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1. Inleiding 

 

"If you want to inject money into the local economy, it would be better to drop it from a helicopter than 

invest it in a new ballpark."   

 

Met deze quote geeft Allen Sanderson, econoom aan de Universiteit van Chicago, de sceptische houding 

weer die in de economische literatuur heerst over de perceptie, waarbij een nieuw voetbalstadion grote 

en vooral positieve economische gevolgen zou meebrengen voor de lokale regio. Deze perceptie wordt 

vooral gecreëerd door de verschillende actoren die de bouw van een nieuw stadion financieren: clubs, 

overheden en private ondernemingen. Er rijzen hierbij toch een aantal vragen. Waarom wordt er zoveel 

geld gespendeerd aan de bouw van voetbalstadions en de organisatie van evenementen, terwijl er 

twijfel heerst over de verwachte economische gevolgen? Zijn deze twijfels gegrond? Moeten de 

economische gevolgen voor de bouw van een voetbalstadion niet casus per casus geanalyseerd worden, 

omdat de omstandigheden in elke casus anders zijn?  

 

Ook in het Belgische voetbal schieten de stadionplannen de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. 

Op 24 april 2014 raakte bekend dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zich officieel kandidaat 

heeft gesteld voor de organisatie van het Europees Kampioenschap in 2020, waarbij het EK zou 

plaatsvinden in dertien verschillende Europese steden (Sporza op 24/04/2014). Samen met de stad 

Brussel en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, en met steun van de federale en de regionale regeringen 

werd beslist om Brussel naar voor te schuiven als kandidaat. Om in aanmerking te komen voor deze 

nominatie, is echter vereist dat een nieuw stadion wordt gebouwd in Brussel. De bouwpromotoren staan 

in de rij om dit stadion te mogen verwezenlijken. Ook hier wordt de verwachting uitgedrukt dat het 

stadion rendabel zal zijn.  

 

Ook de trotse Gentenaars hebben sinds dit jaar een nieuw voetbalstadion in de stad. Op 31 mei 2013 

raakte bekend dat het nieuwe stadion van voetbalclub K.A.A. Gent, dat gevestigd is op de site van de 

groothandelsmarkt, “Ghelamco Arena” zou gaan heten. Nochtans werd gedurende de onderhandelingen 

en de bouw van het nieuwe stadion steeds gesproken over “Arteveldestadion”, maar een maand voor de 

openingswedstrijd in het nieuwe stadion werd beslist om met de naam van het stadion te verwijzen naar 

de grootste investeerder en bouwheer van het stadion, Ghelamco Group. 
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De Ghelamco Arena is een multifunctioneel stadion, waar niet enkel wordt gevoetbald maar waar ook 

een sterrenrestaurant, een bistro, een sandwichbar, een winkelcentrum en een evenementenbureau in 

gevestigd zijn. Een voetbalstadion wordt dus ook in België sinds een aantal jaren beschouwd als een 

economisch fenomeen, waarbij extra inkomsten worden gegenereerd door de activiteiten die los staan 

van de voetbal-gerelateerde activiteiten (De Knop & De Bosscher, 2010). Het beschouwen van een 

voetbalstadion als een economisch fenomeen is echter een vrij recent gegeven en kent haar oorsprong 

voornamelijk in de Angelsaksische landen. 

 

In België loopt het echter nog niet zo’n vaart. De meeste voetbalstadions in België zijn gebouwd voor de 

Tweede Wereldoorlog. In architecturaal opzicht zijn ze vrij verouderd en onvoldoende aangepast aan de 

huidige noden van de consument (Dejonghe, 2008). Bovendien kan worden opgemerkt dat een groot 

deel van de Belgische stadions op dit moment in verstedelijkt gebied liggen. In vergelijking met onze 

buurlanden is het voor vele Belgische clubs niet mogelijk om deze stadions als een economisch 

fenomeen te beschouwen. De infrastructuur laat het namelijk niet toe. 

 

Ook de financiële situatie van verschillende Belgische voetbalclubs laat het niet toe om te investeren in 

een nieuw voetbalstadion. Zonder de steun van de lokale overheden durven vele clubs de risico’s voor 

de bouw van een stadion niet aan te gaan. De financiële structuur van het professionele voetbal in België 

tot de jaren ’90, kon ingedeeld worden in het SSSL-model (traditional Spectator Subsidies-Sponsors-

Local-Model) (Andreff & Staudohar, 2002). Volgens dit model kwamen de inkomsten van de Belgische 

clubs voornamelijk uit tickets, lokale subsidies en lokale sponsors. Momenteel is het Europese voetbal 

geëvolueerd naar het MCMMG-model (Media-Corporations-Merchandising-Markets model). Dit laatste 

model verwijst naar het feit dat de meeste clubs uit de grote Europese competities zoals Duitsland, 

Engeland, Frankrijk, Nederland en Spanje nieuwe inkomstenbronnen hebben ontwikkeld door marketing, 

media en sponsoring. Er ontstond hierdoor een symbiose tussen het professionele voetbal en de 

bedrijfswereld. Zowel grote multinationals als lokale vennootschappen zagen een meerwaarde in het 

financieel ondersteunen van een voetbalclub, mede door de toenemende aandacht van de media voor 

de voetbalsport (Dejonghe, 2012). De directe en indirecte aanwezigheid van deze bedrijfseconomische 

knowhow in de professionele voetbalclubs verklaart voor een groot deel waarom het economisch model 

van deze clubs de laatste jaren sterk wijzigde. Een grotere nadruk kwam te liggen op het professionele 

beheer van de budgetten en op merchandising. In het kader hiervan kunnen ook de plannen en intenties 

gekaderd worden van vele Belgische clubs voor het bouwen van een nieuwe voetbaltempel.  
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Het voetbalstadion kan niet alleen bekeken worden als economisch fenomeen vanuit het oogpunt van de 

extra inkomsten voor verschillende actoren. Het kan ook vanuit het oogpunt van de extra bestedingen in 

een lokale economie bekeken worden. De verschillende ondernemingen in het stadion doen met een 

deel van de extra inkomsten door het stadion, uitgaven om de activiteiten in het stadion te 

verwezenlijken. Het gaat om kosten voor tewerkstelling in het stadion, kosten voor de aankoop van 

grondstoffen, kosten voor bepaalde noodzakelijke diensten, enzovoort. Deze uitgaven zullen 

waarschijnlijk voor een deel worden gedaan in de lokale economie. Door deze aankopen kan opnieuw 

extra toegevoegde waarde en tewerkstelling worden gecreëerd bij de leveranciers van de verschillende 

ondernemingen in het stadion. Dit effect gaat verder bij de leveranciers van de leveranciers, waardoor 

de lokale economie een bepaalde nieuwe stimulans krijgt door de aanwezigheid van het stadion. Ook zal 

een nieuw voetbalstadion zorgen voor uitgaven van de bezoekers van het stadion, hetgeen ook een 

extra stimulans geeft aan de lokale economie. 

 

In deze masterproef zal ten eerste dieper ingegaan worden op het multifunctionele voetbalstadion als 

economisch fenomeen. Voor deze analyse wordt te rade gegaan bij de bestaande literatuur. Met de 

theoretische achtergrond wordt  vervolgens een blik geworpen op de totstandkoming en de financiering 

van de nieuwe multifunctionele Gentse Ghelamco Arena. Wat de financiering betreft wordt specifiek de 

nadruk gelegd op de samenwerking tussen de verschillende publieke en private partners in het dossier. 

Tot slot wordt overgegaan tot de kern van deze masterproef, namelijk de economische impactstudie van 

de Ghelamco Arena. Een economische impactstudie kan gebruikt worden als middel, om de waarde te 

bepalen van het multifunctionele stadion als economisch fenomeen en om de invloed te bepalen van het 

stadion op de economische bedrijvigheid (Dejonghe, 2012). Dit wordt gedaan aan de hand van de studie 

van de bestedingen en de gevolgen van deze bestedingen voor de lokale economie. Er wordt als volgt te 

werk gegaan. Eerst bespreken we het fenomeen “economische impactstudie” vanuit de literatuur. 

Vervolgens wordt vanuit de literatuur een poging ondernomen om een zo correct mogelijke schatting te 

maken van de economische impact van de Ghelamco Arena, aan de hand van zo een economische 

impactstudie. 
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2. De opmars van de multifunctionele voetbalstadions 

 

2.1. Invloed op de inkomsten van voetbalclubs 

 

Voetbalclubs genereren hun inkomsten hoofdzakelijk uit vier grote pijlers (KPMG, 2007). Ten eerste 

worden er inkomsten behaald op de dagen dat er voetbalwedstrijden worden georganiseerd. Deze 

inkomsten hebben betrekking op de verkoop van abonnementen en tickets, VIP-arrangementen en 

consumptie van voedsel en drank. Ten tweede wordt een niet te onderschatten deel van de inkomsten 

geput uit mediarechten. “Koning Voetbal” is tegenwoordig niet meer weg te denken van ons 

televisiescherm. Hierbij is er een wederzijds economisch voordeel voor zowel de televisie als voor de 

voetbalwereld. De rechten voor de verslaggeving van voetbalwedstrijden zijn gegeerd en vaak goed voor 

sterke kijkcijfers, terwijl de verkoop van de uitzendrechten voor de voetbalclubs twee effecten heeft. De 

verkoop van de uitzendrechten op zich wordt beschouwd als een belangrijke bron van inkomsten voor 

voetbalclubs. Dit is het directe effect. Maar indirect ontstaat er ook een grote opportuniteit voor de 

clubs en hun sponsors om grotere bekendheid te vergaren via deze media.  

 

De derde vorm van inkomsten voor voetbalclubs bestaat ten slotte uit sponsoring, merchandising en 

subsidies. Ten vierde haalt een voetbalclub ook grote sommen op via de transfermarkt, waarbij spelers 

”verkocht of verhuurd worden”. Het transfersysteem is gebaseerd op een praktijk waarbij een akkoord 

wordt gevonden tussen een verkopende club (en tevens werkgever van de speler) en een kopende club 

(toekomstige werkgever van de speler) omtrent een bepaalde transfervergoeding die betaald wordt, 

opdat een speler een einde zou kunnen maken aan zijn arbeidsovereenkomst met zijn huidige club en 

bijgevolg in de mogelijkheid verkeert om een arbeidsovereenkomst te sluiten met een andere club. Deze 

transfervergoeding wordt betaald om de werkgever van de speler te overhalen, de arbeidsovereenkomst 

tussen de speler en de club met wederzijdse toestemming te ontbinden. Deze transfervergoeding wordt 

bepaald op basis van de toegevoegde waarde die een speler kan opbrengen voor een club. SCULLY 

(1974) was van oordeel dat de opbrengst van een speler kan bepaald worden aan de hand van het 

Marginal Revenue Product (MRP) van een speler. Dit kan omschreven worden als de extra opbrengsten 

die ontstaan door een additionele eenheid van een bepaalde productiefactor (Woudenberg, 2012). Als 

we dit vertalen naar de economie van het voetbal kan het MRP van een speler omschreven worden als 

de extra inkomsten voor een club door het toevoegen van een speler (Scully, 1974). Deze waarde kan in 

eerste instantie van sportieve aard zijn. De waarde zal dan afhangen van de mate waarin een speler 
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bijdraagt tot de sportieve prestaties van de club. Hoe groter de impact van een speler, des te meer dit zal 

resulteren in een verhoogde populariteit van de speler, wat op haar beurt positieve gevolgen heeft voor 

de toeschouwersaantallen, en ook wat betreft de inkomsten inzake merchandising, sponsoring en 

televisierechten.  

 

Deze vier inkomstenpijlers van voetbalclubs kunnen allen wijzigingen ondergaan door de bouw van een 

nieuw multifunctioneel stadion. Nieuwe moderne voetbalstadions lokken namelijk gemiddeld meer 

toeschouwers (Dejonghe, 2012 en Coates & Humphreys, 2003 en Howard & Crompton, 2003). Dit is 

meestal de hoofdreden waarom voetbalclubs beslissen om een nieuw stadion te bouwen. Dit effect 

wordt in de literatuur omschreven als het novelty-effect. Verschillende studies wezen in het verleden uit 

dat als een sportclub verhuist naar een nieuw stadion, er bijkomende supporters afzakken naar dit 

stadion ongeacht de resultaten van het team (Baade & Sanderson, 1997). Het gaat vooral om 

nieuwsgierige toeschouwers die een glimp willen opvangen van het nieuwe complex. Volgens COATES en 

HUMPHREYS (2003) zou het aantal supporters gemiddeld met 62% stijgen in de eerste levensjaren van 

het nieuwe stadion. Wat betreft de statistieken van het aantal toeschouwers in de  Ghelamco Arena in 

het eerste jaar, kan dit onderzoek alvast bevestigd worden. 

 

Een tweede reden heeft betrekking op het feit dat in de verouderde stadions onvoldoende ingespeeld 

kan worden op de huidige noden van de consument. Volgens DEJONGHE (2012) kunnen de hedendaagse 

professionele ploegsporten omschreven worden als een vorm van dienstverlening die sterk georiënteerd 

is op consumenten. We gaan er van uit dat deze theorie een nog groter draagvlak heeft bij een sterk 

gemediatiseerde sport als voetbal, waarin budgetten en begrotingen fundamenteel zijn. Uit 

verschillende studies bleek immers dat er een sterke correlatie bestaat tussen succes op sportief vlak en 

het budget van een team (Dejonghe, 2012). Dit komt voort uit de conclusie dat clubs met hogere 

budgetten de mogelijkheid hebben om meer waardevolle spelers aan te trekken. Dit kan leiden tot meer 

sportieve successen en deze successen trekken op hun beurt opnieuw meer toeschouwers, sponsoring, 

merchandising en media-aandacht aan. Wanneer we voetbal bekijken vanuit het perspectief dat het een 

dienstverlening is die gericht is op de consument, dan is het evident dat een voetbalclub tracht om 

zoveel mogelijk consumptie te stimuleren en hun product zoveel mogelijk te verkopen. DEJONGHE 

neemt hierbij het stadionbezoek als het te verkopen product. De bouw van het multifunctionele stadion 

zou bijgevolg een stijging kunnen teweegbrengen van de inkomsten op matchdagen door het novelty 

effect en de extra mogelijkheden inzake consumptie. 
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Wanneer een voetbalclub haar bedrijfsinkomsten wil optimaliseren en zich wil aanpassen aan de noden 

van de huidige consument, voldoet een modern voetbalstadion best aan een aantal vereisten. Ten eerste 

is het belangrijk dat het gaat om een multifunctioneel stadion. Dit heeft vooral te maken met de 

mogelijkheid van clubs om hun inkomsten te verhogen indien er ook ruimte is voor niet-voetbal-

gerelateerde activiteiten, skyboxen en businessplaatsen. Met de aanwezigheid van dergelijke 

infrastructuur trachten voetbalclubs het product “stadionbezoek” te verkopen aan een groter aantal 

consumenten. Er wordt geprobeerd om bijvoorbeeld meer vrouwen en kinderen aan te trekken. Maar 

ook voor personen met een fysieke beperking kan een nieuw multifunctioneel stadion een verademing 

zijn en ook zakenmensen en mensen die normaal gezien weinig geïnteresseerd zijn in een 

voetbalwedstrijd kunnen via het multifunctionele stadion aan hun trekken komen.  

 

Een andere reden waarom een nieuw voetbalstadion idealiter multifunctioneel is en dus te prefereren 

boven een puur voetbalstadion of een renovatie van het verouderde voetbalstadion, is dat het in 

Vlaanderen in aanmerking komt voor een subsidie vanuit de Vlaamse Gemeenschap. In principe kan een 

dergelijke subsidie beschouwd als ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 87, §1 van het EG-

Verdrag, omdat geoordeeld kan worden dat de vrije concurrentie tussen voetbalclubs in Europa vervalst 

wordt door de subsidie toe te wijzen voor een stadion in het ene land, en niet voor een stadion in een 

ander land. Een vervalsing van die vrije concurrentie zou immers discriminatie kunnen creëren tussen de 

gesteunde ondernemingen en de ondernemingen die niet in aanmerking kwamen voor een dergelijke 

steun. De Europese Commissie oordeelde echter dat de Vlaamse steun aan professionele voetbalclubs 

voor de bouw van een nieuw stadion geoorloofd is. De Commissie oordeelde dat als een overheid haar 

geplande financiële steun aan een professionele voetbalclub meedeelt aan de Commissie en die 

bijgevolg voldoende motiveert, dat een subsidie als geoorloofd kan beschouwd worden (Website CJSM 

Vlaanderen). In het voorstel van de Vlaamse minister voor Sport werd specifiek gehamerd op het 

verlenen van subsidies voor nieuwe stadions die gebouwd worden voor multifunctioneel gebruik. Vooral 

dit argument was voor de Commissie overtuigend om het subsidievoorstel goed te keuren. Het 

multifunctionele karakter van een nieuw stadion betekent namelijk dat het geld van de subsidies 

gebruikt kan worden voor “bredere maatschappelijke doeleinden”. 

 

Naast het multifunctionele karakter is er ook een tweede eigenschap waaraan een modern 

voetbalstadion zou moeten voldoen. Deze tweede eigenschap heeft betrekking op de sfeer die 
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gecreëerd wordt in het stadion en op het comfort van de bezoeker. Een modern voetbalstadion moet 

gezellig en toch modern ogen, en het moet de bezoekers een veilig gevoel geven. Om een zo aangenaam 

mogelijke sfeer in het voetbalstadion te creëren, wordt de laatste jaren onder andere afgezien van een 

atletiekpiste rond het veld. Een dergelijke piste creëert een te grote afstand tussen supporters en spelers 

en is weinig bevorderlijk voor de akoestiek. Om de sfeer en het comfort in de Belgische voetbalstadions 

te verbeteren werd recent het Koninklijk Besluit van 6 juli 2013 “houdende de in voetbalstadions na te 

leven veiligheidsnormen” aangenomen. In dit KB werden vereisten opgelegd inzake de kwaliteit van de 

zitjes, de ruimte tussen de rijen met zitjes, voldoende sanitaire installaties voor zowel mannen als 

vrouwen en ook werden er minimumvereisten opgelegd voor het algemeen onderhoud van de 

voetbalstadions. Ten slotte moeten voetbalstadions voldoende rekening houden met specifieke 

faciliteiten en zones voor personen met een beperking. 

 

De inspanningen om aan alle bovenstaande eisen te voldoen betekenen uiteraard een zware kost. Toch 

kunnen deze inspanningen ook vanuit een positieve invalshoek bekeken worden voor de voetbalclubs. 

Meer comfort en sfeer in het stadion zijn bevorderlijk voor het aantal toeschouwers en de 

bezettingsgraad van het stadion. Bovendien zullen door een grotere veiligheid, een betere sfeer en 

aangepaste faciliteiten voor personen met een beperking meer vrouwen en kinderen zich aangesproken 

voelen om een bezoek aan het stadion te brengen.  Een goede sfeer en moderne faciliteiten brengen ook 

bij aan een beter imago voor de voetbalclub, hetgeen op termijn de aandacht  kan trekken van 

bijvoorbeeld lokale bedrijven en dus een positieve impact  kan hebben op  sponsoring en merchandising. 

Om hierop te anticiperen is het voor een voetbalclub belangrijk om bij de bouw van een nieuw 

voetbalstadion voldoende rekening te houden met voorzieningen voor deze bedrijven en sponsors. De 

bedrijven die een voetbalclub sponsoren wensen uiteraard een return voor hun bijdrage. Deels zal die 

return bestaan uit een grotere naambekendheid bij de stakeholders van de voetbalclub, maar het kan 

ook via het ter beschikking stellen van infrastructuur in het stadion aan die bedrijven. Specifiek gaat het 

hier over business seats, skyboxen of parkeergelegenheid op wedstrijddagen, maar ook  over 

kantoorruimtes en vergaderzalen op dagen dat er geen wedstrijd plaatsvindt. 

Wat uiteraard ook bijdraagt tot de sfeer in het stadion zijn de drank- en eetgelegenheden. De ideale 

sporttempel volgens DEJONGHE (2012) heeft een “promenade” rond het stadion waar supporters elkaar 

ontmoeten en kunnen genieten van de verschillende horecavoorzieningen. 
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2.2 Gevolgen voor andere stakeholders 

 

Een essentiële eigenschap van een multifunctioneel voetbalstadion is de ligging en de bereikbaarheid 

van het stadion. Een voetbalstadion ligt bij voorkeur bij een op- en afrit van een autosnelweg, en is 

uitgerust met voldoende parkeermogelijkheden. Clubs hebben ook ingezien dat het interessant kan zijn 

voor hun imago en dat van de stad waarmee ze zich identificeren, om gelegen te zijn aan een grote 

verkeersader of in een bekende open ruimte met voldoende verkeer en zichtbaarheid. Het belang van de 

ligging is tweeledig. Enerzijds is een vlotte mobiliteit een absolute vereiste op wedstrijddagen, wanneer 

duizenden mensen gelijktijdig toestromen aan het stadion. Bovendien kan een grote zichtbaarheid van 

het stadion langs een grote snelweg, dienen als uithangbord en statussymbool voor zowel regio, stad als 

de club die zich identificeren met het nieuwe stadion.  

