgen. Clubs moeten zich bewust zijn waarmee ze bezig zijn. Ook bij 

Club Brugge zijn ze daar op zeer goede weg. 

 

Is er een invloed op de onderhandelingsmacht van de voetbalonderneming door het invoeren 
van de wet van ’78? 

Er wordt daar wel eens mee gedreigd, maar effectief tot het gebruik ervan overgaan is nog iets 

anders. Meestal omdat de speler zelf er niet altijd zo’n voordeel uithaalt. Ondanks dat je het arrest 

Bosman hebt worden er nog altijd spelers getransfereerd en als ze goed genoeg zijn dan is een club 

vaak toch bereidt ze aan te kopen in plaats van op het einde van het contract te wachten. Als het een 

beetje speler van niveau is zit hij meestal goed hé. Het grootste probleem voor clubs is eigenlijk niet 

dat spelers voor niks weg willen. Het grote probleem situeert hem bij spelers die ongelukkig zijn omdat 
ze niet in de basis staan en het zijn dan ook vaak die spelers die de club van de hand wil doen. Vele 

spelers worden aangenomen met de gedachte een basisspeler te zijn, maar door de omstandigheden 

geraken ze soms niet in de basis. Dan zit je met een speler die behoorlijk betaald wordt, maar die 

eigenlijk geen rendement haalt. En een keer dat het verloren is, blijft dat meestal zo en wil de club 

eigenlijk zo graag mogelijk die speler van de hand doen. Dat is te vergelijken met het wielrennen, een 

keer dat je moet afhaken is het moeilijk om nog terug te keren. Die speler zit dan met een groot 

contract om niets te doen. Die speler wil meestal wel voetballen, maar als hij wil voetballen, moet hij 
meestal veel van zijn loon afstaan. Dat afwegen van het spelen en het loon is voor de spelers een 

moeilijke beslissing. Hij kiest dan meestal toch voor het geld en ondanks dat hij niet kan spelen wil hij 

toch niet weg. De voetbalclub wil dan vaak al lang geen transferbedrag vragen voor de speler, 

integendeel. Die spelers geraken niet weg omdat ze een hoog contract hebben en dat er geen andere 

clubs kunnen worden gevonden die zo’n dergelijk contract wensen over te nemen. De meeste clubs 

weten daarom niet goed wat ze moeten doen, een kort of een lang contract geven. Als je erop 

speculeert dat het een goede spelers is en dat hij nog beter zal worden dan is een contract van lange 

duur opportuun. Als een andere club dan bereid is om hem af te kopen, doe je dan een goede zaak 
natuurlijk. Dat is iets dat voor vele clubs niet duidelijk is. 

Heeft het Vlaamse decreet op vrij nieuwsgaring enig effect op de mogelijkheid om de prijs van 
de tv-rechten te doen stijgen? 

Ik kan moeilijk het effect hiervan inschatten, maar het is sowieso een tendens in Europa dat de 

bedongen tv-rechten aan het zakken zijn. Ik denk niet dat het in België een onmiddellijk effect heeft 

gehad omdat de bedragen al laag waren. Op nationaal vlak maakt doet het eventuele effect er 

natuurlijk niet toe, want als je het allemaal niet hebt maakt dat weinig verschil. 
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Is het grote probleem van de clubs niet dat het Belgische niveau te sterk verschilt van het 
Europese niveau en dat de investeringen die je moet doen moeten gewogen worden op basis 
van 2 maten en 2 gewichten (Europees en nationaal)? 

Om op Europees niveau te spelen, moeten er ook investeringen gebeuren op Europees niveau. Je 

bent maar in de mogelijkheid om die investeringen terug te winnen als je er ook in slaagt om op dat 

Europese niveau potten te breken. Dat is inderdaad een groot probleem voor de grotere clubs. Dat is 
dus een reden temeer om naar een competitie te komen op een grotere markt. Hoe langer je erover 

nadenkt hoe meer je tot het besluit komt dat een schaalvergroting aanzienlijk positieve effecten 

teweegbrengt. Op alle vlak is het zo dat je uiteindelijk moet gaan naar een sterke competitie. Je kunt 

dan spelers aantrekken van een hoger niveau en de bedragen dat je ervoor betaalt ook effectief 

terugverdienen, omdat hun waarde effectief elke week van nut is. Nu niet aangezien je nu spelers 

moet binnenhalen voor een niveau waarvan je weet dat je ze eigenlijk niet nodig hebt. We hebben 

geen behoefte om tegen bijvoorbeeld Cercle Brugge met een ploeg aan te treden die zo sterk is als 

onze huidige ploeg. 

Ziet u de structuur van de meeste Belgische clubs, momenteel vaak een VZW, nog evolueren 
naar een andere structuur, bijvoorbeeld een NV? 

Neen, helemaal niet. Er kunnen daar absoluut geen voordelen worden uitgehaald. De structuur van de 

VZW blijft in elk geval de komende jaren behouden. Als de wetgeving blijft zoals ze is, dan zal ook de 

structuur behouden blijven. Wat er wel gebeurt voor bijvoorbeeld commerciële activiteiten die naast 

het voetbal liggen, is dat men deze onderbrengt onder een NV, maar voor het voetbal op zich is dat 

helemaal niet opportuun. De clubshop van Brugge bijvoorbeeld is ondergebracht onder de structuur 
van een NV. 

Wat zijn volgens u de mogelijkheden om als Belgische club nog extra financiële middelen te 
creëren? 

De mogelijkheden zijn voor de Belgische clubs zeer beperkt. In de laatste jaren is het budget redelijk 

gestegen. Dit komt dan vooral door het feit dat het stadion werd uitgebouwd voor Euro 2000. 

Momenteel zit de club wellicht bijna aan zijn plafond, je kunt onmogelijk evolueren naar bijvoorbeeld 

een 50000 tal toeschouwers 

Hoe staat u ten opzicht van fusies en daardoor minder ploegen. 

Zoveel verschil zal dat niet maken, je hebt dan minder wedstrijden en wat brengt het dan nog allemaal 

op. Je moet dan naar play-offs gaan. Je zou er dan van uit moeten gaan dat het zo’n 

aantrekkingskracht heeft dat je daardoor stadions vol zou krijgen, maar daar heb ik mijn twijfels over. 

Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de beker van België. Zondag wordt er tegen Moeskroen gespeeld en 

moest dat voor de competitie zijn dan gaat daar veel volk op afkomen, dat is dan op dat moment een 

topper. Wanneer we zoals nu voor de beker tegen Moeskroen spelen, er van uitgaand dat je toch voor 

een finaleplaats speelt, dan zou je ook een hele hoop volk mogen verwachten. Het aantal 
toeschouwers dat daarvoor echter naar het stadion komt is bedroevend laag. Voor een match als 

tegen Bordeaux komen ze dan wel. Je moet een aantrekkelijke competitie kunnen maken en hoe 
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meer clubs meedoen hoe interessanter het voor de toeschouwers wordt. In het buitenland ligt dat 

anders, als Barcelona bijvoorbeeld tegen een Celta de Vigo speelt, dan moeten ze op de toppen van 

hun tenen spelen om het te kunnen halen. Als je als topclub in de Belgische competitie verliest is het 

omdat je te nonchalant bent of heel erg zwak speelt. De waarde van de spelers ligt in het buitenland 

veel dichter tegen elkaar. Een slechte prestatie is daar niet omdat de waarde van de spelers zoveel 

minder is, terwijl dat hier wel het geval is. Een beneliga is daarom zoals reeds eerder gesteld de ideale 
oplossing. Het was alleen jammer dat dit voorstel in de tijd van Verschueren is gekomen. Iedereen 

was tegen Verschueren dus al wat hij voorstelde was slecht. Het is in het leven soms belangrijk wie 

wat voorstelt. Het is niet het voorstel op zich die altijd wordt beoordeeld, maar soms ook wie het 

voorstelt. Dat is hetzelfde probleem als met de G5, als zij met een voorstel komen dan wordt dat 

sowieso altijd afgeschoten door de kleinere clubs. 
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Interview met de heer Vanhaecke Paul, ondervoorzitter Cercle 
Brugge, 03/04/04, Brugge. (Bijlage 2) 
 
Hoe groot is het belang van de inkomsten uit toeschouwers? 
Voor Cercle Brugge maakt dat ongeveer een derde van het budget uit. Dat varieert een beetje, het 

jaar daarvoor in tweede klasse was dat ook zoiets. Er waren dan wel minder toeschouwers, maar ook 

de andere inkomsten lagen beduidend lager. 
Zelfde vraag voor commerciële activiteiten? 
Wanneer het de verkoop van truitjes betreft, dan is dat bij ons beperkt. In vergelijking met Engelse 

clubs of met zelf een Club Brugge zijn deze inkomsten veel minder uitgesproken. Die inkomsten 
bedragen een 25000 à 50000 euro, wat een paar procent van de totale inkomsten betekent. 
Wordt uw club, qua merchandising, geconfronteerd met contracten waar vooral de producent 
de touwtjes in handen heeft. 
Voor merchandising van de truitjes hebben wij een vast contract. Wij zijn dan wel verplicht het 

materiaal van deze producent, in ons geval Olympic, te merchandisen. Wij kunnen geen Adidas of 

Puma merchandisen, maar als dat een nadeel is, dat weet ik niet. Maar bij ons is de merchandising 

eigenlijk niet echt sterk uitgewerkt. We hebben wel een shop onder het stadion, maar voor de rest 
hebben we geen echte verkooppunten. De inkomsten uit merchandising is een inkomstenvorm die 

naar de toekomst toe zeker nog moet worden uitgebouwd, als we tenminste in eerste klasse blijven. 

Na vijf jaar tweede klasse is dat iets waar men als club minder mee bezig is, aangezien dat voor een 

tweedeklasser iets zeer lokaal is. Ik denk dat we vorig jaar een 500 tal truitjes hebben verkocht, en dat 

was dan nog een kampioenenjaar. Onze buren (Club Brugge) verkochten er 20000. 
Hoe belangrijk zijn de inkomsten uit Sponsoring? 
Opnieuw in procenten uitgedrukt moet dat neerkomen op ongeveer een vierde à een vijfde. Het is toch 

een vrij belangrijke inkomstenpost. Mochten we dan nog een echte hoofdsponsor hebben dan zou het 
wellicht ook een derde zijn. Nu hebben we wel de Standaard boekhandel als hoofdsponsor, maar die 

zou er ook zijn als hij geen hoofdsponsor was. Nu zijn de inkomsten ongeveer 20% van het budget, 

met een hoofdsponsor zou er daar wel een 10 tal procent bijkomen. Het totale budget bedraagt nu 

ongeveer 2500000 euro, dat zou met een hoofdsponsor toch nog wel een beetje kunnen worden 

opgetrokken. 
Hoe groot is het belang van de tv-rechten en hoe staat u ten opzichte van de verdeling van 
deze inkomsten? 
Deze inkomsten komen ook ongeveer neer op een vierde van de totale inkomsten. Een deel is vast, 
ongeveer 500000 euro. Dan is er deel in functie van het aantal wedstrijden dat men op Canal+ heeft 

uitgezonden. Dat is al niet volledig juist, om de eenvoudige reden dat er veel minder Waalse ploegen 

zijn (5 in totaal) en dat hun matchen bijgevolg meer worden uitgezonden. Naast de Brusselse club 

Anderlecht zijn er dan nog zo’n twaalf Vlaamse clubs, dus is die verdeling al niet juist. Dit jaar werd 

onze wedstrijd één maal uitgezonden. Een derde bepalende factor is het klassement van de laatste 

vijf jaar. Zoals de verdeling nu is, vind ik dat vrij redelijk. Het mag echter niet nog meer worden 

uitgesplitst in het voordeel van de G5. Ze kunnen moeilijk hun competitie spelen met vijf clubs. En 
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neem nu Gent, zo’n G is dat nu ook niet hé. Mochten ze eerst al hun schulden betalen, dan zouden ze 

zich misschien een G5 club kunnen noemen. 
Hoe problematisch zijn de loonlasten? 
Wij budgetteren op een break-even situatie. Als ik dus spreek van een budget, dan gaat dat dus zowel 

over onze opbrengsten als kosten, dat zal geen 100000 euro verschillen. De loonlast daarvan is 

ongeveer twee derden à 70 %, wat denk ik vrij realistisch is. Ik heb ook een studiebureau en daar 
bedraagt de loonkost ook ongeveer een 75 tal procent. Bij voetbalverenigingen is dat dus de grootste 

kostencomponent. We budgetteren daar dan ook op voor het volgende jaar. We weten wat we 

aankunnen en wie we zullen moeten laten gaan. Verder dan een bepaald punt gaan we niet. Dat is 

natuurlijk wel problematisch na het arrest Bosman, want na dat arrest zijn de lonen sterk gaan stijgen. 

Vroeger hadden, wat eigenlijk ook niet goed was, de voetbalverenigingen meer de macht in handen. 

Nu zijn het de managers die de macht hebben. Vanaf ze een speler hebben die een beetje begint te 

presteren, dan is daar direct een manager bij die denkt dat het de volgende Maradonna is. We hebben 

er zo ook al weer een paar gehad dit jaar. Plots is dat niet in procenten dat het contract moet 
veranderen, maar met factoren. 
Is het een algemene trend dat de clubs meer rekening gaan houden met het economische en 
het financiële? 
Bij ons is dat altijd al het geval geweest, we hebben zo moeten leven anders bestond de club al lang 

niet meer. Nu nog meer dan vroeger, hoewel dat met de vroeger voorzitter Paul Ducheyne wellicht 

ook wel het geval was. In het bestuur zitten, net als ik, allemaal mensen uit het bedrijfsleven. Als wij 

een budget opstellen, dan is dat een budget zoals wij er voor de firma één maken. Dit zijn de 
verwachte inkomsten en dat kunnen we er tegenover stellen als uitgaven. Ik denk dat de evolutie zich 

zal verder zetten, aangezien de excessen er zullen blijven uitvallen. Ook wij zullen geconfronteerd 

worden met grote problemen mochten we zakken. Dat is het geval voor elke club die naar tweede 

klasse zakt. Kijk naar de clubs die failliet zijn gegaan, RWDM, KV Mechelen, Lommel en Racing Zuid-