 

Een recente trend hierbij is dat de naam van het stadion door deze grote zichtbaarheid verhuurd wordt 

aan een sponsor of verleend wordt aan een onderneming die in grote mate heeft bijgedragen tot de 

financiering van het stadion. Door haar naam aan het stadion te verlenen krijgt de onderneming in 

kwestie een grotere bekendheid door het aantal mensen dat passeert langs het stadion aan de grote 

verkeersader, maar ook door het aantal vermeldingen in de media. Het bekendste voorbeeld van een 

stadion dat genoemd is naar een sponsor of investeerder en gelegen is aan een belangrijk 

verkeersknooppunt, is de Allianz Arena in München (Dejonghe, 2008).  

 

 

Figuur 1: Voorbeeld van een multifunctioneel stadion aan een belangrijke verkeersader: De Allianz 
Arena (www.allianz-arena.de)  

 

http://www.allianz-arena.de/
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Ook het geografisch gebied waarin het multifunctionele voetbalstadion gelegen is, zou mee kunnen 

profiteren van de aanwezigheid van het nieuwe multifunctionele stadion. Een multifunctioneel stadion 

trekt extra bezoekers aan in een bepaalde buurt, hetgeen op haar beurt nieuwe ondernemingen zal 

aantrekken die opportuniteiten zien inzake extra inkomsten door die extra bezoekers. Dit gegeven zou 

voor een nieuw economisch klimaat kunnen zorgen in de buurt van het voetbalstadion, waarbij 

ondernemingen gestimuleerd worden om competitief te blijven ten opzichte van hun concurrenten. De 

verbetering van de economische situatie in de buurt van het nieuwe stadion zal echter gecompenseerd 

worden door het wegvallen van deze economische effecten in de buurt van het oude stadion. Wanneer 

voor het eerst een voetbalstadion wordt gebouwd in een stad of regio hoeft hier uiteraard geen rekening 

mee gehouden worden. 

 

Een andere stakeholder die profiteert van het nieuwe multifunctionele voetbalstadion, is het lokale 

bestuur van de regio of stad waarin het multifunctionele stadion gelegen is. Het multifunctionele stadion 

kan de stad of regio een fris en aantrekkelijk imago bezorgen ten aanzien van toeristen, consumenten of 

potentiële investeerders (Dejonghe, 2008). Uit onderzoek blijkt namelijk dat steden de laatste jaren 

steeds meer sport naar voor schuiven als vorm van marketing (Smith, 2005). Dat dit ook het geval is voor 

de Ghelamco Arena in Gent zal verder in deze masterproef blijken. De komst of de aanwezigheid van een 

multifunctioneel voetbalstadion in een stad, kan bovendien een motivatie of een argument zijn voor het 

lokale bestuur om te investeren in een betere mobiliteit en in een ruimtelijke heropwaardering van de 

buurt. 
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3. De realisatie van de Ghelamco Arena: De historiek van een lijdensweg 

 

3.1 Het Jules Ottenstadion schoot tekort 

 

KAA Gent (Koninklijke Atletiek Associatie Gent) speelde tussen 1920 en 2013 haar thuiswedstrijden in 

het Jules Ottenstadion in Gentbrugge. Op het moment dat KAA Gent haar laatste officiële thuiswedstrijd 

speelde in het Ottenstadion tegen Standard Luik op 23 mei 2013, had het stadion een maximale 

capaciteit van 12.919 toeschouwers. De laatste seizoenen woonden gemiddeld 8.000 tot 8.900 

toeschouwers, de thuiswedstrijden in het Ottenstadion bij.  

 

Het Jules Ottenstadion was gelegen buiten het centrum van de stad Gent, maar te midden van een 

volkse wijk in Gentbrugge. Door de jaren heen werd de wijk steeds drukker bewoond en was er steeds 

minder plaats voor auto’s om zich te parkeren. Op die manier ontstonden negatieve externaliteiten voor 

de omgeving. Het Ottenstadion werd, zoals vele verouderde stadions in België “Locally Unwanted Land 

Use” (Bale, 1990). Dit concept slaat op het feit dat er voor de lokale bevolking toenemende negatieve 

gevolgen kwamen door de aanwezigheid van het stadion in de wijk. Dit werd veroorzaakt door een 

gebrek aan parkeerplaatsen en overlast door lawaai, geweld en het laten rondslingeren van afval door de  

bezoekers van het stadion. 

 

Bovendien bood het Ottenstadion geen mogelijkheden meer om de commerciële inkomsten verder uit te 

breiden. Er waren te weinig faciliteiten voor drank- en eetgelegenheden, en er was een gebrek aan 

ruimte om deze te kunnen uitbreiden. Het tekort aan consumptiemogelijkheden in het stadion zorgde 

voor onaangename lange wachtrijen voor, tijdens en na de wedstrijd en had minder potentiële 

bezoekersbestedingen tot gevolg en dus minder potentiële inkomsten voor de club. Bezoekers van het 

stadion hadden de gewoonte om voor en na de wedstrijd te consumeren in de talrijke cafés, gevestigd 

rond het stadion. Door de ligging van het stadion, afgelegen van een belangrijke weg en bovendien 

gelegen in een wijk omringd door huizen was er voor de club ook geen mogelijkheid om haar stadion te 

gebruiken als symbool voor de club en de regio of voor het verhuren van haar naam aan een sponsor. 

Daarvoor was het stadion onvoldoende zichtbaar en kon het stadion niet de status van “landmark” 

genieten. Bovenstaande negatieve gevolgen van de ligging van het stadion en de bijhorende potentiële 

inkomsten die daardoor werden misgelopen waren de belangrijkste redenen voor KAA Gent om te 
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besluiten tot de bouw van een nieuw stadion, en niet te opteren voor een renovatie van het Jules 

Ottenstadion. 

 

3.2 De keuze voor een nieuw multifunctioneel stadion 

 

In 2003 deelde toenmalig schepen van economische ontwikkeling en huidig burgemeester van Gent 

Daniel Termont mee dat het nieuwe stadion van KAA Gent gebouwd zou worden op de site van de 

“Groothandelsmarkt” dat gelegen is aan het knooppunt van de autosnelwegen E17 en E40 en een 

directe verbinding heeft met de grote ring rond Gent (R4).1 In het persbericht werd benadrukt dat het 

geplande project aan de Ottergemsesteenweg zeer geschikt is vanwege de grote open ruimte, ver van 

residentiële woningen en door de mogelijkheden inzake mobiliteit en veiligheid. Een voorbeeld hiervan 

was het voorzien van aparte toegangs-en evacuatiewegen voor bezoekende en thuissupporters. 

 

Uit het persbericht van 2003 (zie bijlage 1) blijkt duidelijk dat de ligging ook belangrijk was voor de 

zogenaamde “zichtlocatie”. Er wordt duidelijk aangegeven dat het stadion een “imagobepalende” 

faciliteit moet worden voor de Stad Gent  door het voorbijrijdende verkeer op de E17. Stad Gent 

vermeldde bovendien dat het project rond het nieuwe stadion meer moest worden dan louter een 

voetbalstadion. Stad Gent gaf in 2003 reeds de ambitie weer om een “unieke attractiepool” voor de Stad 

Gent te bouwen die zowel kon ingezet worden voor sportactiviteiten, economische motieven als voor 

andere vormen van vrijetijdsbesteding. Tenslotte werd ook aangegeven dat het zowel maatschappelijk 

als economisch belangrijk is voor Stad Gent om een club als KAA Gent te ondersteunen.  

 

De zin met de grootste relevantie voor deze masterproef is echter de laatste:  

 

“Dit project zal door zijn uitstraling een economische en sportieve return opleveren, die vandaag 

nauwelijks in te schatten is.” 

 

De inschatting van de economische waarde van dit project wordt verder in deze masterproef uitgewerkt. 

Ongeveer 11 jaar na de lancering van het project wordt een poging ondernomen om een voorlopige 

stand van zaken op te stellen inzake de economische return van het project, daar waar Stad Gent deze 

inschatting toen nog onvoldoende kon maken. 

                                                           
1
 Persbericht Stad Gent 2003 in bijlage 1. 
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De vraag kan gesteld worden waarom Stad Gent in dergelijke mate betrokken raakte bij het project en 

één van de grootste stakeholders is in het nieuwe stadion. De reden hiervoor dateert van rond de 

eeuwwisseling. Toen huidig voorzitter Ivan de Witte deze functie overnam van Jean Van Milders, had de 

club ernstige financiële problemen. Om uit deze slechte papieren te raken werd besloten om het Jules 

Ottenstadion en de andere terreinen op de site te verkopen aan Stad Gent voor 3,68 miljoen euro 

(Dejonghe, 2008). KAA Gent zou dan op haar beurt het stadion huren van Stad Gent. De interesse van 

Stad Gent om het stadion te kopen kwam voort uit het feit dat de site van het Jules Ottenstadion volgens 

het Vlaamse Ruimtelijk Uitvoeringsplan gelegen was in een residentiële zone. Er werd berekend dat deze 

terreinen op de private vastgoedmarkt een waarde hadden van 150-175 euro per vierkante meter. De 

negatieve gevolgen van het verouderde voetbalstadion voor de lokale bevolking en de relatief gunstige 

vastgoedprijzen voor deze zone, maakten van deze aankoop door Stad Gent een meer dan verantwoorde 

investering, met in het achterhoofd de zoektocht naar een nieuwe multifunctionele voetbaltempel voor 

KAA Gent. Neem daarbij in overweging dat de club KAA Gent veel potentiële inkomsten misliep door het 

verouderde stadion. Het gevolg was dat in de onderhandelingen rond de verkoop van de site van het 

Jules Ottentadion werd afgesproken tussen Stad Gent en KAA Gent, dat de eerstgenoemde de club zou 

helpen in de zoektocht naar een nieuwe zone voor de bouw van een multifunctioneel stadion (Dejonghe, 

2008). Een locatie voor een stadion dat meer commerciële inkomsten zou kunnen opleveren voor KAA 

Gent en die meer gericht zou kunnen zijn op de consument. DEJONGHE noemt het een voorbeeld van 

een “voorstedelijk of in de rand van een stad gelegen stadion met minder negatieve externaliteiten”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

Figuur 2: Ligging van het Ottenstadion ten opzichte van de nieuwe Ghelamco Arena (Dejonghe, 2008) 
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3.3 Rome werd ook niet op één dag gebouwd… 

 

Opvallend is dat in het persbericht van 2003 melding gemaakt wordt van de realisatie van het stadion 

tegen het najaar van 2006. Dat  de openingsmatch van het nieuwe stadion pas werd gespeeld op 17 juni 

2013, betekent dat het een en het ander is fout gelopen. De problemen deden zich vooral voor inzake de 

financiering van het project en voor wat betreft de nodige vergunningen. 

 

De bouwheer van het voetbalstadion was de CVBA Arteveldestadion. Deze coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht in februari 2004. De belangrijkste partijen in deze 

vennootschap ter verwezenlijking van het nieuwe stadion, waren oorspronkelijk Optima Financial 

Planners, KAA Gent en Stad Gent via het Algemeen (AG) Stadsontwikkelingsbedrijf. Deze drie partijen 

stonden vooral in voor de financiering en de algemene projectontwikkeling.  Architectenbureau Bontinck 

werd ingeschakeld voor het  technische aspect van de realisatie van het nieuwe multifunctionele stadion.  

 

De site van de Groothandelsmarkt is eigendom van Stad Gent en werd via een erfpachtovereenkomst ter 

beschikking gesteld voor gebruik aan de CVBA Artevelde-Stadion voor 99 jaar.2 In het kader van deze 

erfpachtovereenkomst werd op 28 november 2005 een persconferentie gehouden in het Gentse 

stadhuis door de verschillende belanghebbende partijen, waarbij toelichting werd gegeven over de 

toenmalige stand van zaken van het project. Op dat moment was er nog steeds sprake van dat het 

stadion in augustus  2007 speelklaar zou zijn. Bouwonderneming Besix werd in 2005 aangesteld als 

aannemer en zou zorgen voor de realisatie van het nieuwe stadion in samenwerking met de architecten 

van Bontinck.  

 

Een paar maanden na deze persconferentie bleek al snel dat de deadline van augustus 2007 niet zou  

worden gehaald. De vertraging van het dossier had vooral te maken met de toen vernieuwde regelgeving 

betreffende de veiligheid van voetbalstadions en met het verkrijgen van goedkeuring voor het vereiste 

milieueffectrapport (MER). Dit rapport moest namelijk bij de nodige bouwvergunningsaanvraag worden 

gevoegd. Bovendien waren er ook wat onduidelijkheden en bekommernissen vanuit de omgeving van 

                                                           
2  
Erfpacht is een tijdelijk zakelijk recht waarbij een persoon gedurende een periode van minstens 27 jaar en 
maximum 99 jaar het volle genotsrecht verkrijgt over een onroerend goed, dat toebehoort aan een ander. In ruil 
daarvoor is er een verplichting van die persoon om jaarlijks een vergoeding in geld of in natura te betalen aan de 
erfverpachter (Artikel 1, eerste lid van de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht) 
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het nieuwe stadion. Vooral het Universitaire Ziekenhuis (UZ Gent) was bekommerd over de rust die 

nodig is in een ziekenhuiscomplex. De bezorgdheid van het UZ Gent kwam er vooral door de 

oorspronkelijke plannen om ook openluchtconcerten te laten doorgaan in het nieuwe stadion. Deze 

concertplannen werden echter in 2008 uiteindelijk achterwege gelaten. Bovendien was er ook de vrees 

van het ziekenhuis dat de mobiliteit ernstig verstoord zou raken door de extra toestroom van bezoekers 

in het stadion, en dat daardoor ziekenwagens en spoedgevallen belemmerd zouden worden. 

 

In oktober 2008 werd de bouwaanvraag voor het nieuwe stadion definitief ingediend. De plannen bleken 

echter noemenswaardig gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen in 2005. Zo werd beslist 

om meer ecologisch te werk te gaan met zonnepanelen op het dak en een systeem dat regenwater 

opvangt voor sanitair in het stadion en voor de besproeiing van het voetbalveld. Ook werd afgesproken 

dat er twee windmolens gebouwd zouden worden op de site om de site op een duurzame wijze te 

voorzien van energie. Optima Financial Planners, op dat moment de grootste aandeelhouder van de 

CVBA Artevelde-Stadion, zou een groot deel van de kantoorruimtes innemen en haar nieuwe hoofdzetel 

onderbrengen in het nieuwe stadion.  

 

 In 2009 werd de deadline voor het afwerken van het stadion nog maar eens verlengd met een jaar, tot 

2011. Nochtans was de oude Groothandelsmarkt gesloopt, zaten de eerste palen in de grond en was de 

bouwvergunning goedgekeurd. De redenen van de impasse waren financieel. Het dossier was reeds 8 

jaar oud en toch slaagden de verschillende partners er niet in om een waterdicht akkoord te vinden over 

de financiering van het gehele project. Er werd vooral getwijfeld over de keuze tussen een puur 

voetbalstadion of een multifunctioneel stadion en de financiële verhoudingen tussen de publieke en 

private partners. Een stadion dat louter gebruikt zou worden voor voetbalactiviteiten (stand-alone 

stadion) is enerzijds minder duur ten opzichte van een multifunctioneel stadion. Maar het genereert 

anderzijds minder inkomsten en creëert ook minder tewerkstelling dan een stadion waarin winkels, 

bedrijfsruimtes worden ondergebracht en events georganiseerd kunnen worden. Bovendien werd er ook 

getwijfeld over de capaciteit van het stadion. België en Nederland stelden zich kandidaat voor de 

organisatie van Wereldkampioenschap Voetbal in 2018, en Gent werd daarbij naar voor geschoven als 

één van de speelsteden. Wereldvoetbalbond FIFA legt echter op dat een WK-stadion een 

minimumcapaciteit moet hebben van 44 000 toeschouwers, terwijl in de plannen voor het stadion een 

capaciteit van 20 000 toeschouwers werd voorzien. Burgemeester Termont van Gent gaf echter aan dat 

Gent geen draagvlak heeft om een stadion met 44 000 zitjes elke wedstrijd volledig te vullen. Uiteindelijk 
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werd de kandidatuur van België en Nederland niet weerhouden, maar het project had toch opnieuw 

vertraging opgelopen. 

 

In 2010 kwam er een nieuwe wending in het verhaal. Optima Financial Planners had steeds de kar 

getrokken in het project en was hoofdaandeelhouder in de CVBA Artevelde-Stadion, maar besloot zich 

grotendeels terug te trekken uit het dossier. Optima zag namelijk de kans om Ethias Bank over te nemen 

en werd Optimabank. De vroegere financiële planner kreeg het bancaire statuut en zette haar 

activiteiten als projectontwikkelaar stop.3 Bovendien is VDK Bank sinds 1988 trouwe hoofdsponsor van 

KAA Gent en had er een belangenconflict kunnen optreden bij een eventuele latere naamswijziging van 

het stadion in bijvoorbeeld “Optimabank Arena” of “VDK Arena”. Het bouwen van een nieuw 

voetbalstadion bleek voor Optima geen prioriteit meer te zijn, waardoor zij haar aandelen in de CVBA 

Artevelde-Stadion verkocht aan de projectontwikkelaar Ghelamco Group. Een onderneming uit Ieper, die 

vooral naam had gemaakt met omvangrijke vastgoedprojecten in Polen en zich nu ook steeds meer wou 

richten op de Belgische markt. Optima zou wel de kantoorruimtes in het stadion blijven betrekken, zoals 

oorspronkelijk afgesproken werd.  

 

Het vervangen van Optima door Ghelamco Group als grootste aandeelhouder in de CVBA-Artevelde had 

heel wat voeten in de aarde en had ook enkele gevolgen voor de voortgang inzake de realisatie van het 

stadion. Optima Financial Planners had oorspronkelijk een overeenkomst gesloten met Besix als 

aannemer in dit project. Vooraleer Ghelamco de aandelen van Optima had overgenomen, had het reeds 

werken laten uitvoeren op de site zonder inspraak van Besix. De CVBA Artevelde-stadion, waarvan 

Optima op dat moment nog steeds de grootste aandeelhouder was, besloot hierop om Ghelamco te 

dagvaarden. De rechter in kwestie probeerde echter een bemiddelde oplossing uit de brand te slepen, 

hetgeen ertoe heeft geleid dat Ghelamco Group de aandelen en de plaatsen in de Raad van Bestuur van 

CVBA Artevelde-Stadion overnam van Optima.  

 

De oplossing waarbij Ghelamco de plaats had ingenomen van Optima als projectontwikkelaar, kreeg 

echter nog een juridisch staartje. Ghelamco vond geen akkoord met Besix om samen verder te gaan in 

het project. Besix was niet gediend met de gang van zaken en dreigde om de werken aan het stadion stil 

te leggen via de kortgedingrechter en eiste van de CVBA een schadevergoeding voor het eenzijdig 

verbreken van de overeenkomst. 

                                                           
3
 Optima zette een deel van haar activiteiten als projectontwikkelaar verder in de NV Optima Global Invest. 
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Uiteindelijk trok Optima zich volledig terug uit het project. Ghelamco Group besloot ook de 

kantoorruimtes van Optima te commercialiseren en Optima trok zich ook terug als sponsor van KAA 

Gent. 

 

Sinds begin 2012 stond niks nog de bouw van het stadion in de weg en werd de uiteindelijke deadline 

gelegd op 30 juni 2013. Net iets meer dan een maand voor de openingsmatch van KAA Gent in haar 

nieuwe thuishaven, werd officieel dat het stadion de komende jaren omgedoopt zou worden tot de 

“Ghelamco Arena”.  
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4. Financiering en juridische structuur van het stadion 

 

Er werd reeds verwezen naar de moeilijkheden die zich voordeden met de financiering van de Ghelamco 

Arena. Het valt vooral op dat al die jaren een hechte samenwerking nodig was tussen publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke entiteiten om dit project te realiseren. Deze entiteiten verenigden zich daarom in 

de CVBA Artevelde-Stadion. Deze samenwerking was niet enkel gestoeld op organisatorische en 

stedenbouwkundige beweegredenen, maar was vooral ook financieel van aard. 

 

In dit onderdeel zal gepoogd worden om  een duidelijk beeld te scheppen van het theoretisch kader rond 

de financiering van voetbalstadions, en meer bepaald over het gebruik van de Publieke Private 

Samenwerking (PPS). Meer specifiek zal uiteindelijk worden ingegaan op het gebruik van een PPS bij de 

bouw van de Gentse Ghelamco Arena. 

 

4.1 Financiering van voetbalstadions 

 

Een analyse van de financiering van multifunctionele voetbalstadions leert ons dat er drie mogelijke 

structuren zijn om een dergelijk project te realiseren. Een multifunctionele arena kan louter privaat of 

louter publiek gefinancierd worden. De laatste jaren is het echter een derde hybride financieringsvorm 

die de meeste aandacht trekt. Het gaat over de Publieke Private Samenwerking (verder PPS). We 

bespreken hieronder kort de eerste twee financieringsvormen, maar gaan vooral verder in op PPS. 

 

4.1.1 Private financiering 

 

De private financiering van een multifunctioneel voetbalstadion, wordt gekenmerkt door een private 

investeerder die eigenaar is van de bouwgrond en er voor opteert om de kost van de  bouw van het 

stadion volledig op zich te nemen. De enige vorm van overheidstussenkomst in deze financieringsvorm 

heeft betrekking op het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor de bouw van het stadion. Het gaat 

hierbij vaak om een samenwerkingsverband tussen verschillende private partners, binnen de grenzen 

van een juridische entiteit. Wanneer de private eigenaar niet de voetbalclub is, kan voor de voetbal-

gerelateerde activiteiten een juridische constructie worden opgezet tussen de voetbalclub en de private 

bouwheer van het stadion. Voorbeelden van dergelijke afspraken zijn huur, recht van gebruik,…   
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4.2.2 Publieke financiering 

 

Bij een louter publieke financiering van een multifunctioneel voetbalstadion wordt er enkel beroep 

gedaan op overheidsgeld. De overheid beslist om het project te realiseren door de aankoop van de 

gronden en de infrastructuur, zonder tussenkomst van private investeerders. De overheid heeft dan 

verschillende keuzes om uit te maken hoe het stadion ter beschikking wordt gesteld voor de voetbal-

gerelateerde activiteiten. Ook hier kan het gaan om verhuur, gebruiksrecht, concessie,…   

 

Er zijn drie belangrijke redenen voor overheidstussenkomst bij de bouw van voetbalinfrastructuur. Ten 

eerste kan een nieuw voetbalstadion op een nieuwe locatie een economische stimulans betekenen voor 

de maatschappij (Westerbeek et al., 2005). Verouderde infrastructuur trekt weinig sponsors en nieuwe 

bedrijven aan, en genereert te weinig inkomsten door consumptie. Het bouwen van een nieuw 

voetbalstadion met overheidsfinanciering kan daarom leiden tot het opwaarderen van een bepaalde 

regio door het aantrekken van een nieuwe en groeiende dienstensector (Dejonghe, 2012). De 

financiering van de overheid bij een nieuw voetbalstadion kan dus gezien worden als een financiële input 

op korte of middellange termijn, om er later extra economische en sociale voordelen uit te halen 

(Westerbeek et al., 2005). 

 

Ten tweede kan het voor een overheid een interessante optie zijn om haar reeds bestaande activa, zoals 

gronden en terreinen, ter beschikking te stellen voor economische doeleinden en zo rendabel te maken. 

Als stakeholder en aandeelhouder in een eventueel specifiek opgerichte vennootschap voor de bouw 

van het stadion, kan een overheid bovendien haar stempel drukken op het beleid en de uitbating van de 

infrastructuur. 

 

Maar deze overheidstussenkomst kan tot slot ook tot doel hebben om een beter imago te geven aan een 

regio of een stad, of om meer bezoekers van buitenaf aan te trekken. De sociale rol van topsport mag 

immers niet geminimaliseerd worden. Een grote voetbalclub met een mooi multifunctioneel stadion 

geeft een positieve uitstraling en trots weer voor de regio. Het kan de bedoeling zijn van een lokale 

overheid om de inwoners een nieuw gevoel te geven van fierheid over de regio. Bezoekers van buitenaf 

kunnen worden aangetrokken door in te spelen op hun nieuwsgierigheid. 
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Het nadeel van het bouwen van een voetbalstadion via overheidstussenkomst zou kunnen zijn dat er 

minder efficiënt en meer bureaucratisch te werk wordt gegaan. Bovendien moet een overheid het 

algemeen maatschappelijk belang dienen en is het onverantwoord om een dergelijke 

voetbalaccommodatie louter te ondersteunen omdat het electorale voordelen zou kunnen opleveren 

voor de bestuurders in kwestie. Verschillende stadiondossiers wezen reeds uit dat het niet evident is om 

iedereen te overtuigen van de sociale en economische voordelen en het algemeen maatschappelijk 

belang van de bouw van een nieuw voetbalstadion. Vooral ook omdat met de bouw van een nieuw 

voetbalstadion vaak ettelijke miljoenen euro’s gemoeid zijn, en publieke verantwoording in een 

democratie van fundamenteel belang is. Een economische impactstudie, die verder in deze masterproef 

de economische effecten van de Ghelamco Arena weergeeft, kan bij een positief resultaat een handig 

middel zijn om deze kosten te verantwoorden. 

 

4.3.3 Publieke Private Samenwerking 

 

A. Algemeen 

 

“PPS-projecten : projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk en in een 

samenwerkingsverband worden gerealiseerd om een meerwaarde voor die partijen tot stand te 

brengen.” (Artikel 2, eerste lid van het decreet van 18 juli 2003 betreffende Publiek-Private 

Samenwerking) 

 

Deze samenwerking is een hybride financieringsvorm, waarbij de publieke en private sector de handen in 

mekaar slaan om een project te realiseren, mits behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid. 

Deze laatste voorwaarde is essentieel en wordt benadrukt door het feit dat bij een PPS de risico’s en 

plichten van de verschillende partijen duidelijk verdeeld en gespreid worden (Dejonghe, 2012). Het 

project wordt over het algemeen gezamenlijk op poten gezet om meerwaarde te creëren (Website 

Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking). De meerwaarde van een dergelijk project is niet 

louter financieel en kan verschillende vormen aannemen. De meerwaarde van het project kan ook van 

operationele of maatschappelijke aard zijn. 

 

PPS is in het leven geroepen om een win-winsituatie te creëren voor de beide partijen (Website Vlaams 

Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking). Het resultaat van de samenwerking wordt geacht groter 
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te zijn dan de resultaten die de verschillende partijen elk afzonderlijk zouden bekomen. Het is de 

bedoeling dat de overheid en de private investeerder zich elk engageren in datgene waarin zij 

gespecialiseerd zijn, maar toch gemeenschappelijk zorgen voor de financiering van het project. 

 

Er bestaan echter verschillende constructies om een PPS op poten te zetten. Enerzijds kan een PPS 

contractueel van aard zijn. Hierbij worden alle afspraken tussen de private investeerder en de (lokale) 

overheid contractueel vastgelegd. Een andere vorm om te voorzien in een PPS, is de participatieve PPS. 

De participatieve PPS ontstaat uit de oprichting van een nieuwe vennootschap door de overheid en de 

private partner, om het project samen te realiseren. Deze constructies sluiten elkaar echter niet uit. Het 

is dus mogelijk en zelfs idealiter zo dat een PPS in het leven wordt geroepen via een rechtspersoon, maar 

dat tussen de verschillende partijen alles strikt contractueel geregeld wordt.  

 

In principe komt het er meestal op neer dat de overheid zich focust op de publieke diensten, die nodig 

zijn om het project te voltrekken. De verantwoordelijkheid voor de uitoefening en de afwikkeling van het 

project behoort dan meestal tot het takenpakket van de private partner. 

 

Er kan gewezen worden op de redenen waarom een PPS te verkiezen is boven een louter privaat of een 

louter publiek project. Doordat elke partner zich specialiseert in datgene waarin hij het meest efficiënt 

kan optreden, worden de nadelen van een louter private of een louter publieke financiering vermeden.  

De motieven voor een overheid om samen te werken met een private investeerder hebben vooral 

betrekking op efficiëntie en het gebrek aan de nodige budgettaire middelen bij de overheid. Vooral 

efficiëntie inzake het beperken van de kosten en de efficiëntie in de productie bij de private sector 

zorgen voor een grotere toegevoegde waarde en een meer bedrijfseconomische visie op het realiseren 

van het project (Dejonghe, 2012). Het gebrek aan financiële middelen bij de overheid kan worden 

opgelost met een PPS-constructie waarbij op de private markt op zoek wordt gegaan naar de vereiste 

financiële injectie. Een ander motief van de overheid voor een PPS zou kunnen zijn dat er over het 

algemeen meer kennis van de markt aanwezig is bij de private partijen.  

Het nadeel van een Publieke Private Samenwerking is dat het tijd vergt om alle afspraken contractueel 

vast te leggen. De verschillende doelstellingen, risico’s en verantwoordelijkheden moeten correct en 

precies worden onderhandeld en bestudeerd. Het tijdsintensieve karakter van deze samenwerking kan 

bijgevolg een reden zijn voor de verschillende partijen om er van af te zien, omwille van het feit dat de 

partijen vaak hun project zo snel mogelijk wensen te realiseren. 
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Waarom zou een private partner dan kiezen om in zee te gaan met een overheid bij het realiseren van 

een project? Vaak is het zo dat het initiatief inzake PPS-projecten genomen wordt door een (lokale) 

overheid. Bij een bouwproject zou dit bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer die lokale overheid 

eigenaar is van een bepaald stuk grond en dit wenst te gebruiken voor de realisatie van een bepaald 

maatschappelijk relevant project, bijvoorbeeld ter ontwikkeling van de omgeving rond die grond of om 

te kunnen genieten van de bovenstaande voordelen van samenwerking met private partners. Voor een 

private partner kan het bovendien ook positief zijn voor het imago en de herkenbaarheid van de 

onderneming, om gekozen te worden door een overheid voor een dergelijk prestigieus project. 

 

B. Publieke Private Samenwerking bij sportinfrastructuur 

 

In een poging om de Vlaamse topsport naar een hoger niveau te tillen, werd de laatste jaren geopperd 

door verschillende politieke partijen om meer te investeren in sportinfrastructuur. Door de budgettaire 

limieten bij de Vlaamse overheid en bij de lokale besturen, werd naar een oplossing gezocht waarbij zou 

worden samengewerkt met de private sector. Het totale tekort aan sportinfrastructuur in Vlaanderen 

werd namelijk geschat op 620 miljoen euro. Volgens de Vlaamse overheid zijn PPS-structuren de beste 

manier om dit tekort weg te werken (De Knop & De Bosscher, 2010). Op die manier ontstaat een win-win 

situatie, waarbij zowel het gemeenschappelijk belang kan gediend worden, maar waarbij ook de private 

sector er wel bij vaart. Op die manier is de sportsector één van de voortrekkers geweest inzake PPS in 

Vlaanderen. 

 

Omdat een voetbalstadion op zich vaak onvoldoende inkomsten genereert, moeten er meer 

aantrekkelijke en polyvalente oplossingen gezocht worden, om mede-investeerders aan te trekken uit de 

private sector. Private financiering van de bouw van een nieuw voetbalstadion zal eenvoudiger te 

bekomen zijn wanneer het stadion meerdere functiemogelijkheden heeft, en dus een grotere kans heeft 

op hogere inkomsten (Dillen, 2006). Het investeringsrisico voor de private investeerder wordt dan 

namelijk veel kleiner en de exploitatie van het stadion zal rendabeler worden. Voorbeelden van deze 

extra functies zijn ruimtes voor handelszaken, kantoorruimtes, een hotel en evenementen. Bovendien zal 

het noodzakelijk zijn om een geschikte locatie te vinden voor een optimaal gebruik van het 

multifunctionele stadion. De private partner in het project kan op die manier voldoende zichtbaarheid en 

bereikbaarheid genieten. 
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Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom een bedrijf betrokken wordt in de financiering van een 

sportaccommodatie. Ten eerste zullen bedrijven in een dergelijke infrastructuur slechts investeren 

wanneer de mogelijkheid bestaat dat ze er hun eigen producten of diensten aan kunnen leveren of er 

hun eigen grote evenement kunnen organiseren (Westerbeek et al., 2005). Het gaat hier bijvoorbeeld 

om  bedrijven die hun eigen activiteiten wensen te organiseren in de accommodatie. Een trend die zich 

vaker voordoet bij grotere sportarena’s, is dat er eigen evenementenbureaus in het leven worden 

geroepen die zich ook vestigen in de arena. Deze bureaus organiseren en ontwikkelen nieuwe events om 

de capaciteit van het stadion optimaal te benutten. De voordelen van deze evenementen zijn in principe 

groot, door de hoge potentiële winstmarges die het gevolg zijn van de vaste locatiekosten (Westerbeek 

et al., 2005). 

 

Ten tweede is een beslissing van een private onderneming tot medefinanciering  vaak gebaseerd op de 

zoektocht van dat bedrijf naar een mogelijkheid tot investeren. Het gaat hierbij vaak om 

vastgoedontwikkelaars die gespecialiseerd zijn in het bouwen van dergelijke grote projecten. Na het 

bouwen van de infrastructuur kan het voor hen winstgevend zijn om de exploitatie van bepaalde ruimtes 

in de accommodatie over te dragen aan andere ondernemingen. 

 

Een laatste reden voor medefinanciering door een particuliere bedrijf is de mogelijkheid op wat in de 

literatuur “zorgvuldig gepositioneerde publiciteit” wordt genoemd (Westerbeek et al., 2005). Het is een 

vorm van marketing waarbij de accommodatie de naam krijgt van de accommodatiesponsor, en er 

ruimte wordt gemaakt voor advertenties op borden die geplaatst worden in en rond het stadion. 

 

Tot slot is een beslissing van een private onderneming tot medefinanciering vaak gebaseerd op de 

zoektocht van dat bedrijf naar een mogelijkheid tot investeren. 

 

C. Publieke Private Samenwerking bij de Ghelamco Arena 

 

In 2011 kreeg Gent de titel “Sportstad van Vlaanderen”. Stad Gent investeerde volgens de Gentse 

schepen Christophe Peeters, sinds 2003 ongeveer 150 miljoen euro in sportinfrastructuur. Maar het 

pronkstuk van de samenwerking tussen de sportwereld en de overheid is voor Gent de nieuwe 

Ghelamco Arena. Al was daar vooral ook financiële bijstand voor nodig door de private sector. De 
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Ghelamco Arena staat namelijk bekend als het eerste voetbalstadion in België, dat tot stand kwam via 

een PPS-structuur. 

 

Door het gebruik van een PPS-structuur, is de financiële structuur van het stadion behoorlijk complex.4 

Ten eerste is het belangrijk te vermelden dat de grond waarop het stadion gebouwd is, eigendom is van 

Stad Gent. Deze grond ter waarde van 12,3 miljoen euro werd via een erfpachtovereenkomst ter 

beschikking gesteld voor een deel aan de daarvoor specifiek opgerichte vennootschap CVBA Artevelde-

Stadion, die in stond voor de volledige ontwikkeling van de site en de bouw van het voetbalstadion. Het 

overige deel werd na overdracht bij notariële akte van 17 januari 2013 in erfpacht gegeven aan enkele 

vennootschappen die in handen zijn van de Ghelamco Group. 

 

De aandelen in deze vennootschap zijn verdeeld over zowel publieke als private partners. Een deel van 

de aandelen van de CVBA is in publieke handen van Stad Gent via een specifiek opgerichte 

dochteronderneming van het Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB. Deze dochteronderneming gaat door 

het leven als NV Buffalo. Een ander deel van de aandelen van CVBA Artevelde-Stadion is in handen van 

de lokale overheid via de intercommunale T.M.V.W. (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 

voor Watervoorziening) van de stad Gent. De andere aandelen in deze vennootschap zijn in private 

handen en worden verdeeld onder Ghelamco Group (via de NV IRC) en de v.z.w. K.A.A. Gent. De NV 

Buffalo is sinds dit jaar voor meer dan 75% meerderheidsaandeelhouder in de CVBA Artevelde-Stadion 

door een aanzienlijke stedelijke inbreng. Sindsdien werd de CVBA een publieke vennootschap met zeven 

bestuurders. Drie bestuurders worden voorgedragen op voordracht van de NV Buffalo, twee bestuurders 

op voordracht van T.M.V.W., één bestuurder op voordracht van de NV IRC (Ghelamco Group) en ten 

slotte één bestuurder van de v.z.w. K.A.A. Gent. 

 

De volledige infrastructuur van het voetbalstadion is juridisch opgesplitst in twee delen. Een deel 

“voetbal” en een deel ”niet-voetbal”. Het gebouw werkt via het principe van mede-eigendom van de 

opstallen. Het gedeelte “voetbal” is volledig eigendom van de CVBA en bestaat uit het gedeelte van de 

infrastructuur die louter gebruikt wordt voor de voetbal-gerelateerde activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld 

om de tribunes, het veld, de kleedkamers, loges en kantoren van K.A.A. Gent. Het deel voetbal 

vertegenwoordigt ongeveer 43 % van de mede-eigendom. Het gedeelte “niet-voetbal” van het stadion is 

in handen van Ghelamco-vennootschappen en vertegenwoordigt de overige 57% van de mede-

                                                           
4
 In bijlage 2 is een overzichtsdocument te vinden, dat verkregen werd via de Gentse schepen Christophe Peeters. 
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eigendom. Het gaat om kantoren en logistieke ruimtes die enerzijds door Ghelamco zelf zullen gebruikt 

worden en anderzijds verhuurd of verkocht worden. Een deel van deze ruimtes (polyvalente ruimtes, 

kantoren en parkeerplaatsen) werden reeds afgenomen door T.M.V.W, in samenspraak met Stad Gent. 

Een andere ruimte wordt bijvoorbeeld gebruikt door de supermarktketen Albert Heijn. 

 

Het gedeelte “voetbal” wordt door CVBA Artevelde-Stadion ter beschikking gesteld aan de v.z.w. K.A.A. 

Gent en haar dochtervennootschap BVBA Horeca Foot voor een opstelrecht van vijftig jaar. De 

opstalvergoedingen door deze vennootschappen moeten toelaten de lening terug te verdienen die CVBA 

Artevelde-Stadion afsloot bij Optima Bank met stadswaarborg, alsook om het bedrag terug te verdienen 

dat Stad Gent investeerde (via NV Buffalo) in het stadion. 

 

Het grootste deel van de ruimtes in het stadion zijn dus in handen van de publieke sector via het 

T.M.V.W. en de CVBA Artevelde-stadion. De meerderheid van de quotiteiten en de meerderheid van de 

stemrechten in de “vereniging van mede-eigenaars van het stadion op de Artevelde-site” zijn in handen 

van T.M.V.W. en de CVBA, waardoor de publieke sector een grote invloed kan uitoefenen op de 

activiteiten aan de Ghelamco Arena. 

 

De intercommunale T.M.V.W. is betrokken bij het project, doordat het 5,5 miljoen euro leende aan de 

CVBA Artevelde-Stadion. De lening werd verleend op twintig jaar aan een lagere intrestvoet dan op de 

markt door banken verleend wordt. In ruil voor de lening participeert T.M.V.W. in de CVBA Artevelde-

Stadion voor 1 miljoen euro en verkrijgt het daarvoor twee bestuurders, preferente dividenden en 

onroerend medebeheer van de gemene delen in het stadion (joint-venture met de syndicus). Er komt na 

twee jaar in principe een einde aan deze joint-venture, omdat T.M.V.W. het recht heeft verworven om 

na twee jaar het volledige beheer over de gemene delen over te nemen aan een marktconforme prijs. 

T.M.V.W. is niet aan haar proefstuk toe in verband met het beheer van sportfaciliteiten. Een groot deel 

van de sporthallen en zwembaden in Gent worden reeds beheerd door de intercommunale. 

Uiteindelijk zal de totale investering van de stad Gent in het stadion 20.325.000 bedragen. Hier moeten 

nog een aantal nuances worden aangebracht. Het genoemde bedrag is exclusief de waarde van de grond 

waarop het stadion is gebouwd. Bovendien werd 7.825.000 euro gerecupereerd door Stad Gent door de 

erfpachtvergoeding van het gedeelte “niet-voetbal”, maar investeerde ze deze som terug in het 

stadionproject via de NV Buffalo. 
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5. De economische impact van de Ghelamco Arena 

 

5.1 Onderzoeksmethode 

 

Het analyseren van de economische impact van sport is een vrij recent gegeven, en is voornamelijk 

overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het onderzoek naar de economische impact van  

sportevenementen en sportinfrastructuur kent zijn oorsprong in het feit dat grote evenementen zoals de 

Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen Voetbal behoorlijk veel geld kosten, en voor een groot 

stuk betaald worden met lokaal belastinggeld. Het organiseren van dergelijke evenementen brengt 

kosten met zich mee inzake infrastructuur, maar ook voor wat betreft mobiliteit en veiligheid. Bovendien 

ontstaat in aanloop naar zulke evenementen telkens een prestigestrijd om de titel van beste en veiligste 

organisatie ooit. Deze prestigestrijd uit zich onder meer in de bouw van hypermoderne stadions, maar 

ook in heraanleg van nieuwe wegen en nieuwe wijken rondom de nieuwe accommodaties. Een 

voorbeeld van dergelijke subsidiering van sportevenementen is de 1,6 miljard dollar die gespendeerd 

werd door de Duitse overheid aan de bouw van voetbalstadions voor het wereldkampioenschap voetbal 

in 2006 (Andreff & Szymanski, 2006). 