West, allemaal clubs die naar tweede zijn gezakt en dan opnieuw zijn opgekomen. Het zakken is 

nefast omdat je met de lonen van je spelers blijft zitten als je niet oppast. Als Lommel naar tweede 

zakte hadden zij een budget van 120 miljoen bef, dit was hun kostenbudget. Hun inkomstenbudget 

voor dat jaar was 50 miljoen. Dit kwam door het verdwijnen van de tv-inkomsten, de basis 20 miljoen 
plus hetgeen er normaal bijkomt. In tweede klasse heb je ook veel minder toeschouwers, je mag dan 

nog aan de top spelen in tweede. Daardoor kom je dan echt in de problemen. Om u vraag nu te 

beantwoorden, denk ik dat er bij de meeste verenigingen echt meer economisch wordt gedacht. Je 

hebt aan de andere kant nog altijd de trend dat de voorzitter bij sommige clubs bijspringt. Maar als er 

dan een moment komt waar ook de voorzitter de gaten niet meer kan of wil dichten, dan geraakt de 

club ook in ernstige problemen. De voorbeelden van dergelijke geldschieters zijn talrijk. Op nationaal 

vlak heb je bijvoorbeeld een sterke man als Donofrio bij Standard. Ook op internationaal vlak komt het 
vrij vaak voor, met als bekendste voorbeeld een Abramovich van Chelsea. Dat verleent hen natuurlijk 

heel wat aanzien in het voetbal en daarbuiten. Dit geeft natuurlijk aanleiding tot excessen, maar door 

de band genomen moeten de meeste clubs meer economisch tewerk gaan dan vroeger het geval 

was. Voetbal is natuurlijk voor een groot stuk emotie en men laat zich vlug meeslepen. Men moet echt 
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goed oppassen. Ook bij ons gebeurt het dat we een bepaalde speler zouden willen aantrekken of 

behouden die eigenlijk niet echt haalbaar is. Als je je daar aan laat vangen, kan je als club vlug in de 

problemen geraken. 
Hoe zwaar weegt een open competitie (mogelijkheid tot degraderen en promoveren) volgens u 
op het beleid? 
Het is moeilijk om op basis van een langdurige periode te spreken, aangezien we na een lange tijd 
voor het eerst weer in eerste klasse spelen en dus met deze problematiek te kampen hebben. Maar 

als we dit jaar bekijken, dan zie je dat Cercle geen extra kosten heeft gemaakt in het tussenseizoen 

om de extra spelers aan te trekken. Vele andere degradatiekandidaten deden dat wel en dat is die 

paniek waarover ik het eerder had. Het verschil tussen eerste en tweede is nu veel groter dan pakweg 

vijf à tien jaar geleden. Vandaar dat die druk veel groter wordt. Pakweg tien jaar geleden waren de tv-

rechten nog beperkt en was het verschil tussen eerste en tweede klasse bijgevolg veel beperkter. 

Wanneer wij vijf jaar geleden degradeerden kregen we in tweede klasse zelf nog een deel van de tv-

gelden, dat is ondertussen allemaal weggevallen. Het verschil was daardoor veel minder groot. 
Vandaar dat er bij vele clubs een grote paniek reactie optreedt, wanneer men beseft dat men kan 

dalen naar tweede klasse. Als je dan in tweede geraakt moet je zeker rekening houden met een 

serieus verlies en mocht je het jaar daarna opnieuw stijgen, moet je alweer heel wat investeren om op 

dat niveau opnieuw mee te kunnen. Ik denk dat er vele clubs vanuit die optiek hebben gereageerd en 

dat er dit jaar daardoor zo zwaar werd geïnvesteerd door de degradatiekandidaten. Als ze dan alsnog 

zakken worden deze clubs met nog grotere problemen geconfronteerd. Als Heusden Zolder dit jaar 

zakt, en die kans is groot, dan gaan ze volgens mij naar provinciaal voetbal, als ze al blijven bestaan. 
Dat is ook een ploeg die in het verleden is opgekomen, meestal met daarachter een sterke man. Net 

zoals een ploeg als Ekeren bijvoorbeeld. In wezen zijn ze die clubs niet leefbaar voor topvoetbal. Dat 

kan dan soms tot een bepaald niveau en daarna is het dan gedaan. Die clubs hebben helemaal geen 

achterban en kunnen daardoor niet leefbaar worden. Wij beschikken ook niet over een groot 

toeschouwersaantal, maar het is toch nog zo’n drie à vier keer meer dan die clubs. Als die sterke man 

dat dan opgeeft zijn ze opnieuw terug naar af. Dat is hetzelfde als voor KV Mechelen. De club werd in 

het verleden gesteund door een sterke man als Cordier en kende daardoor een sterke periode. 

Daarna was er Van de Wijngaart die ook veel geld in de club heeft gepompt, misschien op een 
ondoordachte manier. Ondanks alles zitten ze nu toch opnieuw in derde klasse en hoewel er nu 

blijkbaar nieuw leven en ambitie in de club steekt, zullen ze het moeilijk hebben om terug te keren. 

Het voetbal is ook een apart wereldje, je hebt altijd ook parasieten die er rond hangen om ervan te 

kunnen profiteren. Ik heb dat ook geleerd door in het bestuur te komen. Ik heb ooit iemand horen 

zeggen: “in de voetbal heb je twee soorten mensen, mensen die er geld insteken en mensen die er 

geld uithalen”. In zo’n figuren heb je dat dan. Het zijn van die managerachtige figuren zonder een 

duidelijke taak, die omwille van netwerking misschien wel belangrijk zijn. 
Voorziet u op de korte en middenlange termijn problemen met de licentie? 
Neen, normaal niet. Voor dit jaar bijvoorbeeld wisten weten al van op voorhand wat onze inkomsten 

ongeveer zouden zijn. We zullen normaal gezien een budget in break-even hebben. Tenzij we 

degraderen natuurlijk, maar ten opzichte van vroeger nemen we een dergelijke situatie in de 
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contracten op. Ze vervallen mochten we degraderen. We hebben er een paar wat dat niet het geval is 

en moesten we deze moeten meeslepen zou dat toch een probleem geven. Het is normaal dat je op 

het gebied van voetbal nooit uitspraken kan doen op de langere termijn. Veel hangt ook af van 

toevalligheden, zoals scheidsrechterlijke beslissingen, bal tegen paal of binnen,… . Je hebt een aantal 

dingen niet in de hand. In een gewoon bedrijf kan dat beter worden gecontroleerd. Dus in principe is 

er op korte termijn geen probleem en gezien het beleid dat we voeren, met een duidelijke 
budgettering, verwachten we ook niet om in de toekomst problemen te hebben. In het verleden is er 

wel nog een afbetalingsplan gevolgd, maar als je vijf jaar tweede klasse achter de rug hebt, is dat ook 

niet echt verwonderlijk. We zaten vroeger nog meer dan nu met een stadion dat eigenlijk veel te groot 

is voor de club. We hebben uiteindelijk met de stad wel een vrij goede regeling, maar we hebben met 

onze buur natuurlijk ook een verdeelsleutel voor de elektriciteit en watervoorziening. Mochten wij een 

kleiner stadion hebben, dan zouden dat wellicht beter in de hand kunnen houden. Nu wordt er een 

verdeelsleutel gebruikt omdat deze zaken niet afzonderlijk berekend kunnen worden. Als je een 

verschil in budget hebt met factor acht, dan is de kost voor elektriciteit zeker geen factor acht. Maar 
normaal verwacht ik geen problemen tenzij er echter ergens een grote tegenslag opduikt. We 

proberen echter de vinger op de knip te houden. 
Met welke andere investerings- en werkingskosten wordt de club nog geconfronteerd? 
De investeringskosten zijn niet groot. Qua werkingskosten heb je de spelers en trainers die in die twee 

derden bevat zitten en de loonlasten van andere mensen bijvoorbeeld op het secretariaat. Daarnaast 

moet je zorgen dat er truitjes zijn, dat die ook elke wedstrijd gewassen en gestreken zijn. Het kuisen 

en het onderhoud van de lokalen. Onderhoud van de velden, hoewel we daar deels in worden 
bijgestaan door de stad. De mensen in vaste dienst zijn echter wel beperkt, het gaat hier maar over 

een stuk of drie à vier. Dat is ongeveer alles qua loonlast. Qua andere kosten heb je de 

verplaatsingen. De kost van de autocar bijvoorbeeld is een relatief grote kost, zowel voor de eerste 

ploeg als voor de jeugd. We hebben ongeveer twintig jeugdploegen die allemaal met de autocar op 

verplaatsing gaan. Dat is al vlug een 100.000 euro aan verplaatsingkosten op een jaar. Daarnaast is 

er de jeugd in het algemeen. De jeugd kost ons ongeveer 150.000 à 175.000 euro in een jaar. Alle 

kosten zitten daar in, de jeugdtrainers, de verplaatsingskosten, de uitrusting, de scheidsrechters die 

moeten worden betaald,…. Het gaat telkens over kosten van zo’n 25.000 à 50.000 euro. Ook de 
veiligheid is een substantiële kost. Daar zijn er soms kleine investeringen waar er dan discussie over 

bestaat wie ze moet dragen. We betalen aan de stad ook een huur in die grote orde. Er is ook de kost 

van onthaal en recepties, de arbiter en andere ploegen die moeten ontvangen worden, deze kosten 

zijn echter wel beperkter. Daarnaast zijn er ook veel kosten die opbrengsten genereren. Bijvoorbeeld 

de sponsoringkosten, zoals de aanmaak van alle borden. Soms wordt dat betaald, soms wordt dat niet 

betaald door de sponsor. Bij de administratie is er de huur die we betalen voor de aanmaak van de 

abonnementen en tickets. De drukwerken en dergelijke, hoewel dat kosten zijn die een gewone 
onderneming ook geeft. Een aantal van die drukwerken worden dan ook weer gesponsord. 

Bijvoorbeeld de inrichting van de nacht van de supporter, we gaan daar veel inkomsten uit hebben, 

maar dat kost ons toch al vlug misschien een 5.000 tal euro ook. Aankoop van drank, dat is trouwens 

iets waar we het nog niet over hadden, de opbrengsten van de pubs. Een toch behoorlijke bron van 
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inkomsten. De aankoop van de drank is ook een kost waar er dus weliswaar een opbrengst tegenover 

staat. De huur die we betalen voor die draaisystemen van Multivision, komt toch ook al vlug op een 

25.000 euro. Inzake veiligheid zijn er nog de camera’s waarbij we de kosten delen volgens een 

verdeelsleutel met onze buur. Elektriciteit, gas en water waar ik het eerder over had zijn toch ook 

kosten die een paar procenten van het budget innemen. 
Vindt u het gezien de omstandigheden nog opportuun om in de jeugd te investeren? 
Er is nog altijd de vergoeding voor jeugdspelers. Hoewel deze bedragen redelijk zijn, is het verschil 

met de vroegere transfersommen natuurlijk immens. Ik dacht dat we voor Sibbe Blondelle, die nu denk 

ik bij Vitesse speelt, ongeveer 800.000 bef hebben ontvangen. Dat is toch een bedrag dat de moeite 

is. Het bedrag is in functie van het aantal jaar en van de klasse waarin men aantreedt. Er bestaat daar 

wel ergens een formule voor. Het is echter zeker nog de moeite om in de jeugd te investeren. Als je bij 

ons het resultaat ziet, dan constateer je toch dat bijvoorbeeld 6 à 7 spelers tegen bijvoorbeeld 

Anderlecht uit onze jeugd kwamen. Dus als je vraagt is het de moeite? Bij ons ja. Maar wij moeten 

natuurlijke voorzichtig zijn, vooral voor onze buren, aangezien zij die spelers kunnen betalen. Zij 
kunnen ze bijvoorbeeld 5000 euro per jaar geven en voor een gast van 15 à 16 jaar is dat toch een 

aanzienlijk bedrag. Daar kunnen wij niet tegenop. 
Voor vele clubs is het break-even draaien een utopie, hoe zit dat bij Cercle? 
Dat lukt bij Cercle vrij goed. Het kan wel iets schelen, maar nooit veel. 
In derde klasse en lager wordt er veel zwart geld gebruikt, maar hoe zit dat op hoger niveau? 
Veel zal dat in verhouding tot de budgetten niet zijn. Er is altijd wel eens iets kan ik mij voorstellen, 

maar dat zijn heel kleinschalige zaken, bijvoorbeeld een tombola of zoiets. Dat is dan meestal in het 
kader van de jeugd of zo. Op grote schaal gebeurt dat echter niet. De wedden zijn ook te groot om 

daarboven nog eens de spelers in het zwart te vergoeden. Ik heb nog wel gehoord van situaties 

waarbij de spelers een extra vergoeding kregen na de match, maar bij ons is dat niet het geval. In een 

professionele vereniging is dat veel minder dan op liefhebberij vlak. Ik zal het zo stellen, het is 

misschien in absolute cijfers evenveel, terwijl het bij de amateurclubs dertig procent van het budget 

uitmaakt, maakt het hier misschien één procent uit. Het gaat bijvoorbeeld om een tombola waarbij niet 

alles wordt aangegeven en waar men gebruik maakt van die inkomsten om een stel t-shirts mee te 

kopen of cadeautjes voor het Sinterklaasfeest. Dat zijn natuurlijk volledig onbelangrijke zaken. 
Op welke manieren wordt er gefinancierd? 
Wij werken zoals velen met een bankwaarborg. Er worden ook wel eens overbruggingsleningen 

gesloten om door de moeilijke maanden heen te komen. Bij het begin van het seizoen hebben de 

clubs meestal veel geld in kas, omwille van de inkomsten uit abonnementen, tv-gelden en dat gaat zo 

het hele seizoen rond. De maanden april, mei en juni zijn de moeilijkere maanden en wij hebben dan 

ook soms privé mensen die een tijdelijk krediet verlenen om de liquiditeitsproblemen te voorkomen. 