 

Het zijn echter niet enkel grote sportevenementen die ervoor gezorgd hebben dat de laatste jaren veel 

geïnvesteerd werd in nieuwe sportinfrastructuur. Vooral in Noord-Amerika ontstond in de jaren 90 van 

de vorige eeuw een trend, waarbij grote sportclubs de bestaande accommodaties lieten renoveren of 

zelfs volledig nieuwe accommodaties bouwden. In 2003 beschikten reeds 86 van de 120 sportclubs uit de 

vier grootste professionele sportcompetities (National Hockey League, National Football League, Major 

League Baseball, National Basketball Association) uit de VS en Canada, over nieuwe of vernieuwde 

accommodaties voor een geschatte kost van ongeveer 16 miljard dollar (Andreff & Szymanski, 2006). De 

laatste jaren steeg het aantal nieuwe infrastructuren nog meer. Ook bij het bouwen van deze 

accommodaties werd een groot deel van de kosten gedekt door subsidiëring van de overheid en 

onrechtstreeks via de lokale belastingbetaler. 

 

Door de grotere mediatisering van deze grote sportcompetities en sportevenementen heeft sport de 

laatste jaren een nog groter bereik gekregen. De omvang doet echter steeds meer vragen rijzen bij het 

publiek over de kost van deze praktijken voor de maatschappij, en bijgevolg ook over de eventuele 

return van die kost voor de lokale economie. Het is pas sinds een twintigtal jaar dat gesproken wordt 
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over de positieve impact van sportevenementen of sportinfrastructuur voor de economie van een regio. 

Daarvoor werden dergelijke activiteiten zelfs beschouwd als economisch nefast voor de lokale 

gemeenschap. Het voorbeeld kan gegeven worden van de Olympische Winterspelen in het Canadese 

Montréal in 1976 (Dejonghe, 2012). De organisatie van het evenement viel meer dan een miljard dollar 

duurder uit dan op voorhand werd ingeschat. Deze extra kosten vielen ten laste van de lokale overheid 

en werd dus mee afbetaald via het heffen van lokale belastingen. Pas in 2002 waren alle schulden voor 

het organiseren van dit evenement volledig afgelost. 

 

Het debat over de eventuele positieve gevolgen voor de economie, van een in sport investerende 

gemeenschap, kwam pas eind de jaren ’80 en begin de jaren ’90 op gang. Er werd op zoek gegaan naar 

een wetenschappelijke legitieme manier om de organisatie van sportwedstrijden of –competities te 

verantwoorden ten opzichte van de lokale samenleving. Om die redenen opteerden organisatoren van 

een event of bestuurders van de lokale sportclub vaak voor een economische impactstudie om die extra 

kosten te verantwoorden. Als alternatief voor deze impactstudie zou gekozen kunnen worden voor een 

kosten-batenanalyse. Over de voor- en nadelen van die laatste analyse ten opzichte van de economische 

impactstudie wordt verder in deze masterproef ingegaan. 

 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het nut van een economische impactstudie. Eerst worden de 

belangrijkste elementen en de methodiek voor een dergelijke analyse aangegeven, gebaseerd op de 

bestaande literatuur. We bespreken eerst algemeen de methodes voor een economische impactanalyse, 

om het van daaruit toe te passen op de bouw van nieuwe voetbalstadions. Vervolgens wordt een blik 

geworpen op de voor- en nadelen van de beoordeling van een economische impact. Ten slotte gaan we 

tot de kern van deze masterproef, namelijk de economische impact van de Ghelamco Arena. 
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5.2 Economische impactstudies 

 

Bij een economische impactstudie wordt het effect nagegaan van een activiteit op de bestedingen in een 

bepaalde omgeving. TURCO & KELSEY (1992) en CROMPTON (1995) definiëren het als de studie van “de 

netto economische verandering in een organiserende regio, dat tot stand komt via de bestedingen ten 

gevolge van het sportevenement of sportinfrastructuur”. Een positief economisch effect betekent dat 

een activiteit extra bestedingen met zich mee brengt in de lokale economie. De extra bestedingen zorgen 

op hun beurt dat er extra geld in omloop komt in een regio en dit levert bijgevolg meer extra inkomen op 

voor de lokale bedrijven en handelaars. Dit leidt uiteindelijk tot een stijging van de regionale 

werkgelegenheid. 

 

5.2.1 De economische impact van voetbalstadions 

 

In het publieke debat heeft men het de laatste jaren steeds vaker over de economische impact van 

voetbalstadions. Voetbalclubs en lokale overheden zoeken samen naar een project om meer inkomsten 

te genereren, en om een economische stimulans te geven aan een bepaalde regio. In het vorige 

hoofdstuk werd reeds aangegeven in welke mate overheden financieel kunnen bijdragen aan de bouw 

van een voetbalstadion. Dergelijke projecten roepen echter vraagtekens op bij een aantal stakeholders.  

Zo kunnen er vragen rijzen bij de inwoners en lokale handelaars van de regio waar het stadion zou 

gebouwd worden, over de eventuele gevolgen die hen te beurt zullen vallen .Door de grote stroom aan 

bezoekers die een voetbalstadion bij thuiswedstrijden op gang brengt, is het namelijk meestal vereist dat 

grote wegenwerken worden uitgevoerd om de mobiliteit in goede banen te leiden. Dit kan tijdelijke 

hinder teweegbrengen voor de handel in de regio. Anderen zullen zich dan weer afvragen of de 

aanwezigheid van het stadion geen overlast van bezoekers tot gevolg zal hebben. Reeds bestaande, 

maar ook potentiële cliënten zouden op die manier weggejaagd of afgeschrikt kunnen worden. 

 

Het bouwen van een nieuw voetbalstadion op een nieuwe locatie kan bijvoorbeeld ook zware gevolgen 

hebben voor horecazaken in de buurt van het oude stadion, die hun cliënteel over de jaren heen hadden 

opgebouwd door de aanwezigheid van dat stadion. De delokalisatie zal voor hen dus nefast zijn. De vraag 

kan gesteld worden of de delokalisatie van een voetbalstadion in een stad of regio niet louter een 

verschuiving is van welvaart van de ene buurt naar de andere, in plaats van een algemene verhoging van 

de welvaart in een stad. 
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Ook de belastingbetaler kan en mag zich vragen stellen bij de maatschappelijke economische relevantie 

van de bouw van een nieuw voetbalstadion. Hij betaalt indirect namelijk mee aan dit stadion, wanneer 

er publieke financiering mee gemoeid is. Het bedrag dat bestemd is voor de bouw en de uitbating van 

het voetbalstadion kan uiteraard niet meer worden besteed aan andere activiteiten die op het eerste 

zicht een grotere positieve impuls zouden kunnen betekenen voor de maatschappij. Het is dus de 

opdracht van een bestuur van een club en vooral voor de politieke vertegenwoordigers van een lokale 

overheid om in eerste instantie aan te tonen in welke mate een nieuw voetbalstadion positieve 

maatschappelijke gevolgen kan hebben voor de regio. Dit impliceert dat er ook mag verwacht worden 

dat een zware publieke investering een goede “return on investment” betekent, met extra bestedingen 

die leiden tot een groter regionaal inkomen en extra jobcreatie (Westerbeek et al., 2005). 

 

Er zijn ook een aantal factoren die in het voordeel spreken van een publieke investering in nieuwe 

voetbalstadions. Het is namelijk zo dat een nieuw voetbalstadion een invloed uitoefent op de lokale of 

regionale economie op verschillende manieren. Wanneer het stadion wordt gebouwd worden er mensen 

te werk gesteld, waarbij er een grote waarschijnlijkheid is dat deze verblijven en consumeren in de regio. 

Dit zou een verhoogde economische activiteit impliceren. Nadat het stadion gebouwd is en er 

wedstrijden gespeeld worden in het stadion, is het de bedoeling dat de wedstrijden worden bijgewoond 

door de supporters. Deze supporters genieten in en rondom het stadion van hun vrije tijd, hetgeen 

meestal gepaard gaat met de nodige consumptie. Deze consumptie zou ook een economische impact 

kunnen betekenen voor de regio, door de extra inkomsten bij de lokale hotels, restaurants, cafés en 

andere ondernemingen en door de extra werkgelegenheid die hierdoor gecreëerd wordt. Bovendien zijn 

deze effecten des te groter bij een multifunctioneel voetbalstadion. Er zijn namelijk meer mogelijkheden 

voor de bezoekers van het stadion om geld te spenderen in de lokale economie, wanneer er behalve 

voetbalwedstrijden ook evenementen worden georganiseerd of wanneer er winkels aanwezig zijn in het 

stadion. 

 

Om een antwoord te bieden op alle bovenstaande vragen kan gebruik gemaakt worden van een 

economische impactstudie. Dit instrument biedt de mogelijkheid om te meten in welke mate het nieuwe 

voetbalstadion economische impact heeft op de regio. Deze impactstudies worden voornamelijk in de 

Verenigde Staten gebruikt om de economische effecten van een sportstadion te evalueren. De laatste 

twintig jaar was het daar de normaalste zaak van de wereld dat sportbestuurders zulke impactstudies 

lieten uitvoeren om de kost voor de gemeenschap te rechtvaardigen (Andreff & Szymanski, 2006). 
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Wanneer de uitkomst van deze studies positief is, worden ze  meestal uitvoerig meegedeeld aan 

verschillende mediakanalen om een groter publiek draagvlak te creëren. Bovendien wordt op die manier 

een positief beeld uitgedragen van het project, hetgeen op haar beurt een grote aantrekkingskracht 

betekent voor potentiële sponsors. 

 

Doordat dergelijke studies vaak op vraag van de bouwheren van het stadion worden aangevraagd, 

kunnen echter vraagtekens gezet worden bij de objectiviteit ervan. KESENNE (2005) formuleert het als 

volgt:  

 

“Alhoewel sommige van deze (economische impact-) studies zijn uitgevoerd om de intellectuele 

nieuwsgierigheid van de wetenschappelijke onderzoeker te bevredigen, werden vele economische 

impactstudies gemaakt in het belang van politici en managers die een (veel te duur) sportproject willen 

realiseren.” 

 

Over de nadelen van deze impactstudies wordt verder uitgeweid bij het deel over “het belang van een 

economische impactstudie”. 

 

5.2.2 Wat meet een economische impactstudie? 

 

Wanneer we kijken naar de bestaande literatuur, valt op dat er weinig eensgezindheid is over de wijze 

waarop de economische impact van een sportevenement of van een voetbalaccommodatie gemeten 

wordt. Desondanks vallen deze studies over het algemeen onder de noemer “economische 

impactstudie”. In dit deel wordt een overzicht gegeven van wat in de literatuur als economische 

impactstudie wordt bestempeld en wat er mee bedoeld wordt. Bovendien zal worden aangegeven waar 

de verschillen tussen sommige van deze studies zich bevinden. 

 

In de literatuur over economische impactstudies van sportevenementen wordt een onderscheid 

gemaakt tussen twee vormen van economische impactmethodes, op basis van het tijdstip waarop het 

onderzoek wordt gedaan. Een economische impact kan zowel prospectief (ex-ante) als retrospectief (ex-

post) beoordeeld worden. Prospectieve onderzoeken trachten een voorspelling te maken van de 

mogelijke impact die een evenement zal hebben op de lokale economie, vooraleer het heeft 

plaatsgevonden. Bij retrospectieve studies wordt de impact gemeten nadat het evenement heeft 
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plaatsgevonden en wordt nagekeken of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in bepaalde economische 

indicatoren. Verschillende indicatoren kunnen voor deze analyse in aanmerking komen: gemiddelde loon 

per sector, werkgelegenheidsgraad, gemiddelde inkomen per capita (Coates & Humphreys, 2003). De 

meeste economische impactstudies zijn echter prospectief van aard (Andreff & Szymanski, 2006). 

 

Het is echter moeilijk om hetzelfde onderscheid te maken bij voetbalstadions. De reden hiervoor is dat 

een sportevenement, zoals de Olympische Spelen of een wereldkampioenschap, tijdelijk en van korte 

duur is. Dan is het mogelijk om een vergelijking te maken van de situaties voor, tijdens en na het 

evenement. Bij een voetbalstadion ligt dit anders. Het is mogelijk om een ex-ante economische 

impactstudie te maken, maar moeilijker om de economische situatie ex-post te beoordelen. Een 

voetbalstadion is in principe niet gebouwd voor een tijdelijk evenement, maar om er de komende jaren 

op regelmatige basis wedstrijden en evenementen te laten plaatsvinden. 

 

Op die manier ontstaat er een nieuwe fase in het onderzoek naar economische impactstudies, namelijk 

de periode tijdens dewelke activiteiten in het voetbalstadion plaatsvinden. Ook bij studies naar de 

economische impact van sportevenementen kan een analyse van deze derde fase relevant zijn. 

BOHLMANN en VAN HEERDEN haalden in hun onderzoek naar de economische impact van 

sportevenementen op de Zuid-Afrikaanse economie reeds aan, dat de economische impact van 

evenementen best in drie fases wordt bestudeerd (voor, tijdens en na het evenement) om de analyse 

accurater te kunnen uitvoeren (Bohlmann & Van Heerden, 2005). 

 

Het grootste verschil tussen economische impactstudies zit hem echter vooral in wat zulke studies 

proberen te meten.  Hier onderscheiden zich twee types van impactstudies die het vaakst voorkomen in 

de literatuur. Het eerste type bestudeert de netto-impact van geld dat van buiten de regio afkomstig is, 

en in de lokale economie gespendeerd wordt. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat lokale 

inwoners die uitgaven doen in het voetbalstadion, deze uitgaven bij afwezigheid van het stadion ook 

zouden gedaan hebben aan andere goederen in de lokale economie (Késenne, 2005). Het tweede soort 

van impactstudies probeert inzicht te verwerven in de additionele toegevoegde waarde en het aantal 

jobs die gecreëerd worden door het stadion in de lokale economie. Door het gebrek aan uniformiteit in 

het wetenschappelijk onderzoek naar economische impactstudies, wordt in vele van deze studies 

elementen van beide types door elkaar gebruikt. 
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In de meeste economische impactstudies die betrekking hebben op een nieuw voetbalstadion, worden 

voornamelijk de bestedingseffecten bestudeerd. Het gaat dus over de extra bestedingen die het gevolg 

zijn van de bouw van het nieuwe voetbalstadion, en de gevolgen ervan voor de toegevoegde waarde en 

de werkgelegenheid in de regio van het stadion. Via de impactstudie wordt gepoogd om te achterhalen 

of er door de aanwezigheid van het stadion al dan niet een stijging kan worden waargenomen van de 

economische activiteit in de regio. Een economische impactstudie tracht eigenlijk een vergelijking te 

maken tussen de economische situatie van de regio voor en na de aanwezigheid van het stadion 

(Matheson & Baade, 2006). Een economische impact van een voetbalstadion impliceert dat er extra 

bestedingen zijn ten opzichte van de situatie waarbij in de regio geen voetbalstadion zou zijn (of zou 

worden) gebouwd. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de bestedingseffecten van een bepaalde accommodatie te 

meten. In de meeste studies wordt de economische impact gemeten via de bestedingen van bezoekers. 

Het is echter ook mogelijk om de economische impact te gaan analyseren vanuit het oogpunt van de 

bestedingen die worden gedaan vanuit de accommodatie zelf. Vanuit het stadion worden ook goederen 

en diensten aangekocht om de evenementen en wedstrijden te kunnen verwezenlijken. Deze uitgaven 

kunnen ook additionele impact veroorzaken op de lokale economie. 

 

5.2.3 Methodiek van een economische impactstudie 

 

In een economische impactstudie worden drie economische effecten gemeten. Het gaat om de directe, 

de indirecte en de afgeleide (of geïnduceerde) economische effecten. De som van deze drie effecten 

vormt de totale economische impact van een evenement of een accommodatie. Naast deze drie effecten 

wordt door de georganiseerde evenementen die in een economische impactstudie onderzocht worden, 

ook een financiële terugvloei gecreëerd naar de overheid. 

 

A. Directe effecten 

 

De directe effecten zijn het gevolg van een stijging van de inkomsten en de uitgaven die rechtstreeks 

verbonden zijn met de aanwezigheid van een sportevenement of een voetbalstadion in een bepaalde 

regio. De directe effecten hebben ten eerste betrekking op het additionele inkomen dat gecreëerd wordt 

ten aanzien van het lokale Bruto Binnenlands Product (BBP), door de aanwezigheid van het evenement 
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of de accommodatie. Het kan enerzijds bepaald worden via de toegevoegde waarde die gecreëerd wordt 

door de organisatie van de evenementen en anderzijds door de additionele tewerkstelling die deze 

activiteiten voortbrengen. Uit beide maatstaven kunnen directe gevolgen worden afgeleid voor het 

regionale BBP. Het lokale BBP wordt namelijk bepaald door de som van de toegevoegde waarde van alle 

bedrijven in een economie gedurende een bepaalde periode (Schoors, Karas, Kamphuis, 2010). 

 

Samengevat kan gezegd worden dat de directe effecten worden uitgedrukt in termen van toegevoegde 

waarde en tewerkstelling. Het is op basis van de data van de directe effecten dat indirecte en 

geïnduceerde effecten kunnen worden afgeleid.  

 

B. Indirecte effecten 

 

De indirecte economische effecten zijn de effecten die onrechtstreeks het gevolg zijn van de te 

onderzoeken activiteiten. Wanneer de economische impactstudie deze activiteiten onderzoekt via de 

bestedingen voor de realisatie en organisatie van evenementen, dan betekenen deze indirecte effecten 

dat  er ook onrechtstreeks extra inkomen en extra tewerkstelling wordt gecreëerd door deze aankopen.  

Dit kan worden verduidelijkt door de indirecte effecten op te delen in effecten van eerste orde en 

effecten van hogere orde. De  indirecte effecten van eerste orde omvatten de economische effecten bij 

de eigen leveranciers van het sportevenement of de sportaccommodatie. Door de aankopen worden bij 

die leveranciers arbeidsplaatsen gecreëerd, maar ook extra omzet en extra toegevoegde waarde. Deze 

leveranciers van eerste orde veroorzaken op hun beurt tewerkstelling, extra productie en bijgevolg extra 

omzet bij hun toeleveranciers. Dit wordt omschreven als de indirecte effecten van hogere orde. 

 

Ook via de methode waarbij de economische impact bepaald wordt door de bezoekersuitgaven, kunnen 

indirecte effecten worden waargenomen. De indirecte effecten worden hier gecreëerd door de aankoop 

van goederen en diensten door bezoekers van het evenement of van de accommodatie bij de lokale 

bedrijven en handelaars. Door deze extra uitgaven van die bezoekers in de lokale economie, stijgt de 

productie van deze bedrijven en ontstaat er een stijging van het lokale BBP. 

 

Het extra geld dat in de lokale economie is gespendeerd ten gevolge van het evenement of de 

accommodatie brengt een derde soort effecten met zich mee. Dit staat in de literatuur bekend als de 

geïnduceerde of afgeleide effecten. 
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C. Afgeleide of geïnduceerde effecten via de multiplicatorwerking 

 

Kettingreactie ten gevolge van de directe en indirecte effecten 

 

Deze effecten zijn het gevolg van de extra bestedingen in de lokale economie, door en voor de 

activiteiten die het onderwerp zijn van de economische impactstudie. De additionele bestedingen doen  

namelijk een kettingreactie of een multiplicatoreffect ontstaan in de lokale economie, die aan de hand 

van een metafoor meer duidelijkheid schept. De lokale economie wordt voorgesteld door een grote 

vijver met een bepaald volume water en de extra bestedingen ten gevolge van het sportevenement 

worden voorgesteld door een rimpeling in het water. Een dergelijke rimpeling ontstaat wanneer een 

nieuwe hoeveelheid water bij een bestaande hoeveelheid water wordt gegoten. Bij een rimpeling in het 

water zien we gewoonlijk dat het extra water zich gaat verspreiden over de ganse vijver. Dit is wat er ook 

gebeurt met de extra bestedingen in de lokale economie. Deze bestedingen zullen zich uiteindelijk via de 

directe en indirecte effecten gaan verspreiden over de gehele economie. 

  

 

Figuur 3: Illustratie van een rimpeling in het water (multiplicatoreffect) 

 

De kettingreactie wordt op gang gebracht door de oorspronkelijke directe uitgaven voor het 

sportevenement, en leidt door verschillende rondes van extra indirecte uitgaven tot een verbetering van 

de lokale economische situatie. Concreet impliceert dit effect extra tewerkstelling in de lokale economie. 