Daarnaast hebben wij dan ook een lening bij een bank, waarbij we geld kunnen opnemen. Aangezien 
we zoals alle clubs in het begin van het seizoen met een piek worden geconfronteerd, hebben we dan 

liquiditeiten genoeg. Na nieuwjaar worden we dan vaak geconfronteerd met minder financiële 

middelen en maken we dan gebruik van die banklening. Daarna wordt er dan eventueel privé 

voorgeschoten. Zo’n verstrekte lening sleept nooit lang aan. Wat we wel hebben is dat de leden van 
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de VZW allemaal een bedrag betalen en dat wordt dan eigenlijk gebruikt als kapitaal van de club. Dat 

bedrag wordt natuurlijk ook gebruikt. We tellen toch zo’n vijftigtal leden die elk hun bijdrage leveren en 

dat valt dan te vergelijken met het eigen vermogen van een bedrijf. 
Denkt u dat er ruimte moet vrijkomen voor het subsidiëren van clubs. 
Niet voor de profwerking, maar wel voor de jeugd. De profwerking moet zichzelf kunnen opbrengen, 

maar aangezien we als club toch 300 jongeren opleiden en hierbij dus een sociale rol vervullen, zou 
een subsidiëring toch gerechtvaardigd zijn. Als je weet wat de jeugd ons in zijn totaliteit kost, dan mag 

je per speler toch al gauw rekenen op 500 à 600 euro per jaar. Die spelers betalen wel lidgeld, maar 

daarmee kom je als club zeker niet toe. En dan in combinatie met het feit dat je als club gemakkelijk je 

talentrijke jeugd kan kwijtraken, is een subsidie voor de jeugdopleiding toch opportuun. Ik geloof dat 

wij 500 euro per jaar krijgen voor onze jeugdwerking, wat eigenlijk niks is. Ik vind dat het bedrag van 

de jeugdwerking toch zeker voor een derde à de helft moet kunnen worden gesubsidieerd. De voetbal, 

ook in provinciale reeksen, vervult een groot deel van de jeugdwerking. Ook die kleine provinciale 

ploegen, zoals bijvoorbeeld Male, hebben een jeugdploeg of vijftien. Zij moeten hun dan recht houden 
met inkomsten uit de kantine en links en rechts nog iets. Dan vraag jij is dat zwart, natuurlijk is dat 

zwart. Je kunt geen factuur vragen als je iets geeft aan de jeugd hé. 
Wat vindt u van het aantal profclubs in België ten opzichte van het buitenland? 
Natuurlijk bekijkt iedereen dat vanuit het standpunt van zijn eigen vereniging. Ik moet niet zeggen dat 

ik voor een reductie naar twaalf ploegen ben, want dan is de kans groot dat Cercle Brugge er niet 

meer bij is. Als je op basis van het economische redeneert, dan hebben wij aangezien we er in slagen 

om te overleven, recht om te zijn waar we zijn. Als een club natuurlijk kunstmatig in leven wordt 
gehouden ligt de situatie anders. Het is natuurlijk ook lang niet zeker dat een reductie van het aantal 

ploegen de situatie zou verbeteren. Na een tijd geraken de mensen er wellicht ook op uitgekeken om 

telkens dezelfde matchen te zien. 
Wat vindt u van een schaalvergroting? 
Als je dat kan betalen is dat goed hé. De kosten zullen dan hoger komen te liggen en Cercle zal niet 

meer mee kunnen. Neem bijvoorbeeld de vervoerskosten, als wij met het vliegtuig moeten gaan 

spelen, dan kunnen wij dat hier met onze schaalgrote niet aan. Een ronde Europees spelen is voor 

een club als Cercle nog eens plezierig, maar voor bijvoorbeeld een Benelux competitie zijn we te klein. 
Trouwens wat zou je hebben mocht je een competitie hebben met Nederland, drie ploegen in 

Nederland met wat naam en een stuk of drie in België. Als er iemand tegen Groningen moet spelen, 

zal dat veel volk meebrengen, meer dan tegen Lokeren of Lierse? Ik zie daar de toegevoegde waarde 

niet van in. 
Denkt u dat de wet van ’78 een effect heeft op de onderhandelingsmacht van de club? 
Hij wordt nooit echt gebruikt hé, er wordt enkel eens mee gedreigd. Als de wet enkel in België geldt, 

vind ik wel niet dat het niet kan dat zo’n wet bestaat. Als we alles meer Europees gaan zien, kan het 
niet zijn dan zoiets enkel op Belgisch vlak bestaat. Maar ik schat het effect ervan niet zo hoog in, 

aangezien het toch een tricky procedure is om ze goed te kunnen toepassen. Nu dreigt men er enkel 

eens mee, zonder ze ook effectief toe te passen. 
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Ziet u nog mogelijkheden om extra inkomsten te genereren? 
Extra merchandising is voor ons een mogelijkheid. Daarnaast zijn we nu in gesprek met de Blackburn 

Rovers om door samenwerking toch extra inkomsten te kunnen genereren. Misschien dat we van hen 

kunnen leren hoe zij bepaalde zaken doen. Voor de rest kun je zeggen dat de bestaande bronnen 

moeten worden verhoogd. 
Welke zijn de voor of nadelen van het VZW statuut? 
Bij ons is er nog nooit gesproken om dat te veranderen, en ik zie er ook niet echt de voordelen van in 

om dat te doen. We hebben ook onze balans en zijn BTW-plichtig. 
Hoe staat u ten opzichte van fusies, ziet u daar het nut van in? 
Voor ons is dat niet aan de orde. Samenwerkingen misschien wel, maar fusies niet. Ik zie er het 

voordeel niet van in en ik denk dat het verleden al bewezen heeft dat de voordelen eerder beperkt 

zijn. 
Hoe schat u het effect in van het arrest Bosman? 
Ik dacht dat het op lange termijn een goede zaak zou zijn, doordat alles zou worden uitgenivelleerd en 
dat de excessen zouden verdwijnen. Mede door het feit dat nog meer als vroeger sterke mensen 

achter een club gaan staan, blijven die excessen eigenlijk. Ik heb zo de indruk dat men buitensporige 

lonen blijft betalen. Voor de topper is het verbeterd en voor de mindere clubs is het minder geworden 

en ik denk dat we verder die trend gaan uitgaan. Dat is te vergelijken met andere sporten zoals 

bijvoorbeeld het wielrennen. Al hetgeen eruit gegenereerd wordt is voor een groot stuk door de 

aanwezigheid van de televisie. Volgens mij gaan we blijven evolueren naar een situatie waar je nog 

de absolute top hebt en waarbij de rest naar de liefhebberij zal vervallen. Los van Bosman is dat de 
evolutie die ik zie. Dat zet zich door op Europees vlak ook natuurlijk. Degene die denken dat ze zo 

goed zijn op nationaal vlak, betekenen op Europees vlak ook niet veel. Je ziet dat ook aan de 

transfersommen, wat wordt er daar nu nog aan betaald? Niet veel meer hé. Alles wordt ook veel 

mondialer, vroeger konden wij in bepaalde landen spelers gaan halen en er was daar niemand 

anders, maar nu loopt het vol met managers. 
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Interview met de heer Verwilst Luc, schatbewaarder KSK Maldegem, 
17/04/04, Brugge. (Bijlage 3) 
 
Hoe belangrijk zijn de inkomsten uit ticket- en abonnementverkoop? 
Maldegem draait op een budget van ongeveer 400.000 euro en de globale inkomsten uit de tickets 

bedroeg geen 10% van de inkomsten. Dat aandeel is zeer weinig, de terugloop van de toeschouwers 

is dan ook enorm. De grootste bron van inkomsten voor zowel Maldegem als wellicht andere ploegen 

in derde klasse is wellicht sponsering. Deze bedraagt ongeveer 60% van de totale inkomsten. Dat 
komt dan voornamelijk door de sponsering van kleinere bedrijven die panelen plaatsen en die eens 

naar de business lunch komen, aangevuld met een paar grotere sponsors. Daarnaast halen we 

ongeveer 25% van de inkomsten uit catering en de kantine. Het ander deel van de inkomsten komt 

dan uit de nevenactiviteiten, zoals een barbecue, wat eigenlijk ook catering gebonden zaken zijn. 