Hierdoor worden meer lonen uitbetaald aan personeel, die daardoor over meer koopkracht gaan 

beschikken en de vraag naar goederen en diensten in de lokale economie zullen doen stijgen. De stijging 

van de lokale vraag naar goederen en diensten heeft op haar beurt gevolgen voor de lokale productie, 

toegevoegde waarde en omzet van de lokale bedrijven, hetgeen uiteindelijk een stijging veroorzaakt van 

het lokale BBP en van de welvaart in de regio. 
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Uiteindelijk zal het multiplicatoreffect uitsterven omdat een steeds groter wordend deel van de directe 

en indirecte bestedingen zullen lekken uit de lokale economie (Gratton, Dobson, Sgibli, 2000). Dit 

gebeurt als volgt: De oorspronkelijke uitgaven die betrekking hebben op het sportevenement (direct + 

indirect) zullen door de ontvangers ervan voor een deel worden gespendeerd buiten de lokale economie, 

via niet-lokale toeleveranciers en niet-lokale toeleveranciers van toeleveranciers. Een andere 

mogelijkheid waarbij de oorspronkelijke bestedingen lekken uit de lokale economie is omdat een deel 

van het personeel loon zal spenderen buiten die lokale economie. Het is echter op deze manier dat de 

oorspronkelijke rimpeling in het water zich gaat verspreiden over de gehele vijver.  

 

Figuur 4: Voorbeeld van de multiplicatorwerking bij een sportevenement (Crompton, 1995) 

 

Multiplicatorwerking 

 

De afgeleide effecten worden bepaald aan de hand van een multiplicator. Dit is een mechanisme waarbij 

de totale extra uitgaven door het evenement worden omgezet in een bedrag dat refereert naar de 
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inkomens die behouden blijven in de lokale economie. Multiplicatoranalyse heeft tot doel om verder 

onderzoek naar de economische situatie van een bepaalde regio mogelijk te maken. Wanneer door de 

multiplicatoranalyse bekend is hoeveel het additionele inkomen is dat binnen de lokale economie blijft, 

zou een inschatting gemaakt kunnen worden van het extra aantal jobs dat hierdoor werd gecreëerd. 

 

In de literatuur kent men verschillende manieren om een multiplicator te berekenen. CROMPTON (1995) 

analyseert deze methodes vrij duidelijk en onderscheidt drie methodes om een multiplicator af te leiden. 

Het gaat om de incrementele of ratio-benadering, de normale of proportionele benadering, en de bruto-

multiplicatorbenadering. Deze laatste benadering kan beschouwd worden als een kruising tussen de 

twee andere benaderingen. Het verschil tussen deze benaderingen zit hem in de formules om de 

multiplicator af te leiden. In deze onderstaande figuur worden deze formules duidelijk weergegeven. 

     

Figuur 5: Formules voor het bekomen van multiplicator-coëfficiënten (Crompton, 1995) 

 

 

 

 

         

 

 

         

      

 

 

 

 

In de literatuur wordt voornamelijk de normale of proportionele benadering gebruikt om een 

multiplicator te bepalen. 

 

Direct + indirect + 

Geïnduceerd inkomen 

Direct inkomen 

NNoorrmmaallee  ooff  

pprrooppoorrttiioonneellee  

bbeennaaddeerriinngg  

DDiirreecctt  ++  IInnddiirreecctt  ++  

GGeeïïnndduucceeeerrdd  iinnkkoommeenn  

BBeezzooeekkeerrssuuiittggaavveenn  

BBrruuttoo--mmuullttiipplliiccaattoorr  

bbeennaaddeerriinngg  

BBeezzooeekkeerrssuuiittggaavveenn  ++  

  DDiirreecctt  ++  IInnddiirreecctt  ++  GGeeïïnndduucceeeerrdd    

IInnkkoommeenn  

  

BBeezzooeekkeerrssuuiittggaavveenn  
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Er kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen drie verschillende types van multiplicatoren: de 

verkoops- of transactiemultiplicator, de inkomensmultiplicator en de tewerkstellingsmultiplicator 

(Crompton, 1995). Een verkoopmultiplicator meet het directe, indirecte en afgeleide effect van een 

additionele eenheid van de bezoekersuitgaven op de economische activiteit van de te onderzoeken 

regio. Een inkomensmultiplicator wordt gebruikt om de directe, indirecte en afgeleide effecten te meten 

van een extra eenheid bezoekersuitgaven op de wijzigingen in het gemiddelde gezinsinkomen van een 

bepaalde regio. De tewerkstellingsmultiplicator meet tenslotte de economische impact (som van directe 

+ indirecte + afgeleide effecten) van een extra eenheid bezoekersuitgaven op de verandering in de 

tewerkstelling in een regio. Een kritische noot kan hier wel geplaatst worden bij het feit dat CROMPTON 

in zijn multiplicatoranalyse enkel rekening houdt met de bezoekersuitgaven. Hij laat in zijn analyse de 

uitgaven van de organisatie zelf links liggen, terwijl deze bestedingen ook een economische impact 

kunnen veroorzaken. 

 

De grootte van een multiplicator 

 

Door de verschillende methoden van berekening en de verschillende soorten multiplicatoren, is het niet 

eenvoudig om een vaste multiplicator te gebruiken in een economische impactstudie.  Elke economische 

impactstudie vraagt om een andere multiplicator, afhankelijk van het soort evenement en afhankelijk 

van het onderzoeksgebied van  de economische impactstudie. Er kan bijvoorbeeld een verschil 

vastgesteld worden tussen een economische impactstudie van een evenement in een stad of een 

evenement in een provincie. Een groter gebied wordt met minder lekken geconfronteerd, waardoor de 

kans groter is dat er zich grotere multiplicatoreffecten voordoen (Schoors, Karas, Kamphuis, 2010). 

Bovendien is het zo dat wanneer een bepaalde regio minder bevolkt is, de lekken groter zijn (Andreff & 

Szymanski, 2006). Niet enkel de grootte van het bevolkingsgebied en de mate waarin een gebied 

dichtbevolkt is, zijn van belang. Andere relevante factoren die mee de grootte van een multiplicator 

bepalen zijn onder meer de afstand tot andere vergelijkbarre centra waar goederen en diensten worden 

aangeboden en het inkomen per capita van de regio (Hughes, 2003). Een grotere afstand geeft een 

grotere multiplicator weer, net als een lager inkomen per capita door een kleinere kans op lekken uit de 

lokale economie. 

 

In principe is vereist dat voor elke economische impactstudie een eigen multiplicator wordt berekend. In 

de meeste economische impactstudies is een dergelijke benadering niet mogelijk, door een gebrekkige 
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kennis van de nodige budgetten of door de grote complexiteit van deze berekening. CROMPTON (1995) 

geeft echter een alternatieve methode om in dit geval toch een geloofwaardige multiplicator af te 

leiden. In deze alternatieve methode zijn twee stappen mogelijk. Enerzijds is het voor een studie van een 

evenement uit de VS mogelijk om een standaardmultiplicator te gebruiken die voor de meeste gebieden 

ter beschikking wordt gesteld door het Bureau van Economische Analyse van het Amerikaanse Ministerie 

van Economische Zaken. Een andere mogelijkheid werd door CROMPTON (1995) afgeleid uit een studie 

van de Universiteit van Missouri uit 1986. Hierbij werd aangegeven dat tot 95% van de 

inkomensmultiplicatoren die betrekking hebben op een Amerikaanse “county”, een waarde hebben 

tussen 0,4 en 0,8. Dit impliceert dat bij een extra besteding van honderd dollar door een evenement, de 

lokale inkomens stijgen met respectievelijk 40 en 80 dollar. Een “county” is een lokale overheid in de 

Verenigde Staten onder het niveau van de staat. Deze methode staat ook toe om een multiplicator af te 

leiden voor buiten de Verenigde Staten. De multiplicator zal namelijk eerder richting 0,8 of zelfs hoger 

gaan wanneer het gebied groter is, of meer verstedelijkt en dichter bevolkt.  

 

Een verkoopmultiplicator wordt volgens ANDREFF & SZYMANSKI (2006) over het algemeen geschat 

tussen 1,5 en 2,5. Dit betekent concreet dat elke dollar die werd uitgegeven voor een bepaald 

evenement 1,5 tot 2,5 keer meer wordt uitgegeven door andere agenten. Een verkoopmultiplicator is 

over het algemeen veel groter dan een inkomensmultiplicator. Een verkoopmultiplicator wordt in een 

economische impactstudie best buiten beschouwing gelaten, omdat het weinig nut heeft (Westerbeek et 

al., 2005). Volgens CROMPTON zouden lokale inwoners namelijk “geen belang hebben bij de waarde van 

de verkopen op zich, omdat het geen impact heeft op hun levensstandaard” (Crompton, 1995). Volgens 

diezelfde auteurs wordt een inkomensmultiplicator van 0,5 voor uitgaven in een bepaalde lokale 

economie als normaal beschouwd.  

 

KESENNE daarentegen  gebruikt een inkomensmultiplicator van 1,2. Hij baseert zich hierbij op een model 

waarbij er een inkomensbelastingtarief geldt van ongeveer 40%, waarbij de gezinnen vrij veel sparen en 

de economie een hoog importgehalte inzake consumptiegoederen heeft. Ter vergelijking, voor de 

economische impact van een grote universiteit gebruikten SCHOORS, KARAS en KAMPHUIS een 

multiplicator van 1,5, gebaseerd op de gemiddelde multiplicator die gebruikt wordt in macro-

economische handboeken (Blanchard, 2009 en Dornbusch, Fischer, Startz, 1989). 
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Een tewerkstellingsmultiplicator meet de additionele werkgelegenheid door de directe en indirecte 

uitgaven. Dit wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE’s) of voltijdse jobs (Westerbeek et al., 

2005). Een tewerkstellingsmultiplicator wordt bij sportevenementen als de minst betrouwbare 

beschouwd in de literatuur (Westerbeek et al., 2005 en Fletcher & Snee, 1989). De reden hiervoor is dat 

de meeste sportevenementen tijdelijk en eenmalig zijn, en dit zelden leidt tot extra volwaardige voltijdse 

banen. Er wordt meestal aan het bestaande personeel gevraagd om meer en langer werk te verrichten. 

Een uitzondering hierop kan gemaakt worden bij de bouw van nieuwe sportaccommodaties. Hier gaat 

het niet om een tijdelijke, maar een continue activiteit waarbij wel degelijk nieuwe voltijdse banen 

gecreëerd kunnen worden. Een tewerkstellingsmultiplicator is bijgevolg minder onbetrouwbaar bij een 

economische impactstudie met betrekking tot sportaccommodaties (Westerbeek et al., 2005). Ook hier 

kan een kanttekening geplaatst worden. Bij studies naar de economische impact van 

sportaccommodaties is het immers mogelijk om de uitkomst te manipuleren door de keuze van een 

hogere multiplicator (Andreff & Szymanski, 2006). 

 

D. Financiële terugvloei 

 

In de literatuur is er een zekere uniformiteit omtrent het meten van bovenstaande effecten in een 

economische impactstudie. Het is een realistische methode om een zware publieke financiering of een 

subsidie te rechtvaardigen, wanneer het een positieve uitkomst heeft. Er is echter een mogelijkheid om 

de economische impact van een sportevenement of een sportaccommodatie nog accurater in te 

schatten. Wanneer de directe, indirecte en geïnduceerde effecten bepaald zijn, zou het relevant zijn om 

de financiële terugvloei naar de overheid in te schatten. Het gaat hierbij om de terugverdieneffecten 

voor de overheid via drie grote pijlers. De eerste pijler heeft betrekking op de additionele tewerkstelling 

die gecreëerd werd door de georganiseerde activiteiten. Aangezien er nieuwe banen worden gecreëerd, 

recupereert de overheid een deel van het geld door bijkomende RSZ-bijdragen en personenbelasting. 

Een tweede vorm van financiële terugvloei is het gevolg van de extra output, die direct en indirect 

voortvloeien uit de activiteiten. De stijging van de productie leidt in principe tot extra winst, hetgeen op 

haar beurt leidt tot extra vennootschapsbelasting. Ten slotte is er ook een financiële stroom richting de 

overheid door de extra aankoop van goederen en diensten en de consumptie van de bezoekers. Door 

deze transacties  zijn er namelijk extra inkomsten uit BTW. Uit deze drie pijlers kan uiteindelijk de totale 

financiële terugvloei berekend worden. Een positieve uitkomst kan opnieuw een goed argument zijn 

voor de organisatoren van de evenementen om de kosten voor de gemeenschap te rechtvaardigen. 
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5.2.4 Belang van een economische impactstudie bij sportevenementen en sportaccommodaties: voor- 

en nadelen 

 

“If you pick five consultants, you’ll get five different numbers.” (Dunnavant, 1989) 

 

In de economische literatuur omtrent sportevenementen en sportaccommodaties wordt op een 

ambivalente wijze gekeken naar het gebruik van economische impactstudies om de economische waarde 

van deze activiteiten te beoordelen. Wanneer een economische impactstudie echter eerlijk en objectief 

wordt uitgevoerd bestaat er geen twijfel over het nut ervan. Door een positief resultaat van de 

impactstudie ontstaat een sfeer rond het evenement waarbij een win-winsituatie ontstaat voor zowel de 

organisatoren, de clubbestuurders, de toeschouwers, de lokale overheid en de lokale economie 

(Crompton, 1995). 

 

Het probleem is dat in vele studies de cijfers rond deze evenementen gemanipuleerd worden om een 

grotere impact van het evenement of de sportaccommodatie te bekomen. Clubs, bestuursleden, 

organisatoren van sportevenementen, politici en andere stakeholders hebben er alle belang bij om de 

impact zo groot mogelijk voor te stellen, ter rechtvaardiging van overheidsuitgaven. Er zijn ook een 

aantal effecten ten gevolge van het sportevenement of het sportstadion die het resultaat van een 

economische impactstudie kunnen nuanceren. Het gaat bijvoorbeeld over het substitutie-effect en het 

crowding-out effect. 

 

Het substitutie-effect impliceert dat er ten gevolge van een sportevenement eerder een reallocatie van 

de uitgaven zou ontstaan dan een effectieve stijging van de economische activiteit door de extra 

uitgaven (Matheson, 2002). Het komt in principe neer op de veronderstelling dat sommige sectoren of 

ondernemingen baat hebben bij de organisatie van een sportevenement, maar dat het voor andere 

sectoren en ondernemingen louter negatieve gevolgen zou veroorzaken (Coates & Humphreys, 2003). 

Het substitutie-effect impliceert bovendien dat deze zogenaamde reallocatie tot stand zou komen 

doordat het geld nu wordt gespendeerd rond het evenement of in het stadion, terwijl het zonder de 

aanwezigheid van het evenement of het stadion eventueel gespendeerd zou kunnen zijn bij andere 

ondernemingen of handelaars in de regio. Het crowding-out effect betekent in deze context dat de 

sportevenementen of activiteiten in een sportstadion, de normale evenementen of dagelijkse 
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activiteiten in een regio verdringen. Dit kan beschouwd worden als een opportuniteitskost van deze 

evenementen (Késenne, 2005).Volgens KESENNE is het mogelijk dat de reeds bestaande ondernemingen 

op de markt nadelen ondervinden door de sportactiviteiten. De overheid zal bijvoorbeeld minder 

investeren in andere activiteiten die niks met het stadion of het evenement te maken hebben, en andere 

bouwprojecten kunnen bijvoorbeeld op de lange baan worden geschoven. 

 

Bij de bouw van nieuwe stadions voor professionele sportcompetities, zijn de teams er volgens BAADE, 

BAUMANN en MATHESON (2010) bij gebaat om de economische voordelen zo hoog mogelijk voor te 

stellen om hun bijdrage aan het stadion zo minimaal mogelijk te houden. Maar ook wanneer er geen 

publieke financiering met het evenement of stadion gemoeid is, kan een positieve economische 

impactstudie een sterke marketingstrategie zijn om extra inkomsten te genereren. Het kan mensen 

prikkelen om deel uit te maken van het “sociaal en economisch winstgevende project”. 

 

Er heerst zelfs twijfel bij bepaalde auteurs omtrent  de economische impact van  sportevenementen en 

stadions op de lokale economie. BAADE en DYE (1990) besloten bijvoorbeeld dat de organisatie van sport 

en daarmee gepaard gaande bouw van sportstadions geen enkele economische impact had op de lokale 

economie van een stad. In sommige gevallen werd zelfs geconcludeerd dat er negatieve gevolgen waren 

voor de economische ontwikkeling in een regio. COATES en HUMPHREYS (1999) vonden zelfs dat de 

aanwezigheid van nieuwe sportstadions het per capita inkomen in de regio deed dalen. Volgens 

SIEGFRIED en ZIMBALIST (2000) zijn er enkele oorzaken waarom nieuwe sportstadions geen 

economische ontwikkeling in de regio veroorzaken. Het gaat om het substitutie-effect, de mogelijkheid 

op lekken uit de lokale economie en de zware kost voor de lokale overheid. 

 

Er werd in deze masterproef reeds aangegeven dat economische impactstudies meestal worden 

uitbesteed aan externe consultants. Om hun broodheer zo goed mogelijk te dienen, trachten zij  de 

economische gevolgen van sportevenementen en sportaccommodaties zo hoog mogelijk in te schatten.  

Vandaar de bovenstaande quote van een anonieme consultant die gespecialiseerd was in het uitvoeren 

van economische impactstudies. Deze quote geeft aan dat het uitvoeren van een dergelijke impactstudie 

in de meeste gevallen allesbehalve een exacte wetenschap is (Crompton, 1995). 

 

Er zijn een aantal mogelijkheden om het resultaat van een economische impactstudie te sturen. Dit heeft 

enerzijds te maken met de manier waarop data geïnterpreteerd worden door de mensen die een 
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economische impactstudie uitvoeren, en anderzijds met de moeilijkheden waarmee diezelfde mensen 

geconfronteerd worden om adequate cijfers te verkrijgen (Matheson & Baade, 2006). Recente en 

correcte data over inkomsten en uitgaven worden vaak verkregen in nauwe samenwerking met de 

organisatoren van de evenementen of via de clubs voor wie de stadions bestemd zijn. In ruil voor die 

cijfers wordt dan weer mogelijks een positief resultaat van de impactstudie verwacht. Bijgevolg lijkt het 

een moeilijke evenwichtsoefening om enerzijds zicht te krijgen op de noodzakelijke data voor de 

economische impactstudie, en anderzijds een objectief resultaat te bekomen. Wanneer bepaalde data 

niet voor voorhanden zijn, wordt vaak gebruik gemaakt van bestaande statistische cijfers of maakt men 

gebruik van cijfers uit gelijkaardige studies. Het nadeel hiervan is dat deze minder accuraat zijn. 

 

De meeste voorkomende -al dan niet bewust toegepaste- “fouten” in economische impactstudies 

werden door CROMPTON (1995) geanalyseerd om mensen uit de sportwereld voor de toekomst attent 

te maken op het belang van juist uitgevoerde economische impactstudies. Volgens de auteur is niemand 

gebaat bij onzorgvuldig uitgevoerde studies. Het zou kunnen leiden tot een situatie waarbij 

organisatoren van andere evenementen of andere clubs die een voetbalstadion bouwen evenzeer 

kunstgrepen toepassen om minstens een gelijke en liefst een grotere economische impact te bekomen. 

Op die manier kan druk uitgeoefend worden op de lokale overheden. Het spreekt voor zich dat een 

dergelijke situatie voor alle belanghebbenden te vermijden is. 

 

De meest voorkomende “fouten” in een economische impactstudie (Crompton, 1995): 

- Fout gebruik van multiplicatoren 

- Afbakening van “area of interest” van de economische impactstudie 

- Verplaatsing van uitgaven wordt beschouwd als nieuwe uitgaven 

- Weglaten van de (opportuniteits-)kosten 

 

Bij het bespreken van de multiplicatoreffecten in een economische impactstudie bespraken we reeds de 

mogelijkheden om de uitkomst van een studie te manipuleren door de grootte van de multiplicator. De 

grootte van een multiplicator kan onder andere worden gestuurd door een groter of kleiner 

studiegebied te gebruiken. Het maakt voor de grootte van de multiplicator wel degelijk uit of gefocust 

wordt op de impact op een stad of op een provincie. Hoe groter een gebied of hoe verder een gebied 

gelegen is van een plaats waar vergelijkbare goederen en diensten worden aangeboden, hoe kleiner de 

kans op lekken uit het onderzochte gebied. 
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Een ander vaak voorkomende “fout” in een impactstudie, is de mate waarin bestedingen specifiek 

worden toegewezen aan een sportevenement of een nieuwe sportaccommodatie (Preuss, 2005). Bij een 

sportevenement worden de bestedingen bijvoorbeeld overschat, door de uitgaven van de lokale 

bevolking of toevallig aanwezige mensen mee te rekenen in de economische impactstudie. Het is echter 

incorrect om deze uitgaven louter toe te schrijven aan de aanwezigheid van het sportevenement, en dus 

te beschouwen als additioneel geld in omloop (Crompton, 1995). De lokale bevolking en toevallige 

aanwezigen in een stad (bijvoorbeeld toeristen) zouden immers ook geconsumeerd hebben in de lokale 

economie zonder de aanwezigheid van het evenement. Bij sportaccommodaties moet er specifiek 

rekening worden gehouden met de vraag of er al dan niet  reeds een (bijvoorbeeld verouderde) 

accommodatie bestond in de regio. Er mag in de economische impactstudie van het nieuwe stadion 

uiteraard enkel rekening gehouden worden met de extra uitgaven door het nieuwe stadion, en niet 

enkel met alle (directe + indirecte + afgeleide) uitgaven door het stadion. De bestedingen van het oude 

stadion circuleerden reeds in de lokale economie en worden door de nieuwe accommodatie verplaatst. 