Vroeger leefden de kleine clubs van de transferinkomsten, maar dat is nu quasi volledig weggevallen. 

Een transfer is eventueel nog eens mogelijk in het geval je een speler in je rangen hebt waarvan zijn 

contract nog niet ten einde is en die men per se wil binnenhalen. Een transfer gebeurt ook soms nog 
in het tussen transferseizoen, wanneer je een speler hebt die bij zijn huidige club ontevreden is en 

waarbij een club uit een lager reeks hem wil inlijven en hiervoor een klein transferbedrag wil betalen. 

Maar echte transfersommen zijn er toch niet meer, toch zeker niet in tweede klasse. In het geval van 

Maldegem bijvoorbeeld hadden wij maar twee niet amateur spelers. De rest zijn dan amateurs voor de 

bond, maar eigenlijk niet qua uiteindelijke verloning. 

Als derdeklasser heb je ook nog media-inkomsten. Gelijk welke ploeg die een X aantal ronden 

meegaat in de beker van België krijgt daarvoor een aandeel van de media-inkomsten. Hoe langer je 

meedoet, hoe meer je ontvangt. Ook uit de pot van tv-rechten krijg je als derde klasse club een klein 
deeltje. Uit onze bekerwedstrijd bijvoorbeeld haalden wij uit de tv-rechten ongeveer 150.000 bef. Dat 

is mooi meegenomen als bonus. In het totaal hebben we aan die bekerwedstrijd toch een 500.000 bef 

verdiend. 
Hoe zwaar wegen de lonen door ten opzichte van het totale budget? 
Voor Maldegem komt dat neer op ongeveer 40 à 45% en boven de 50% met de vergoedingen van de 

jeugdtrainers.  
Welke zijn de andere kosten voor de club? 
Het vervoer met autobussen, een zware kost, ongeveer 15.000 euro per jaar. De kledij, ook een zeer 
zware kost van ongeveer 25.000 euro per jaar. Dat is dan niet de kost voor de eerste ploeg, 

aangezien zij worden gesponsord. Wij beschikken over 20 jeugdploegen die allen hun uitrusting 

hebben. In die 25.000 euro reken ik ook de ballen, want we hebben er toch een 200 tal nodig per jaar 

aan een gemiddelde prijs van 50 euro per bal. Daarnaast is er nog de kost van kantinemedewerkers, 

vrijwilligers die allemaal aan een vergoeding werken van maximum 1000 euro in een jaar. Maldegem 

heeft in derde klasse zo’n tachtig vrijwilligers, die bijna allemaal een vergoeding krijgen. Ook de 

terreinen houden een aanzienlijke kost in, zeker 15.000 euro per jaar. Dit betreft de kost die de club 
zelf moet dragen, want bij Maldegem wordt er ook veel betaald door de gemeente. De elektriciteit is 
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ook een aanzienlijke kost, aangezien wij altijd ’s avonds spelen. Ook alle trainingen vinden ’s avonds 

plaats, dat zorgt vooral in de winter voor een aanzienlijke kost aan verlichting. De kantine zorgt ook 

voor een aanzienlijke kost. De RSZ en arbeidsongevallenverzekering zijn ook een fenomenale kost. 

De arbeidsongevallenverzekering is een onbetaalbare kost geworden voor de clubs. De 

arbeidsongevallenpremie wordt maar betaald het jaar nadien, aangezien deze gebaseerd is op de 

verloning en deze is op zijn beurt gebaseerd op puntengewin. 
Een andere, eerder uitzonderlijk kost, is het helpen betalen bij de verplaatsingskosten van clubs die in 

een uithoek van het land wonen. Bijvoorbeeld zoals in de tijd met Virton, waar alle derdeklassers 

moesten meebetalen in hun reiskosten. Dat is een soort ‘gentlemen agreement’ bij de bond, dat 

Maldegem toch een 300.000 bef per jaar kostte. Boven op de vervoerskost van 600.000 bef, zat je al 

aan een totale vervoerskost van een klein miljoen. 
Hoe gebeurt de financiering binnen de club en op welke manier worden tekorten opgevangen? 
De meeste clubs proberen te overleven zonder tekorten. En als er tekorten zijn, wordt dat veelal 

aangevuld met geld van het volgende jaar. In derde klasse is er, nog veel meer dan dat het in eerste 
klasse het geval is, een rijke voorzitter die op het einde van het seizoen alles betaalt wat er tekort is. 

Als die persoon wegvalt, dan geraken veel ploegen in de problemen. Soms wordt er ook aan de leden 

van de Raad van Beheer gevraagd om een inspanning te doen, maar in Maldegem is dat nooit 

gebeurd. Het probleem is dat vele clubs geleid worden met het hart en niet met het verstand. De 

meeste mensen in de voetbal hebben een fantastische onderneming, maar in de voetbal nemen ze 

dan ondoordachte beslissingen. Dat is iets dat ik niet begrijp. Ik heb dat vijf jaar gedaan en we zijn van 

een put van 4.800.000 bef naar schuldenvrij gegaan. Wel met één persoon die gedurende die periode 
iets meer dan 1.000.000 bef in de club heeft ingebracht. Ook dat miljoen was eigenlijk ingedekt door 

een sponsorcontract, maar dat geld is nooit door die sponsor betaald. 
Is er sprake van subsidies? 
Een klein beetje subsidiëring van de gemeente, maar zeker niet veel. Per speler krijgt de club een 

bepaald bedrag en soms wordt er iets terugbetaald van de energiekost. Maldegem heeft het voordeel 

dat een groot deel van het terrein onderhouden wordt door iemand van de gemeente. Het is natuurlijk 

nooit zo goed gedaan dan indien je het zelf zou doen. Voor het zelf te doen heb je natuurlijk nog de 

tijd, nog het geld. Het is dus financieel interessant, maar qua resultaat is het natuurlijk niet optimaal. 
Hoe groot is het effect van de opleidingsvergoeding? 
Tot in derde klasse wordt dat quasi niet toegepast. Wij hebben daar geen enkel voorbeeld van gehad. 

De kans is groter dat je het aan je been hebt als je iemand overneemt. Die procedure is zodanig 

ingewikkeld dat hij bijna niet wordt toegepast. In eerste en tweede klasse is dat wellicht wel anders. 
In welke mate is er zwart geld aanwezig in het voetbal? 
Het zwart geld is, zeker in lagere klassen, sterk aanwezig. In eerste en tweede zijn vaak 

beroepsspelers, maar van zodra het geen beroepsspelers zijn, zou er een systeem moeten bestaan 
die een vergoeding mogelijk maakt zonder dat daar een absurd hoge RSZ en ongevallenverzekering 

zou moeten worden op betaald. De meeste van deze jongens zijn amateur en verdienen meestal iets 

om te winnen. Als hij zich kwetst, heeft die persoon geen inkomen meer uit het voetbal, maar moet de 

club wel de arbeidsongevallenverzekering blijven betalen. Hetzelfde voor de RSZ, waar ze nooit iets 
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van zullen hebben, want als ze ziek zijn dan vallen ze onder de ziekteverzekering van hun werkgever. 

Deze hoge fiscale druk is de reden waarom er zoveel zwart geld aanwezig is. 

Er zijn veel kleine ploegen die nu controle krijgen, en terecht want die mistoestanden moeten eruit. De 

fiscus zal er echter ook iets aan moeten doen, bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag een vergoeding 

toelaten. Het zal volgens mij echter nooit weggaan. Hoe lager je ook gaat, hoe meer dat het zwart 

geld aanwezig is. 
Heeft het Bosman-arrest volgens u een positieve of negatieve invloed gehad? 
Voor de spelers heeft dat ongetwijfeld een positieve invloed gehad. Vooral in de lagere klassen is dat 

een goede zaak geweest. Het resultaat is echter wel dat je een serieus administratief verloop hebt. 

Het Bosman-arrest zal wel zijn voor en nadelen hebben, maar het zou beter zijn mochten de spelers 

kunnen opstappen, mits een vooropzeg. Dus ook in het midden van het seizoen. Ik denk dat er dan 

nog minder problemen zouden zijn. Nu heb je soms een speler die voor het bestuur teveel kost en die 

geen rendement haalt. Je blijft natuurlijk verplicht die speler te betalen. Het zou dus ideaal zijn mocht 

een speler worden beschouwd als een werknemer en kunnen vertrekken wanneer ze willen, mits het 
in acht nemen van een vooropzeg. In Engeland maken ze daar geen probleem van, maar hier kan het 

niet. Het Bosman-arrest is zeer goed voor de talentrijke spelers, die hebben het allemaal in de hand. 

Het is echter een slechte zaak voor de minder talentrijke spelers. Je zou door een WG-WN relatie als 

club veel beter afscheid kunnen nemen van de spelers die overbodig zijn of de boel verzieken. Je bent 

contractueel verplicht om de vergoeding te blijven betalen. De voetbalbond is ook niet voorzien op een 

onderlinge overeenkomst tot het beëindigen van een contract. Het zou moeten mogelijk zijn om in het 

midden van het seizoen van club te veranderen.  
Wordt er inspanning geleverd voor de licentie? 
Maldegem heeft een licentie voor tweede klasse. We zijn met alles in orde, de RSZ dossier, fiscale 

dossier is in orde. Alle spelers zijn ook betaald. We hebben onze licentie zonder problemen gehaald. 

We beantwoorden dus aan de financiële voorwaarden voor derde en tweede klasse. Voorwaarden 

zoals lichtsterkte, grootte van het terrein en de grootte van de kleedkamers zijn een probleem omdat 

we spelen in gemeente-infrastructuur. In principe zijn die infrastructuren niet voldoende om aan de 

eerste klasse licentievoorwaarden te voldoen. Als dat moet worden aangepast, dan kost dat 

fenomenaal veel geld. Een investering om in orde te zijn met de kleedkamer zou op 250.000 euro 
komen. 
Wat vindt u van het aantal ploegen dat in eerste klasse aantreden? 
Vroeger waren er 16, nu zijn er 18, ze willen naar 14 ploegen. Volgens mij was het aantal van 16 

ploegen ideaal. Ze hebben dat echter opgetrokken, wellicht om extra sportieve redenen. Het ideale 

aantal zal wellicht nooit bestaan. In de andere reeksen zijn er 16 ploegen, waarom moeten er in eerste 

en tweede klasse dan 18 zijn? Ik denk niet dat het aantal ploegen zoveel effect heeft. Ik denk niet dat 

als er 14 of 16 ploegen zouden zijn dat er dan minder financiële problemen zouden zijn, want dan 
zullen die clubs problemen krijgen in tweede of derde klasse. Het zijn ook vooral de ploegen die lager 

zitten die financiële problemen hebben. 
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Denkt u dat uw club op langere termijn kan blijven voortbestaan? 
Neen, op termijn is dat gedaan. Het grote probleem is dat de spelers allemaal veeleisend worden en in 

combinatie met mensen die niet verstandig beslissen, is dat op lange termijn niet leefbaar. Het 

probleem is dat als je afhankelijk bent van een rijke voorzitter, de club ophoudt te bestaan als de 

voorzitter er zich uittrekt. De grote problematiek is niet alleen het financiële aspect, maar ook het feit 

dat je geen vrijwilligers meer vindt. Moesten ze het vrijwilligersstatuut wat aanpassen of moesten ze 
fiscaal gezien toelaten dat er vaste prijzen zijn, zodat clubs niet meer tegen elkaar moeten opbieden, 

dan kan het voetbal misschien wel leefbaar worden. Je kunt dan perfect begroten. Op termijn denk ik 

ook dat er minder ploegen zullen zijn, doordat het aanbod van spelers minder wordt. Ze zijn ook van 

plan om het voetbal, zoals in Nederland, om te vormen naar het betaald en amateurvoetbal. Maar je 

moet rekenen dat er in het amateur voetbal spelers zijn die meer verdienen dan in het betaald voetbal. 

In derde klasse zijn er spelers die meer verdienen dan dat ze vroeger in tweede klasse verdienden. 

Dat is geen gezonde situatie hé. Dat ligt aan de bond, zij beschouwen iemand die amateur is, als 

iemand die maximaal 50.000 bef verdient, maar er is geen enkele amateur die voor dat bedrag speelt. 
De bond ligt dus in onmin met zijn eigen regeling. Moesten ze nu vastleggen dat er in amateurvoetbal 

wat mag worden betaald, maar dat ze daarvoor een boekhouding moeten voorleggen met maximale 

vergoedingen per punt. Als er dan clubs zijn die bijbetalen, dan is dat ook effectief zwart geld. Maar 

die clubs gaan er op termijn toch uit. Als er een speler een keer zijn geld niet krijgt, dan maakt hij 

miserie en zo komt het naar boven. Nu komen die slechte beheerders niet naar boven. Ik heb een 

overeenkomst afgesloten met de RSZ en gevraagd welke de maximale vergoeding is die wij mogen 

betalen. Die vergoeding was maximum 250 euro per maand, afhankelijk van het aantal kilometers dat 
de speler aflegt. Dat is een goed systeem, maar ik ben de enige voorstander daarvoor in derde klasse. 

Je ziet dat ook aan het resultaat, wij staan vierde van vanonder en al diegene die met geld goochelen 

staan vanboven. Moesten ze een vaste vergoeding bepalen, dan zou dat heel veel problemen 

oplossen. Een vaste onkostenvergoeding van zoveel afhankelijk van het aantal kilometers. Het hangt 

dan van de club af als ze iemand aantrekken die 50 km ver woont. Dan is er effectief een vergoeding 

en voor het winnen kan je ook de vergoeding plafonneren. Iedereen strijdt dan met dezelfde wapens 

en het is dan aan het bestuur om zijn budget rond te krijgen. Hoeveel ploegen goochelen er in het 

begin van het seizoen niet met het geld en kunnen dan op het eind van het seizoen niet meer betalen. 
Moest je nu een rondvraag doen, dan zou je merken dat aandeel zeer hoog ligt. 
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Voordracht door de heer DE WITTE IVAN, Vergelijking tussen het 
professioneel management van een bedrijf enerzijds, en het 
management van een eerste klasse voetbalclub anderzijds, 
22/05/2003, Gent. (Bijlage 4) 
 
De situatie van het huidige voetballandschap. 
 