Zij kunnen bijgevolg niet als additioneel worden beschouwd. 

 

Ten slotte wordt in de meeste economische impactstudies ook weinig melding gemaakt van de kosten 

die een sportevenement of een nieuwe accommodatie met zich mee brengen. Deze kosten zijn divers, 

en worden vaak genegeerd door de positieve aandacht en euforie die gepaard gaat met deze activiteiten 

(Matheson & Baade, 2006). Wanneer er extra mensen worden aangetrokken door een evenement in een 

bepaalde regio, zal er extra vraag zijn naar de lokale goederen en diensten. Bijgevolg kan dit leiden tot 

een stijging van de prijs. Andere kosten die gepaard gaan met sportevenementen of activiteiten in 

sportaccommodaties zijn bijvoorbeeld de kosten voor mobiliteit, beveiliging of milieu. Ook zou 

bijvoorbeeld in rekening kunnen worden gebracht in welke mate het geïnvesteerde overheidsgeld 

anders had kunnen besteed  worden. Dit zijn de zogenaamde opportuniteitskosten, en wordt verder 

besproken in het volgende onderdeel betreffende de “kosten-batenanalyse”. 

 

5.3 Alternatieve methode: Kosten-Batenanalyse 

 

Volgens KESENNE (2005) kunnen de economische gevolgen van een sportevenement of een 

sportinfrastructuur voor een bepaalde regio ook geanalyseerd worden, door de kosten en de baten van 

de activiteiten tegen elkaar af te wegen. De baten van een sportevenement worden gezien als de stijging 
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van de waarde van consumptie voor de lokale bevolking, terwijl de kosten betrekking hebben op de kost 

van de productiefactoren die worden ingezet bij de organisatie van de activiteiten (Késenne, 2005). Een 

sportevenement of een accommodatie zal als positief aanvaard worden wanneer de waarde van alle 

baten hoger inschat dan de waarde van de kosten (Dejonghe, 2012). 

 

5.3.1 Kosten van een sportevenement of een sportaccommodatie 

 

Bij het analyseren van de kosten wordt gebruik gemaakt van de effectieve financiële kosten, alsook van 

de opportuniteitskosten van het evenement. De opportuniteitskost wordt door KESENNE (2005) 

uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Uitgaande van de veronderstelling dat een sportevenement 

120 miljoen euro oplevert en 100 miljoen euro kost voor de overheid. De netto-baten van het 

evenement zijn dan 20 miljoen euro. In een dergelijke eenvoudige kosten-batenanalyse wordt enkel 

rekening gehouden met de effectieve financiële kosten, en niet met een opportuniteitskost. De 

opportuniteitskost in deze casus kan afgeleid worden in het geval dat de overheid het geld ook had 

kunnen investeren in een ander evenement, dat meer (bijvoorbeeld 150 miljoen) zou opbrengen dan het 

sportevenement. KESENNE (2005) geeft het voorbeeld van een publieke investering in een 

muziekfestival. De opportuniteitskosten van het sportevenement zijn dan de netto-baten van het beste 

alternatief, namelijk de 150 miljoen euro die het muziekfestival genereert. Het in acht nemen van de 

opportuniteitskosten, betekent dat in rekening wordt gebracht dat het overheidsgeld voor letterlijk 

hetzelfde geld anders en eventueel beter geïnvesteerd kon worden (Crompton, 1995 en Archer, 1977). 

Ook NOLL en ZIMBALIST (1997) stippen het belang aan van het beginsel van de opportuniteitskosten, en 

bekritiseren de manier waarop het weglaten van deze opportuniteitskosten in vele studies gebruikt 

wordt om de voor-en nadelen van een sportevenement of een sportinfrastructuur te manipuleren. 

 

Een andere toepassing van de opportuniteitskosten bij sportevenementen, heeft betrekking op de inzet 

van de productiefactor arbeid (Késenne, 2005). Bij een sportevenement of bij een nieuw sportstadion 

zouden bijvoorbeeld voornamelijk werklozen kunnen worden aangenomen. Dit zou de 

opportuniteitskost voor arbeid minimaliseren. In het geval dat er arbeidskrachten worden aangetrokken 

die een arbeidsovereenkomst hebben met een andere werkgever, zou er bij die werkgever verlies zijn 

van productie en inkomen en zouden de opportuniteitskosten voor het sportevenement positief zijn. 
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5.3.2 Baten van een sportevenement of een sportaccommodatie 

 

De kosten-batenanalyse onderscheidt zich van de economische impactstudie omdat het bij het 

bestuderen van de baten van een sportevenement ook rekening houdt met de consumentensurplus, 

naast de bestedingen in de lokale economie (Késenne, 2005). De consumentensurplus staat bekend als 

het verschil tussen de maximale prijs die de consument wenst te betalen voor een dienst of een goed, en 

de  prijs die de consument werkelijk betaalt. De baten van een sportevenement of een 

sportaccommodatie worden net als bij de economische impactstudie opgedeeld naar hun directe of 

indirecte oorsprong. De directe baten hebben betrekking op de inkomsten die rechtstreeks voortvloeien 

uit de evenementen. Het gaat hier bijvoorbeeld om inkomsten uit tickets, consumptie op het evenement 

of in het stadion, merchandising en sponsoring. De onrechtstreekse baten worden ook afgeleid uit de 

directe bestedingen aan de hand van een multiplicatoreffect. 
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5.4 Casestudie: De Ghelamco Arena 

 

Het nieuwe stadion waarin K.A.A. Gent haar thuismatchen speelt, is het nieuwe pronkstuk voor zowel de 

stad Gent als voor de Gentse voetbalclub. Het totale project omvat meer dan louter het voetbalstadion 

en bestaat ook uit kantoortorens, een hotel, een sterrenrestaurant, commerciële ruimtes en het 

warenhuis Albert Heijn. De prijs voor het project rond dit multifunctionele voetbalstadion bedraagt in 

totaal ongeveer 120 miljoen euro, waarvan een groot deel werd bijgedragen via de lokale autoriteiten 

(stad Gent en de intercommunale T.M.V.W.). De kost van het voetbalstadion zelf zou 76 miljoen euro 

bedragen. Dit werd reeds besproken in het hoofdstuk betreffende de financiering van de Ghelamco 

Arena en de publieke-private samenwerking in dit dossier. Inzake architectuur en design lijkt het stadion 

alvast een voltreffer, hetgeen reeds beloond werd met een aantal  “schoonheidsprijzen”. Het is echter 

de vraag of dit stadion ook prijzen zou verdienen voor haar impact op de lokale economie.  

 

Het Gentse stadsbestuur heeft  haar investering in het stadion voornamelijk verantwoord met 

argumenten van economische aard. In een open brief van Christophe Peeters (de schepen van Financiën, 

Middenstand en Innovatie van Gent) in “De Tijd” werd het belang van de publieke investering voor de 

lokale economie en de ontwikkeling van de buurt benadrukt. Het stadionproject was volgens hem 

noodzakelijk voor de ontwikkeling van de buurt en zou ongeveer duizend banen creëren.  Peeters 

benadrukte bovendien dat een groot deel van de investering terugvloeit via diverse belastingen en 

onroerende voorheffing. 

 

In deze casestudie wordt aan de hand van een economische impactstudie bestudeerd in welke mate de 

aanwezigheid van de Ghelamco Arena een impact heeft op de lokale economische activiteiten. 

Bovendien zal geanalyseerd worden in welke mate de overheidsinvestering kan gerechtvaardigd worden 

door een eventuele financiële, economische en sociale return. 

 

5.4.1 Economische impact van de Ghelamco Arena 

 

Zoals reeds in bovenstaande hoofdstukken werd weergegeven is de Ghelamco Arena een 

multifunctioneel stadion en is het stadion opgesplitst in een gedeelte “voetbal” en een gedeelte “niet 

voetbal”. Er zijn om die reden verschillende vennootschappen die toegevoegde waarde kunnen creëren 

binnen het multifunctionele stadion. Voorlopig zijn er vier ondernemingen gevestigd in de Ghelamco 
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Arena. Het gaat om K.A.A. Gent en haar dochtervennootschap bvba Horeca Foot, evenementenbureau 

Goosebumps Events en een vestiging van Albert Heijn. Op termijn wordt dit verder uitgebreid met 

kantoren van de Ghelamco Group en kantoren voor het architectenbureau Bontinck. Het is belangrijk om 

te benadrukken dat in deze masterproef de nadruk wordt gelegd op het multifunctionele voetbalstadion. 

De economische impact analyseren van de totale Artevelde-site is te voorbarig, omdat op de gronden 

aan de overkant van de Ottergemsesteenweg nog verschillende werken aan de gang zijn en een hotel en 

twee grote kantoortorens in volle constructie zijn. Het multifunctionele voetbalstadion is daarentegen 

sinds één jaar operationeel. Ondanks het feit dat ook in het stadion nog enkele zaken niet volledig 

afgewerkt zijn, is het mogelijk om na één jaar een zo accuraat mogelijke economische analyse te maken 

van de Ghelamco Arena. 

 

De Ghelamco Arena wordt in deze masterproef als één geheel beschouwd, als overkoepelend geheel van 

de vier ondernemingen die voorlopig gevestigd zijn in het stadion. De economische impact van de 

Ghelamco Arena wordt gezien als de som van de directe, indirecte en afgeleide effecten voor de 

Ghelamco Arena (som van K.A.A. Gent, Horeca Foot, Goosebumps Events en Albert Heijn). Wat betreft 

Goosebumps Events worden echter enkel de activiteiten (en bijgevolg de inkomsten en uitgaven) in 

overweging genomen die worden gedaan ten gevolge van de aanwezigheid van de Ghelamco Arena. 

Evenementen die door Goosebumps Events worden georganiseerd buiten de Ghelamco Arena, worden 

buiten beschouwing gelaten voor het berekenen van de directe, indirecte en afgeleide effecten. De 

reden hiervoor is dat Goosebumps Events reeds onder de naam Clockwork evenementen organiseerde, 

en reeds direct en indirect toegevoegde waarde creëerden in de regio. Dezelfde redenering geldt ook 

voor K.A.A. Gent en Horeca Foot. Ook deze ondernemingen creëerden reeds rechtstreeks en 

onrechtstreeks toegevoegde waarde in Gent door het Ottenstadion. Bij de resultaten van deze 

economische impactstudie nuanceren we om die reden de resultaten die louter zouden gebaseerd zijn 

op de huidige budgetten van K.A.A. Gent en Horeca Foot. 

 

De economische impact van de Ghelamco Arena wordt bestudeerd aan de hand van de directe, indirecte 

en afgeleide effecten, ten gevolge van de bestedingen die in de lokale economie louter werden gedaan 

door de aanwezigheid van de Ghelamco Arena. Voor elk van deze effecten wordt de wijze uitgelegd 

waarop de gebruikte data werden bekomen, en wordt de methodiek uitgelegd om deze effecten te 

berekenen. Na het berekenen van deze effecten worden de resultaten in het juiste perspectief geplaatst 

en worden waar nodig genuanceerd. 
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A. Directe effecten van de Ghelamco Arena 

 

Om de directe effecten van de Ghelamco Arena te analyseren, berekenen we de toegevoegde waarde 

van de Ghelamco Arena ten opzichte van het Gentse Bruto Binnenlands Product. Om de toegevoegde 

waarde van een onderneming te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de volgende berekening: de 

omzet minus de waarde van de gekochte en verbruikte grond- en hulpstoffen (Blanchard, 2009). Deze 

toegevoegde waarde is datgene dat de ondernemingen in het stadion toevoegen aan de waarde aan de 

aangekochte goederen en diensten. De toegevoegde waarde wordt dus gezien als het deel waar de 

ondernemingen de kosten uit arbeid en de financiële kosten mee betalen (Schoors, Karas, Kamphuis, 

2010). De toegevoegde waarde voor de Ghelamco Arena zou dus berekend kunnen worden als de 

personeelskosten van de verschillende ondernemingen die gevestigd zijn in het stadion plus de 

afschrijvingen en waardeverminderingen, en plus de kosten voor deze ondernemingen voor het gebruik 

van kapitaal (kosten van schulden en waardeverminderingen op vlottende activa). 

 

Er wordt gebruik gemaakt van de budgetten van K.A.A. Gent, Horeca Foot (inclusief Restaurant 

Horseele), Goosebumps Events en de vestiging van Albert Heijn om de directe impact te berekenen van 

de Ghelamco Arena op de Gentse economie. Er worden, wat Albert Heijn betreft, een aantal assumpties 

gemaakt om een zo volledig mogelijk zicht te krijgen op de economische impact van de Ghelamco Arena.  

Het was namelijk onmogelijk om de resultaten van de Albert Heijn-vestiging in de Ghelamco Arena te 

bekomen omdat zij deze informatie als bedrijfsgevoelig bestempelen, en deze om concurrentieredenen 

nooit vrijgeven. 

 

De vestiging van Albert Heijn in de Ghelamco Arena heeft een winkeloppervlakte van ongeveer 1200 m². 

Uit een studie van de FOD Economie omtrent het prijsniveau in de Belgische supermarkten (2011), blijkt 

dat het gemiddelde omzetcijfer per m² winkelruimte in België ongeveer 7000 euro bedraagt. Op basis 

van dit gemiddelde wordt dan de veronderstelling bekomen dat de vestiging van Albert Heijn in de 

Ghelamco Arena een jaarlijkse omzet zou hebben van 8.400.000 euro. Sander van der Laan, de CEO van 

Albert Heijn, verklaarde dat de Albert Heijn-supermarkt op het Antwerpse Kiel een gemiddelde 

dagelijkse omzet heeft van 12.000 euro. Dit zou een jaarlijkse omzet impliceren van ongeveer 3.750.000 

euro. Wanneer in overweging wordt genomen dat deze Antwerpse vestiging qua winkeloppervlakte 

slechts de helft is van de vestiging in de Ghelamco Arena en de Antwerpse vestiging niet beschikt over 
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parkeergelegenheid, is de veronderstelling omtrent de omzet van de Gentse Albert Heijn allesbehalve 

onrealistisch.  

 

Albert Heijn kon wel meedelen dat er ongeveer 110 mensen te werk gesteld worden in de vestiging in de 

Ghelamco Arena, waarvan 15 mensen voltijds (contract van 35 uur) en 95 mensen deeltijds. In totaal 

komt dit neer op 56, 69 voltijdse equivalenten (VTE’s). Volgens een doorlichting van de Belgische handel 

van mei 2013 (Konings, Vanormelingen, 2013), bedraagt de gemiddelde jaarlijkse loonkost per 

werknemer in de detailhandel, 32.000 euro. Op basis hiervan veronderstellen we een jaarlijkse loonkost 

voor Albert Heijn van 1.814.080 euro (32.000 * 56,69 VTE’s).  

 

Uit de studie van de FOD ECONOMIE omtrent het prijsniveau in de Belgische supermarkten kunnen we 

bovendien afleiden dat de aankoopkosten gemiddeld 70% van de omzet bedragen. We veronderstellen 

dus een totale aankoopkost voor de Albert Heijn-vestiging in de Ghelamco Arena van 5.880.000 euro 

(70% van 8.400.000). DELOITTE maakte in 2012 een vergelijkende studie over de bedrijfsresultaten van 

109 Nederlandse supermarkten. In deze studie werd geconcludeerd voor supermarkten in de 

omzetcategorie van 150.000 tot 225.000 euro per week, dat de overige kosten (personeelskosten en 

aankoopkosten niet meer meegerekend) nog gemiddeld 6,9% van de omzet bedragen. Aangezien uit 

bovenstaande schatting uitgegaan wordt van een wekelijkse omzet van ongeveer 161.538 euro voor de 

Albert Heijn-vestiging in de Ghelamco Arena, wordt dit percentage ook toegepast in deze impactstudie. 

 

In deze impactstudie worden de personeelskosten gebruikt om de directe economische impact te 

berekenen. De personeelskosten van de verschillende ondernemingen die gevestigd zijn in het stadion 

worden opgeteld, en van dat totaal worden de personeelskosten afgetrokken die door K.A.A. Gent reeds 

in het Ottenstadion werden uitgegeven. Op die manier worden de directe effecten berekend voor de 

lokale economie, die louter het gevolg zijn van de aanwezigheid van de Ghelamco Arena. 

 

B. Indirecte en afgeleide (multiplicator-) effecten van de Ghelamco Arena 

 

De Ghelamco Arena zorgt ook indirect voor toegevoegde waarde bij andere bedrijven in de regio op 

twee manieren. Enerzijds gebeurt dit door de aankoop van goederen en diensten voor de activiteiten in 

het stadion, en anderzijds door de lokale uitgaven van enkele actoren (supporters, bezoekers van 
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evenementen, personeel,…). Zoals reeds in de literatuurstudie werd uiteengezet, zorgen deze 

bestedingen voor een multiplicatoreffect (afgeleid of geïnduceerd effect). 

 

Door de uitgaven van  de ondernemingen die gevestigd zijn in de Ghelamco Arena 

 

Ten eerste komt het indirecte effect in werking door de uitgaven van de ondernemingen in de Ghelamco 

Arena (K.A.A. Gent, Horeca Foot, Goosebumps Events, Albert Heijn) voor de aankoop van goederen en 

diensten. Wanneer we de eerder vermelde metafoor van “de rimpeling in het water” gebruiken, kan 

deze stap gezien worden als de extra hoeveelheid water die in de vijver wordt gegoten. Deze extra 

hoeveelheid water zorgt voor verschillende “rimpelingen” of “kringen” in het water, zodat het extra 

water zich verspreidt over de gehele vijver. Zo gaat het ook met de extra uitgaven die in de economie 

worden gedaan door de ondernemingen in de Ghelamco Arena. De ondernemingen die deze goederen 

en diensten leveren voor alle activiteiten in de Ghelamco Arena, spenderen op hun beurt ook een deel 

van hun extra inkomsten aan goederen en diensten bij lokale handelaars. Dit is de eerste “rimpeling” in 

het water. Het is de tweede ronde van extra uitgaven (Schoors, Karas, Kamphuis, 2010) in de lokale 

economie door de aanwezigheid van de Ghelamco Arena. Maar ook de lokale handelaars die de extra 

bestedingen ontvangen in de tweede ronde, spenderen opnieuw een deel voor de aankoop van 

goederen en diensten. Zo ontstaan er verschillende “rimpelingen” in het water, of meerdere rondes van 

extra uitgaven in de lokale economie die uiteindelijk leiden tot extra productie en extra toegevoegde 

waarde in de lokale economie. Dit staat bekend als het multiplicatoreffect. Het multiplicatoreffect is 

echter eindig. Ook dit kan het best worden uitgelegd met de metafoor van “de rimpeling in het water”. 

De hoeveelheid water (de extra bestedingen door de Ghelamco Arena) in een vijver zorgt voor 

rimpelingen (verschillende rondes van nieuwe extra bestedingen in Gentse economie) en verspreidt zich 

uiteindelijk volledig over de gehele vijver (totale -in casu Belgische- economie). Het water dat zich 

uitspreidt over de gehele vijver staat voor het einde van het multiplicatoreffect. De oorzaak hiervan kan 

gevonden worden in het feit dat uiteindelijk een deel van de inkomsten bij de handelaars door de extra 

uitgaven van de Ghelamco Arena, besteed zullen worden buiten Gent. Een andere mogelijkheid hierbij is 

dat een deel van die extra bestedingen zelfs helemaal niet worden gedaan en dat het geld binnen de 

ondernemingen blijft. 
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Door overige uitgaven 

 

De indirecte en afgeleide multiplicatoreffecten kunnen ook ontstaan uit andere bestedingen die het 

gevolg zijn van de aanwezigheid van de Ghelamco Arena in Gent. Het gaat om bestedingen van 

bezoekers en bestedingen van personeel van de vier ondernemingen die voorlopig gevestigd zijn in de 

Ghelamco Arena. Om deze bestedingen te beschouwen als een onderdeel van de economische impact 

van de Ghelamco Arena is echter vereist dat zowel de bezoekers, als de personeelsleden deze 

bestedingen louter doen ten gevolge van de aanwezigheid van de Ghelamco Arena en de activiteiten die 

er mee gepaard gaan.  

 

Methodiek 

 

Het berekenen van de indirecte en afgeleide effecten van de aanwezigheid van de Ghelamco Arena 

voorde lokale economie, gebeurt aan de hand van drie formules en een verklarend stappenplan 

(Schoors, Karas, Kamphuis, 2010).  De berekeningen en de uitwerking van onderstaande formules zijn te 

vinden in de bijlage 3, 4 en 5. 

 

1. LokaleUitgaveni,j = TotaleUitgaveni,j * %Genti,j 

2. IndirectEffecti,j = LokaleUitgaveni,j * %TWj 

3. AfgeleidEffecti,j=LokaleUitgaveni,j * M * %TWBelgië = LokaleUitgaveni,j *1,2 *41% 

 

 Indirecte effect:  

 

o Ten eerste is het noodzakelijk om de totale bestedingen te berekenen per categorie van 

goederen en diensten i en voor elke verschillende groep van agenten j (Ghelamco Arena, 

bezoekers/toeschouwers, personeel) 

 

o De eerste formule geeft weer welke fractie van deze totale uitgaven gedaan wordt in 

Gent. Deze lokale uitgaven (LokaleUitgaveni,j) worden berekend door elke uitgavenpost 

van elke groep agenten (TotaleUitgaveni,j) te vermenigvuldigen met het percentage dat 

gespendeerd wordt in de lokale Gentse economie(%Genti,j). 
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 LokaleUitgaveni,j = TotaleUitgaveni,j * %Genti,j 

 

o Aan de hand van de tweede formule kunnen de uiteindelijke indirecte effecten worden 

berekend van de Ghelamco Arena. Dit gebeurt door elke lokale uitgavenpost 

(LokaleUitgaveni,j) te vermenigvuldigen met het overeenstemmende percentage inzake 

sectorspecifieke toegevoegde waarde (%TWj). 

 

 IndirectEffecti,j = LokaleUitgaveni,j * %TWj 

 

 Afgeleide effect: in twee stappen 

 

o Ten eerste worden de afgeleide lokale uitgaven  berekend door elke lokale 

uitgavenpost (LokaleUitgaveni,j) te vermenigvuldigen met een multiplicator (M). 

 

o Ten slotte wordt het afgeleide effect bekomen door de afgeleide lokale uitgaven 

(LokaleUitgaveni,j * M) uiteindelijk te vermenigvuldigen met het gemiddelde 

percentage van de toegevoegde waarde voor de totale Belgische economie 

(%TWBelgië). 

 

 AfgeleidEffecti,j=LokaleUitgaveni,j * M * %TWBelgië 

 

Toelichting en verklaring methodiek 

 

 Totale uitgaven 

 

De totale uitgaven die nodig zijn om de indirecte effecten te kunnen berekenen, kunnen worden 

opgedeeld naargelang de agenten die deze uitgaven doen. De totale uitgaven bestaan ten eerste uit de 

aankoop van goederen en diensten van alle ondernemingen die gevestigd zijn binnen de Ghelamco 

Arena. Dit zijn K.A.A. Gent, Horeca Foot (inclusief restaurant Horseele), Goosebumps Events en Albert 

Heijn. Ten tweede zorgt de aanwezigheid van de Ghelamco Arena voor uitgaven die gedaan worden door 

de bezoekers van alle activiteiten die in het stadion worden georganiseerd. Het gaat uiteraard enerzijds 

om de bezoekers van de voetbalwedstrijden, maar anderzijds wordt het stadion ook bezocht voor niet-
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voetbal-gerelateerde activiteiten. Er worden bijvoorbeeld evenementen georganiseerd in het stadion, 

maar er zijn ook enkele horecafaciliteiten die ook vrij te bezoeken zijn op de dagen waarop geen 

voetbalwedstrijden worden georganiseerd in het stadion. De derde soort van uitgaven, omwille van de 

aanwezigheid van de Ghelamco Arena, worden gedaan door het personeel van de vier bovenstaande 

ondernemingen die gevestigd zijn in de Ghelamco Arena. Alle berekeningen om de totale uitgaven van 

de Ghelamco Arena te bekomen, zijn  te vinden in bijlage 3 en bijlage 4 van deze masterproef. 

 

 Uitgaven van de ondernemingen, gevestigd in de Ghelamco Arena5 

 

Wat betreft de uitgaven van de vier ondernemingen die gevestigd zijn in het stadion, werd beroep 

gedaan op de respectievelijke  budgetten van K.A.A. Gent, Horeca Foot en Goosebumps Events. Voor 

Albert Heijn wordt verder gebouwd op de assumpties die reeds werden besproken bij de directe 

effecten van de Ghelamco Arena. Met een schatting van het grootste gedeelte van de uitgaven van 

deze vestiging kan een schatting gemaakt worden van de indirecte en afgeleide effecten. 

 

Uit de studie van de FOD ECONOMIE (2011) omtrent het prijsniveau in de Belgische supermarkten 

kunnen we afleiden dat de aankoopkosten gemiddeld 70% van de omzet bedragen. We 

veronderstellen dus een totale aankoopkost voor de Albert Heijn-vestiging in de Ghelamco Arena 

van 5.880.000 euro (70% van 8.400.000). DELOITTE maakte in 2012 een vergelijkende studie over de 

bedrijfsresultaten van 109 Nederlandse supermarkten. In deze studie werd geconcludeerd voor 

supermarkten in de omzetcategorie van 150.000 tot 225.000 euro per week, dat de overige kosten 

(personeelskosten en aankoopkosten niet meer meegerekend) nog gemiddeld 6,9% van de omzet 

bedragen. Aangezien uit bovenstaande schatting uitgegaan wordt van een wekelijkse omzet van 

ongeveer 161.538 euro voor de Albert Heijn-vestiging in de Ghelamco Arena, wordt dit percentage 

ook toegepast in deze impactstudie. 

 

 Personeelsuitgaven6 

 

Er wordt verondersteld dat het grootste deel van het personeel van K.A.A. Gent, Horeca Foot, 

Goosebumps Events en Albert Heijn, in of rond Gent wonen en dus een groot deel van hun dagelijkse 

                                                           
5
 Zie bijlage 3. 

6
 Zie bijlage 4. 
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bestedingen in Gent doen. Om die reden kunnen deze uitgaven van belang zijn voor het berekenen 

van de indirecte en afgeleide economische effecten van de aanwezigheid van de Ghelamco Arena. 

De totale personeelsbestedingen worden bekomen aan de hand van het totale nettoloon van het 

personeel dat tewerkgesteld wordt in de Ghelamco Arena. Er wordt een assumptie gemaakt waarbij 

het totale nettoloon 45% bedraagt van de totale personeelskosten van de verschillende 

ondernemingen in de Ghelamco Arena, en dat dit bedrag door de personeelsleden kan besteed 

worden. De berekeningen voor deze personeelsuitgaven zijn te vinden in bijlage 4. 

 

 Bezoekersuitgaven 

 

De bezoekersuitgaven hebben voor de economische impact van de Ghelamco Arena een specifiek 

karakter. De reden hiervoor is dat bijna alle bezoekersuitgaven gedaan worden in het stadion. Bij het 

uitwerken van de plannen voor de Ghelamco Arena werd veel aandacht besteed aan de promenade 

rond het stadion (700 meter lang) waar supporters uit alle tribunes met elkaar in contact kunnen 

komen. Er zijn voldoende drank- en eetkraampjes aan eerlijke prijzen, er is muziek en er hangen 

televisieschermen. Bovendien is het mogelijk om reeds een aantal uur voor de match aanwezig te 

zijn in het stadion en kan er ook tot een aantal uren na de wedstrijd op de promenade 

geconsumeerd worden. Er is bovendien een sterrenrestaurant, een bistro en een sandwichbar 

aanwezig in het stadion. Op die manier wordt quasi alle consumptie genuttigd binnen de muren van 

het stadion, terwijl in de meeste stadions in België geconsumeerd wordt in de cafés en restaurants 

rondom het stadion. Een tweede niet te onderschatten factor is de afwezigheid van horecazaken in 

de dichte omgeving van het stadion. De buurt rond het stadion is in volle ontwikkeling en bestaat 

momenteel vooral uit industriële ondernemingen. Het enige  

 

K.A.A. Gent is een regionale club waarbij meer dan 75% van de toeschouwers van de 

thuiswedstrijden wonen in Gent en de aangrenzende gemeenten (Dejonghe, 2008). Het is dus 

moeilijk te bepalen of de bezoekers extra consumeren (bijvoorbeeld uitgaven aan eten en drinken) in 

Gent door de aanwezigheid van het stadion. Deze mensen hadden waarschijnlijk ook de bestedingen 

voor eten en drinken gedaan in Gent, wanneer het stadion niet was gebouwd. Wat betreft de 

bezoekersuitgaven voor transport van en naar het stadion, moet vermeld worden dat er drie 

manieren zijn om het stadion op wedstrijddagen te bereiken. Ten eerste is het mogelijk om het 

stadion te bereiken per wagen. De bezoekersuitgaven voor transport per wagen bestaan uit de 
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kosten voor brandstof en de kost voor parkeerplaatsen. Aangezien het grootste deel van de Gentse 

toeschouwers in Gent en de aangrenzende gemeenten wonen, wordt de kost voor brandstof als te 

klein beschouwd om als relevant te worden beschouwd in deze impactstudie. Voor de uitgaven van 

bezoekers inzake parkeerplaatsen, zijn de uitgaven al ingecalculeerd in de impactstudie via de 

inkomsten van parkeerplaatsen voor K.A.A. Gent. K.A.A. Gent huurt namelijk de meeste 

parkeerplaatsen in de buurt van de Ottergemsesteenweg van de lokale bedrijven, die dan ter 

beschikking worden gesteld aan supporters en VIP’s tegen een bepaalde prijs. 

 

De kans is groot dat de meerderheid van de overige 25% toeschouwers ofwel aanwezig zijn op 

uitnodiging en betrokken worden in de VIP-arrangementen die aangeboden worden in het stadion, 

ofwel toeschouwers zijn van de ploeg die op verplaatsing spelen. Deze laatste groep van bezoekers 

worden rechtstreeks afgezet en opgehaald door bussen aan het stadion en  consumeren 

rechtstreeks in het stadion. Hun uitgaven voor transport gaan voornamelijk naar 

vervoersmaatschappijen buiten Gent. Uit gesprekken met Laurens Roels en Kurt Neyrinck, die 

verantwoordelijk zijn voor de vestiging van Holiday Inn Express Gent die gelegen is op enkele 

honderden meters van de Ghelamco Arena, blijkt dat er door bezoekers van het stadion geen vraag 

is naar overnachting ten gevolge van het bezoek aan de Ghelamco Arena. Dit zou te maken kunnen 

hebben met de kleine oppervlakte van België en de geringe afstanden die supporters dienen af te 

leggen om een bezoek te brengen aan het stadion. Holiday Inn Express Gent heeft dan ook geen 

extra omzet door de aanwezigheid van het stadion, hetgeen bijgevolg ook niet resulteert in extra 

tewerkstelling. Volgens Dhr. Roels en Dhr. Neyrinck blijkt uit overleg met andere Gentse hotels, dat 

deze vaststelling een breder draagvlak kent in Gent. Hier zou eventueel verandering in kunnen 

komen wanneer K.A.A. Gent Europees voetbal zou spelen, en er buitenlandse supporters en clubs 

vragende partij zijn voor overnachtingen. Voorlopig is er geen sprake van Europees voetbal voor het 

komende voetbalseizoen 2014-2015. 

 

Naast de activiteiten op wedstrijddagen en de horecafaciliteiten in het stadion, worden ook 

evenementen in het stadion georganiseerd. Een deel van deze evenementen wordt door Horeca 

Foot zelf georganiseerd. Het gaat hierbij om de organisatie van de kleinere evenementen. De overige 

evenementen worden georganiseerd door Goosebumps Events. Enerzijds gaat het om evenementen 

die worden uitbesteed door Horeca Foot aan Goosebumps Events, die op hun beurt hun kosten 

factureren aan Horeca Foot. Anderzijds gaat het om evenementen die Goosebumps Events zelf 
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organiseert in de Ghelamco Arena en waarbij ze de bezoekers van deze evenementen laat 

meegenieten van de aanwezigheid van de Ghelamco Arena en deze aanwezigheid integreert in de 

uitbouw van haar activiteiten. Het is belangrijk om te vermelden dat alle kosten voor de bezoekers 

van de evenementen geïntegreerd zijn in de prijs die Horeca Foot en Goosebumps Events vragen 

voor de activiteiten. Er zijn voorlopig geen extra kosten voor de bezoekers voor wat betreft de 

uitgaven aan drank, eten en hotels. Wat betreft de uitgaven voor hotels, is het belangrijk om te 

vermelden dat er voorlopig geen meerdaagse evenementen georganiseerd worden in het stadion, en 

ook in de nabije toekomst hier geen plannen voor bestaan. Op langere termijn bestaat wel de 

mogelijkheid dat er meerdaagse evenementen georganiseerd worden in het stadion. Deze 

toekomstvisie kan gekaderd worden binnen de plannen voor de bouw van een hotel op de 

Artevelde-site. 

 

De bezoekersuitgaven zijn dus reeds ingecalculeerd in de economische impactstudie door middel 

van de inkomsten uit voedsel, drank, fanshop, parking en evenementen voor K.A.A. Gent, haar 

dochteronderneming Horeca Foot en Goosebumps Events. Dezelfde redenering geldt voor de 

inkomsten voor Albert Heijn door de bezoekersuitgaven. Door deze inkomsten kunnen deze 

ondernemingen de uitgaven doen, zoals die bovenstaand werden omschreven,  en kunnen bijgevolg 

de directe, indirecte en afgeleide effecten van de Ghelamco Arena berekend worden. 

 

Er wordt geconcludeerd dat er weinig tot geen extra uitgaven zijn van bezoekers buiten de muren 

van het stadion, die rechtstreeks meetbaar zijn en niet reeds voorkomen in de budgetten van de 

ondernemingen die gevestigd zijn in het stadion. 

 

 Lokale uitgaven 

 

Aan de hand van de eerste formule worden de lokale uitgaven berekend. Dit is het percentage van de 

bovenstaande totale uitgaven, die in Gent worden gedaan. 

 

 Uitgaven van de ondernemingen, gevestigd in de Ghelamco  Arena 

 

In de mate van het mogelijke worden de totale uitgaven van de vier ondernemingen die gevestigd 

zijn in de Ghelamco Arena, ingedeeld per uitgavenpost. Voor elke uitgavenpost wordt bepaald welk 
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percentage betaald werd aan Gentse handelaars of ondernemingen. Dit was mogelijk voor zover de 

verschillende ondernemingen bereid waren om deze bedrijfsgevoelige informatie te delen. Bij 

bepaalde uitgavenposten wensten de betrokken ondernemingen geen details te geven. Vooral bij de 

uitgavenposten van K.A.A. Gent en Horeca Foot wordt om die reden uitgegaan van enkele 

veronderstellingen, die deels werden afgeleid uit een gesprek met de algemeen manager van K.A.A. 

Gent  Michel Louwagie. Voor wat betreft de lokale uitgaven van Goosebumps Events wordt beroep 

gedaan op informatie die werd verkregen via Michiel Vanderheyden, de manager van Goosebumps 

Events. Ongeveer 50% van hun uitgaven voor goederen en diensten gaan naar lokale 

ondernemingen. Aangezien Albert Heijn niet bereid was enige informatie over haar uitgaven vrij te 

geven, was het nodig om een schatting te maken van de lokale uitgaven voor de aankoop van 

goederen en diensten van deze Albert Heijn vestiging. De schatting werd opnieuw gedaan op basis 

van een aantal veronderstellingen. Voor de aankoopkosten werd uitgegaan van een percentage van 

5%, gebaseerd op de uitspraken van Corné Mulders (de topman van Albert Heijn België) waarbij 

Albert Heijn meer dan 100 Belgische leveranciers zou hebben. Er wordt dus van uitgegaan dat er 

tussen deze Belgische leveranciers ook Gentse ondernemingen zitten. 

 

 Personeelsuitgaven 

 

Van het totale netto-inkomen van de personeelsleden van de verschillende ondernemingen in de 

Ghelamco Arena, wordt verondersteld dat 70% besteed wordt in het Gentse. Deze veronderstelling 

is enerzijds gebaseerd  op het feit dat zich onder de werknemers van K.A.A. Gent een groot aantal 

professionele sportbeoefenaars bevinden met verschillende nationaliteiten. Er wordt vanuit gegaan 

dat deze werknemers een deel van hun loon buiten Gent spenderen. Ook bij de vestiging van Albert 

Heijn (een van oorsprong Nederlandse supermarktketen) in de Ghelamco Arena, , werken mensen 

met de Nederlandse nationaliteit. Vanwege de geringe afstand tussen Gent en de Nederlandse 

grens, wordt er vanuit gegaan dat ook een deel van deze lonen gespendeerd worden buiten Gent. 

 

 Bezoekersuitgaven 

 

Zoals reeds werd aangegeven, wordt bijna alle uitgaven door bezoekers gedaan in het stadion. Deze 

uitgaven behoren bijgevolg tot de inkomsten van de ondernemingen in de Ghelamco Arena, en 

worden in deze economische impactstudie betrokken aan de hand van hun uitgaven. 
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 Sectorspecifieke percentage inzake toegevoegde waarde7 

 

Dit percentage wordt gebruikt in de tweede formule om het indirecte effect van de Ghelamco Arena te 

berekenen. Het percentage wordt vermenigvuldigd met de lokale uitgaven, en staat voor het feit dat het 

aandeel van de toegevoegde waarde in de totale waarde van de productie verschilt per sector (Schoors, 

Karas, Kamphuis, 2010). De reden voor deze verschillen komt voort uit het feit dat elke onderneming en 

elke sector op een andere manier bijdraagt aan de lokale welvaart. In elke sector hebben de 

ondernemingen verschillende intermediaire goederen en diensten nodig. Hoe minder van deze 

intermediaire verbruiken gemiddeld nodig zijn in een sector, hoe hoger het sectorspecifieke percentage 

inzake toegevoegde waarde zal zijn. Het gemiddelde percentage voor de toegevoegde waarde per sector 

wordt berekend aan de hand van data uit de “nationale rekeningen” van 2011 in Belgostat. Na 2011 zijn 

deze cijfers niet of onvoldoende beschikbaar in Belgostat. We berekenen dit cijfer door voor de Belgische 

economie, de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen per sector te delen door de totale productie 

per sector. Elke uitgavenpost wordt gelinkt aan een van de 96 sectoren die via Belgostat beschikbaar zijn 

en het bijhorende sectorspecifieke percentage inzake toegevoegde waarde. Bij de uitgavenposten waar 

het onmogelijk voor was om een specifieke link te maken met één bepaalde sector (omdat er 

bijvoorbeeld meerdere sectoren bij een bepaalde uitgave betrokken zijn) wordt gebruik gemaakt van het 

gemiddelde percentage inzake toegevoegde waarde van alle 96 sectoren. Dit gemiddelde percentage 

bedroeg 41% in 2011, en werd bekomen door de totale bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen 

voor de 96 sectoren in 2011 te delen door de totale productie van de 96 sectoren in 2011. Wanneer een 

uitgavenpost kon gelinkt worden aan verschillende sectoren, werd het gemiddelde van de 

sectorspecifieke percentages genomen. De verschillende berekeningen om tot het sectorspecifieke 

percentage inzake toegevoegde waarde te komen, zijn te vinden in bijlage 5. 

 

 Multiplicator 

 

Dat de keuze voor een multiplicator afhankelijk is van verschillende factoren, werd reeds besproken in 

deze masterproef. KESENNE (2005) gebruikt bij de organisatie van een sportevenement een multiplicator 

van 1,2, waarbij het betrokken land gekarakteriseerd wordt door een inkomensbelasting van ongeveer 

40%, een hoge mate van sparen, en een grote mate van import van consumptiegoederen. Deze 

karakteristieken zijn vrij gelijkaardig aan de situatie in België. Een multiplicator wordt mede bepaald  

                                                           
7
 Zie bijlage 5. 
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door de grootte van het interessegebied van de economische impactstudie. Om die reden kan worden 

opgemerkt dat SCHOORS, KARAS & KAMPHUIS (2010) in een vergelijkbare economische impactstudie 

van een universiteit op de economie van de Nederlandse provincie Zeeland, een multiplicator gebruikten 

van 1,5. De multiplicator in die studie werd deels verantwoord op basis van het feit dat een multiplicator 

van 1,5 in de typische macro-economische handboeken als standaard wordt beschouwd. Gent heeft een 

veel kleinere oppervlakte dan Zeeland, en heeft bijgevolg meer kans op lekken van de uitgaven uit de 

lokale economie. Bijgevolg zullen er in Gent dus minder grote multiplicatoreffecten waar te nemen zijn. 

De multiplicator voor Gent zou om die reden kleiner kunnen zijn dan een multiplicator voor Zeeland.  

 

Voor het berekenen van de economische impact van de Ghelamco Arena  viel de keuze op een 

multiplicator van 1,2, rekening houdend met de karakteristieken van het Kesenne-model en de grootte 

van Gent ten opzichte van Zeeland. Bovendien is de afstand tussen Gent en andere centra waar 

vergelijkbare goederen en diensten worden aangeboden niet bijzonder groot, rekening houdend met de 

oppervlakte en de dichtbevolktheid van de regio. Dit impliceert dat het realistischer om in dit geval een 

kleinere multiplicator te gebruiken. 