Een voetbalclub zou geleid moeten worden als een normaal bedrijf. Deze visie impliceert een grondige 

verandering van de huidige situatie in de Belgische voetbalonderneming. Wanneer we zien dat de 

boekhouding, contracten en andere belangrijke documenten in een niet zo ver verleden (1988) op 

bierkaartjes tot stand kwamen, weten we dat er nog een lange weg af te leggen is. Die verandering zal 

er niet komen uit de hoek van de Liga, omwille van het hoge amateuristische gehalte. Nog minder kan 
ze worden verwacht vanuit de voetbalbond, waar het er zo mogelijk nog onprofessioneler aan toe 

gaat. Het executieve comité bestaat er uit 23 leden met vaak als enige motivatie het uitoefenen van 

een interessante hobby en met bijgevolg een allesbehalve moderne visie op het Belgische voetbal. 

 
De gelijkenissen. (in het geval van AA Gent) 

 

Net als bij een andere onderneming is er een duidelijke visie en missie die ook expliciet gedefinieerd 
wordt. Ze luidt voor AA Gent: ‘Op korte en middenlange termijn een competitieve club zijn op nationaal 

niveau en op lange termijn op internationaal niveau, met aandacht voor de sociale rol die een 

voetbalclub dient te vervullen’. Voetbal is dus meer dan het spel alleen, ze is de ambassadeur van de 

stad en moet ook een sociale rol vervullen. Om deze verschillende doelstellingen te kunnen bereiken, 

dient ze transparant te zijn en over waarden te beschikken. 

 

De club wenst zijn continuïteit te waarborgen door te leven op basis van eigen inkomsten en heeft dus 

als doel break even te draaien. Deze situatie is allesbehalve vanzelfsprekend in het Belgische voetbal 
waar we zien dat quasi elke ploeg gestuurd wordt door een rijke familie of overleeft door zijn 

subsidies. Achter een ploeg als Lokeren bijvoorbeeld staat een sterke man als Lambrecht die jaarlijks 

1,5 tot 2 miljoen euro in de ploeg pompt. Extra inkomsten probeert hij dan wel te verkrijgen door het 

opstarten van voetbalschooltjes in Afrika, maar men kan zich dan vragen stellen over de ethiek van 

dergelijke scholen. Deze ethische kwestie is één van de belangrijkste redenen waarom een eventuele 

(voor de hand liggende) fusie tussen Lokeren en AA Gent is afgesprongen. 

 
De voetbalclub AA Gent hanteert vier dimensies voor het bekomen van succes. Deze zijn 

klantentevredenheid, werknemerstevredenheid, aandeelhouderstevredenheid en het creëren van 

toegevoegde waarde tot de gemeenschap en maatschappij. 
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De eerste dimensie wordt in een onderneming verkregen door kwaliteit, service en vernieuwing. In het 

voetbal worden deze aspecten bewerkstelligd door goede resultaten, attractief voetbal en een goed 

uitgerust stadion. Maar de supporter wil meer, hij wil ook dat de spelers zich gedragen op het veld. 

Een club als AA Gent probeert hiernaar te streven door het opleggen van (financiële) sancties aan de 

spelers bij ongepast gedrag. 

 
Als product op zich droomt iedere ondernemer van voetbal. Elke dag op zijn minst 4 à 5 bladzijden 

gratis publiciteit in de kranten en om en bij de 2 miljoen mensen in België die over het product voetbal 

spreken. 

 

De tweede dimensie werknemerstevredenheid verschilt ook niet van andere sectoren. Het 

belangrijkste aspect is zoals over het salaris. De speler zal zijn loon aftoetsen zowel intern als extern. 

Hierbij is het nominale loon veelal niet het belangrijkste, wel de relatieve verschillen. Dit is ook de 

reden waarom de inkrimping van de voetbalsalarissen met 30 tot 40% zullen slagen, omdat men weet 
dat het overal slecht gaat. De boodschap die aan elke club moet worden meegegeven is dat het geen 

zin heeft een speler te proberen behouden, wanneer je ziet dat je hem niet meer naar zijn waarde kunt 

verlonen. Overal moet men met werknemerstevredenheid rekening houden, maar in een voetbalclub 

is dit nog gecompliceerder daar er een groep van 25 à 40 mensen van verschillende nationaliteiten 

dagelijks samenleven. Interne inspanningen moeten dus met de grootste zorg worden aangepakt, 

anders weerspiegelt zich dat onherroepelijk in de prestaties van de onderneming. 

 
De dimensie aandeelhouderstevredenheid impliceert wel meer problemen in vergelijking met een 

‘gewone’ onderneming. Winst maken is slechts voorbehouden aan enkele grote buitenlandse 

voetbalondernemingen. Break-even is voor Belgische clubs al een utopie op zich. Puur economisch is 

het dus totaal niet te verklaren waarom men investeerders vindt. De reden hiervoor is de 

vrijetijdsbezorging die hierdoor voor de investeerder wordt gecreëerd. Hierin schuilt het gevaar ook, 

men zorgt op deze manier voor onprofessionele toestanden die het voetbal allesbehalve vooruit 

helpen. 

 
De vierde dimensie wordt door velen als onbelangrijk omschreven, maar is dat hoegenaamd niet. Elke 

club die zijn gemeenschap verloochend is ten dode opgeschreven. Het voetbal is de laatste jaren zeer 

veel in een slecht daglicht geplaatst omwille van hooliganisme, zwart geld, faillissementen, … . Het is 

de verantwoordelijkheid van elke club om hieraan te werken. Hooliganisme bijvoorbeeld kan door 

splitsing van supporterskernen en opvoeden van de jeugdige supporters worden aangepakt. De 

creatie van een meerderheid antigeweld supporters zal de minderheid verdrijven. Een 

verantwoordelijk bestuur moet onprofessionele praktijken dan ook ten sterkste tegen gaan om het 
voetbal een positief imago mee te geven. 
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 De verschillen. 
 

De verschillen met een andere professionele onderneming bestaat voornamelijk uit drie componenten. 

Ten eerste zijn er de kwetsuren van spelers. Het ene moment kan een speler een zeer hoge 

potentiële waarde voor de onderneming vertegenwoordigen en dan plotseling niets meer waard zijn 

omwille van een kwetsuur. Het kapitaal van een voetbalonderneming is dan ook uiterst onzeker. De 
verworven rechten van de professionele voetballer de laatste jaren heeft de kapitaalsonzekerheid 

alleen maar versterkt. Ten tweede heeft de media ook een zeer grote invloed op het 

ondernemingsgebeuren, iets waar de meeste andere ondernemingen niet mee worden 

geconfronteerd. Het positieve effect van de aandacht van de media heeft dus ook zijn keerzijde. Het 

voetbalbedrijf kan zeer moeilijk worden gestuurd omwille van de zeer grote transparantie. Als er 

interne conflicten plaatsvinden, is iedereen daar onmiddellijk van op de hoogte. Ten laatste moeten 

we er bij stilstaan dat men uiteindelijk werkt met mensen op het veld en dat het belang van de 

menselijke inbreng nergens zo groot is als in een voetbalonderneming. Een scheidsrechtelijke 
dwaling, een ongeconcentreerde verdediger,… kan op beslissende momenten een wereld van 

verschil maken voor de onderneming. 

 