 

Een multiplicator van 1,2 impliceert dat elke euro die gespendeerd wordt door de Ghelamco Arena 1,2 

keer meer wordt gespendeerd door andere agenten in de lokale economie. 
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C. Resultaten 

 

Directe, indirecte en afgeleide effecten  

 

De totale economische impact van de Ghelamco Arena op de Gentse economie wordt berekend aan de 

hand van de som van het directe effect, het indirecte effect en het afgeleide effect. 

 

Tabel 1: Samenvatting van de economische impact van de Ghelamco Arena 

 

 

 

Door de som van deze drie effecten wordt de totale economische impact van de Gentse Ghelamco Arena 

op de lokale economie geschat op 9.812.434 euro. De Ghelamco Arena draagt rechtstreeks meer dan 4,7 

miljoen euro bij tot het Gentse bruto regionale product. Via de indirecte en afgeleide effecten wordt er 

onrechtstreeks meer dan 5 miljoen euro bijgedragen tot het Gentse bruto regionale product. De totale 

economische impact van de Ghelamco Arena maakt ongeveer 0,05% uit van het totale Gentse bruto 

regionale product. 

 

Wat de tewerkstelling betreft, worden er rechtstreeks jobs gecreëerd door de ondernemingen die 

gevestigd zijn in het stadion. Zij nemen mensen aan voor de verwezenlijking van hun activiteiten. Maar 

  
Toegevoegde waarde door 

Ghelamco Arena 

  

Toegevoegde waarde door andere 
Gentse bedrijven ten gevolge van de 

Ghelamco Arena 

Uitgavenpost 
Direct 
effect 
(euro) 

Uitgavenpost 
Indirect 
effect 
(euro) 

Afgeleid 
effect 
(euro) 

Personeelskosten 
Ghelamco Arena 

17.434.080 
Extra aankopen 

goederen en diensten 
door Ghelamco Arena 

1.737.719 1.659.540 

Personeelskosten 
Ottenstadion 

-12.681.733 Personeelsbestedingen 755.831 906.997 

Totaal 4.752.347 Totaal 2.493.550 2.566.537 



 61 

ook onrechtstreeks worden er door de Ghelamco Arena jobs gecreëerd in de lokale economie. De extra 

toegevoegde waarde die door andere Gentse bedrijven gecreëerd wordt door de aanwezigheid van de 

Ghelamco Arena wordt geschat op 5.060.087 euro. In een studie van de provincie Oost-Vlaanderen 

(Provincie Oost-Vlaanderen-Huis van de economie, 2013) werd de gemiddelde arbeidsproductiviteit of 

toegevoegde waarde per werknemer in Oost-Vlaanderen geschat  op ongeveer 77.000 euro voor de 

tertiaire sector. Wanneer rekening wordt gehouden met dit cijfer, worden er naast de werknemers die 

tewerkgesteld worden in de Ghelamco Arena (via K.A.A. Gent, Horeca Foot, Goosebumps Events en 

Albert Heijn) nog eens indirect 66 extra jobs (VTE’s of voltijdse equivalenten) gecreëerd in andere 

ondernemingen door de aanwezigheid van de Ghelamco Arena In Gent en de activiteiten die in het 

stadion worden georganiseerd. 

 

De toegevoegde waarde die indirect gecreëerd wordt door de Ghelamco Arena, komt voornamelijk voort 

uit de uitgaven van de ondernemingen die gevestigd zijn in de Ghelamco Arena bij andere lokale 

ondernemingen. In mindere mate wordt deze toegevoegde waarde gecreëerd via de uitgaven van 

personeelsleden, die werken in een van de ondernemingen die gevestigd zijn in de Ghelamco Arena en 

met hun loon aankopen doen bij andere ondernemingen in Gent. 

 

Om zo correct mogelijke resultaten te bekomen werden enkel de nieuwe uitgaven in overweging 

genomen, die het gevolg waren van de recente aanwezigheid van de Ghelamco Arena in Gent. K.A.A. 

Gent en Horeca Foot deden reeds gelijkaardige uitgaven in de Gentse economie wanneer zij vanuit het 

oude Ottenstadion opereerden. Enkel de extra uitgaven die het gevolg waren van de verhuis naar het 

nieuwe stadion werden in overweging genomen. Dit werd gedaan door de budgetten van K.A.A. Gent en 

Horeca Foot te vergelijken voor en na de verhuis naar de Ghelamco Arena en de verschillen te gebruiken 

in deze impactstudie. De nieuwe resultaten werden verkregen via Dhr. Michel Louwagie. De oude 

budgetten van K.A.A. Gent en bvba Horeca Foot werden geraadpleegd via de Balanscentrale van de 

Nationale Bank. Dezelfde redenering werd gevolgd bij Goosebumps Events. Hier was geen vergelijking 

nodig, aangezien via Dhr. Michiel Vanderheyden van Goosebumps Events inzicht werd verkregen in de 

extra uitgaven die de verhuis naar de Ghelamco Arena met zich mee bracht. 
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Financiële terugvloei 

 

Voor de overheid zullen er financiële terugverdieneffecten ontstaan door de positieve economische 

impact van de Ghelamco Arena op de Gentse economie. Deze terugverdieneffecten zullen grotendeels 

langs vijf kanalen verlopen. Het grootste gedeelte van de financiële terugvloei naar de overheid komt 

voort uit de personenbelasting en de sociale zekerheidsbijdragen, die het gevolg zijn van de extra 

tewerkstelling (zowel direct als indirect) in Gent door de Ghelamco Arena. Een ander gedeelte van de 

terugverdieneffecten voor de overheid heeft betrekking op de extra winst, door de extra productie van 

de ondernemingen in Gent door de Ghelamco Arena. Door deze extra winst krijgt de overheid  extra 

inkomsten uit vennootschapsbelasting. Ook gaven we reeds aan dat er zowel rechtstreeks als 

onrechtstreeks heel wat extra toegevoegde waarde tot stand kwamen in de Gentse economie,  door de 

Ghelamco Arena. Door het heffen van de belasting op de toegevoegde waarde, bekomt de overheid een 

derde vorm van financiële terugvloei door de aanwezigheid van de Ghelamco Arena in Gent. Specifiek 

voor Stad Gent zal de financiële terugvloei vooral bestaan uit de onroerende voorheffing enerzijds, en de 

belasting op de bedrijfsvestigingen. Deze laatste belasting is echter voor de verschillende 

ondernemingen vrijgesteld voor de eerste drie levensjaren van het stadion.    

 

D. Nuancering van de resultaten 

 

Er kunnen enkele nuanceringen worden gemaakt bij deze resultaten. Ten eerste is het bij het maken van 

een economische impactstudie noodzakelijk om zicht te hebben op de inkomsten en uitgaven van de 

betrokken ondernemingen. Voor de economische impact van de Ghelamco Arena was het niet 

eenvoudig om deze informatie in te winnen. Dit kwam vooral omdat Albert Heijn, K.A.A. Gent en Horeca 

Foot niet gretig waren om deze informatie vrij te geven. Daar kwam bovenop dat de jaarrekeningen voor 

dit jaar nog niet gepubliceerd zijn. Er werden dus verschillende assumpties gedaan op basis van 

statistische gegevens en gemiddelden uit de literatuur, om de vereiste data zo dicht mogelijk te 

benaderen. Om de directe, indirecte en afgeleide effecten te berekenen is het vooral van belang om een 

zo goed mogelijk beeld te hebben van de personeelskosten, het aandeel van de totale uitgaven die in 

Gent worden gedaan, en de sector waar deze uitgaven naartoe vloeien.  

 

Een tweede nuance die kan gemaakt worden heeft betrekking op de keuze van de multiplicator. In 

principe kan voor elke economische impactstudie een eigen multiplicator worden berekend. In casu 
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werd geoordeeld dat er te weinig betrouwbare informatie voorhanden was om deze multiplicator zelf te 

berekenen. In plaats daarvan werd gekozen voor een eerder kleine multiplicator die gebaseerd is op de 

literatuur. De keuze voor de eerder kleine multiplicator zorgt er ook voor dat de economische gevolgen 

van de Ghelamco niet overschat worden.  

 

Een derde nuancering heeft betrekking op de data die gebruikt werd om de sectorspecifieke percentages 

te berekenen inzake toegevoegde waarde. Deze cijfers dateren van 2011 omdat geen recentere en meer 

betrouwbare data voorhanden waren. Recentere data zouden echter geen grote invloed hebben op het 

eindresultaat van deze economische impactstudie. 

 

Tot slot is een economische impactstudie gebrekkig voor een accurate analyse van de economische 

gevolgen van de Ghelamco Arena voor de stad, in de mate dat het geen rekening houdt met de 

verschuiving van de welvaart van de buurt rond het Ottenstadion naar de nieuwe locatie. De impact van 

de uitgaven van K.A.A. Gent ten tijde van het Ottenstadion werden weliswaar meegeteld in de analyse 

van de verschillende economische effecten. Er wordt echter in een economische impactstudie geen 

rekening gehouden met het verlies aan inkomsten voor de lokale bedrijven rond het oude Ottenstadion. 

Zoals reeds werd aangehaald werden de bezoekersuitgaven, die nu quasi volledig in de Ghelamco Arena 

worden gedaan, in de tijd van het Ottenstadion voor een groot stuk gedaan in de horecazaken rondom 

het stadion. Die lopen nu veel inkomsten mis. De toegevoegde waarde van deze ondernemingen op de 

lokale economie wordt bijgevolg minder groot, hetgeen de positieve cijfers van de Ghelamco Arena in 

een ander perspectief plaatst. 

 

E. Toekomstvisie op de lokale economie rond de Ghelamco Arena 

 

De economische impact van de Ghelamco Arena zal naar alle verwachtingen de komende jaren een heel 

stuk groter worden. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste wordt verwacht dat er de komende 

jaren nog verschillende ondernemingen hun intrek zullen nemen in de Ghelamco Arena. Verschillende 

commerciële ruimtes zijn namelijk nog niet volledig afgewerkt of zijn nog niet gecommercialiseerd. Deze 

toekomstige ondernemingen zullen extra jobs met zich meebrengen en nieuwe additionele toegevoegde 

waarde creëren, door de extra uitgaven die deze ondernemingen in de lokale economie zouden doen. De 

voorwaarde is wel dat de ondernemingen in kwestie dezelfde uitgaven niet reeds deden in Gent.  
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Ten tweede moet ook de volledige Artevelde-site, waarvan de Ghelamco Arena deel uitmaakt, nog 

afgewerkt worden. Er zijn reeds enkele projecten in aanbouw, zoals twee grote kantoortorens en een 

hotel. Deze projecten zullen de bestedingseffecten in de lokale economie vergroten. De bedrijven op de 

site creëren extra toegevoegde waarde en stellen mensen te werk. Deze mensen zullen op hun beurt een 

deel van hun inkomen uitgeven in de lokale economie. Om dit te beschouwen als extra uitgaven is 

uiteraard vereist dat zij dat deel van hun inkomen niet reeds uitgaven in Gent. 

 

Ten derde wordt verwacht dat in de komende tijd enorm geïnvesteerd zal worden in de buurt rond het 

stadion. Deze investeringen zullen zorgen voor extra bezoekers en werknemers in de buurt van het 

stadion. De combinatie van deze extra toestroom aan mensen en de aanwezigheid van het 

voetbalstadion zal hoogstwaarschijnlijk nieuwe investeerders in de buurt aantrekken. De aanwezigheid 

van extra bezoekers brengt namelijk nieuwe mogelijkheden mee voor ondernemingen die consumptieve 

goederen aanbieden, zoals restaurants en cafés. Dit kan leiden tot extra bezoekersuitgaven en dus tot 

een grotere indirecte impact van de Ghelamco Arena. De komst van nieuwe bedrijven in de buurt zou er 

ook voor kunnen zorgen dat de reeds aanwezige bedrijven verplicht worden om extra te investeren om 

voldoende competitief te blijven, en om nieuwe creatieve producten of diensten te ontwikkelen. Het 

voorbeeld kan hier gegeven worden van Holiday Inn Express. Sinds de komst van de Ghelamco Arena is 

er  bij Holiday Inn Express vraag naar alternatieven voor de VIP-formules die aangeboden worden in het 

stadion. Holiday Inn Express kan hier bijvoorbeeld op inspelen door goedkopere alternatieven aan te 

bieden en dit te combineren met gratis parkeermogelijkheden op een zucht van het stadion. Holiday Inn 

Express is namelijk één van de weinige ondernemingen in de buurt van het stadion die zijn 

parkeerruimte niet verhuurt aan K.A.A. Gent. Dit zou kunnen leiden tot een extra omzet. Wanneer 

Holiday Inn Express een groot deel van haar uitgaven in Gent doet, zou de economische impact van de 

Ghelamco Arena via het multiplicatoreffect groter worden. 

 

Een bijkomend economisch effect  zou kunnen zijn dat de prijzen dalen in de horeca, door de extra 

concurrentie van de nieuwe investeerders en ondernemingen die worden aangetrokken door de 

Ghelamco Arena. Het voorbeeld kan gegeven worden van het nieuwe hotel dat gebouwd wordt door de 

Ghelamco Group. Stel bijvoorbeeld dat dit hotel 150 nieuwe kamers op de markt zou brengen, dan 

brengt dit grote gevolgen mee voor de bezetting en de prijzen van de reeds bestaande hotels in Gent. 
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CONCLUSIE 
 

De nieuwe Ghelamco Arena te Gent is een multifunctioneel voetbalstadion, waar een hele economische 

dynamiek achter schuil gaat. Er is bijvoorbeeld het kostenplaatje van het project. Het bouwen van de 

Ghelamco Arena wordt geschat op ongeveer 76 miljoen euro, terwijl het totale project ongeveer 120 

miljoen euro zou kosten. Deze kost wordt gedragen door verschillende partners in het project via een 

constructie van Publieke Private samenwerking. Het grootste  gedeelte van de kosten voor de bouw 

wordt gedragen door de private partners, bestaande uit de voetbalclub K.A.A. Gent en de 

projectontwikkelaar Ghelamco Group. Het overige gedeelte van de kosten van het project wordt 

gedragen door Stad Gent en bedraagt rond de 20 miljoen euro. Door de zware kosten van de Ghelamco 

Arena, wordt door de verschillende investeerders een “return on investment” verwacht via een aantal 

economische effecten. Sommige van deze economische effecten zijn duidelijk zichtbaar, terwijl andere 

effecten moeilijker te bepalen zijn. 

 

Deze economische effecten hebben ten eerste betrekking op de extra inkomsten die gegenereerd 

worden door de verschillende partners in het multifunctionele stadion. We kunnen dit terugkoppelen 

naar de Ghelamco Arena voor K.A.A. Gent en haar dochteronderneming bvba Horeca Foot, voor de 

ondernemingen die in het stadion gevestigd zijn, voor de Ghelamco Groep en voor de lokale overheid. 

Voor K.A.A. Gent en Horeca Foot bestaan deze extra inkomsten ten eerste uit de stijging van de 

inkomsten uit tickets door een toename van het aantal toeschouwers. Bovendien kunnen K.A.A. Gent en 

haar dochteronderneming nieuwe inkomsten halen uit de verschillende horeca-faciliteiten die gevestigd 

zijn in het stadion. Tot slot brengt een nieuw multifunctioneel stadion nieuwe opportuniteiten met zich 

mee inzake marketing en de organisatie van evenementen. Door deze extra inkomsten kan de club 

betere en bekendere voetballers aantrekken, hetgeen haar sportief grotere successen zal opbrengen. 

Deze successen leiden op hun beurt opnieuw tot extra inkomsten. Ook de ondernemingen die gevestigd 

zijn in het stadion profiteren mee van de aandacht omtrent het stadion, en de extra bezoekers die het 

stadion met zich mee brengt. Dit zal leiden tot een stijging van de omzet van deze bedrijven. Voor 

Ghelamco Group zullen de extra inkomsten bestaan uit de verhuur en de verkoop van commerciële 

ruimtes in het stadion, en de extra naambekendheid voor het bedrijf omdat het stadion naar haar werd 

genoemd voor de komende tien jaar. Bovendien staat Ghelamco in voor de ontwikkeling van de site rond 

het stadion en zal zij ook daaruit inkomsten verkrijgen wanneer de geplande bedrijfsgebouwen en het 

hotel verhuurd of verkocht worden. Wat de extra inkomsten van de overheid betreft verwijzen we naar 
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de terugverdieneffecten van de overheid door het heffen van belastingen op de activiteiten die in het 

stadion plaatsvinden. 

 

Er zijn echter ook economische effecten van de Ghelamco Arena die moeilijker waar te nemen zijn. Het 

gaat hierbij om de bestedingseffecten. Dit zijn de effecten van de extra bestedingen door de 

aanwezigheid van de Ghelamco Arena, op de lokale economie. Deze effecten kunnen berekend worden 

aan de hand van een economische impactstudie. Een economische impactstudie maakt het mogelijk om 

de moeilijker waar te nemen economische effecten van de Ghelamco Arena, om te zetten in data. Aan 

de hand van cijfers omtrent de uitgaven van de ondernemingen die gevestigd zijn in het stadion, de 

bezoekersuitgaven en de uitgaven van het tewerkgestelde personeel in de Ghelamco Arena, wordt de 

economische impact van het stadion berekend aan de hand van drie effecten. Het directe effect heeft 

betrekking op de toegevoegde waarde die door de in het stadion gevestigde ondernemingen gecreëerd 

wordt. Het indirecte effect en het afgeleide effect impliceren de toegevoegde waarde die wordt 

gecreëerd omwille van de aanwezigheid van het stadion, maar door andere Gentse ondernemingen. Dit 

wordt berekend aan de hand van het multiplicatoreffect. Dit multiplicatoreffect komt neer op het feit 

dat de ondernemingen in het stadion, via hun uitgaven aan hun Gentse leveranciers extra toegevoegde 

waarde en tewerkstelling veroorzaken bij deze leveranciers. Hetzelfde geldt voor de Gentse leveranciers 

van de leveranciers. Dit multiplicatoreffect kan ook berekend worden voor de bezoekersuitgaven en de 

personeelsuitgaven bij de Gentse ondernemingen. Dit multiplicatoreffect sterft uiteindelijk uit doordat 

er bestedingen lekken uit Gent. Deze data zal uiteindelijk via het berekenen van de drie effecten (directe 

+ indirecte + afgeleide effect) leiden tot een zicht op de extra toegevoegde waarde en de extra 

tewerkstelling, die rechtstreeks en onrechtstreeks gecreëerd worden in de lokale economie ten gevolge 

van de aanwezigheid van de nieuwe Gentse voetbaltempel.  

 

Een economische impactstudie kan dus als middel dienen voor de betrokken partijen bij een 

multifunctioneel stadion, om de zware investering te verantwoorden. Dit geldt vooral voor de lokale 

overheden omdat een groot deel van hun uitgaven gefinancierd wordt met belastinggeld, en dus 

onrechtstreeks via de inwoners van een regio. Een positief resultaat bij een economische impactstudie 

zou de publieke kost kunnen rechtvaardigen. Ook kan een positieve economische impactstudie gebruikt 

worden door een voetbalclub om morele en financiële steun te vinden bij de lokale overheid bij het 

bouwen van een voetbalstadion. Om de bovenstaande redenen wordt de uitkomst van een impactstudie 

in sommige gevallen gemanipuleerd om een beter resultaat te bekomen. Een groot deel van de 
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economische impactstudies moet daardoor genuanceerd worden. Veel van deze manipulaties hebben 

betrekking op het overschatten van de uitgaven in een regio, of het negeren van de opportuniteitskosten 

die met de bouw van een voetbalstadion gepaard gaan. 

 

Wat de Ghelamco Arena betreft, werd in deze masterproef geopteerd voor een economische 

impactstudie die de gevolgen in kaart brengt van alle bestedingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks het 

gevolg zijn van de aanwezigheid van het nieuwe stadion in Gent. Dit verschilt van de meeste 

economische impactstudies in de literatuur, waarbij enkel rekening gehouden wordt met de 

bezoekersuitgaven. Er werd rekening gehouden met de directe, indirecte en afgeleide effecten en een 

eerder kleine multiplicator. Aan de hand van deze methode werd bekomen dat er rechtstreeks en 

onrechtstreeks door de Ghelamco Arena een extra toegevoegde waarde gecreëerd wordt in Gent van 

meer dan 9,8 miljoen euro. Buiten de jobs die gecreëerd worden door de ondernemingen die gevestigd 

zijn in het stadion, worden elders in de Gentse economie ongeveer 66 extra voltijdse jobs gecreëerd via 

de bestedingseffecten. Er is dus wel degelijk een impact waar te nemen op de lokale economie, maar 

verwacht wordt dat deze de komende jaren zal toenemen om verscheidene redenen. 

 

In deze economische impactstudie van de Ghelamco Arena werd slechts in beperkte mate rekening 

gehouden met de opportuniteitskosten van het project. De reden hiervoor is dat het project nog in de 

kinderschoenen staat en er onvoldoende cijfers beschikbaar zijn. Ook werden er hieromtrent nog geen 

onderzoeken gedaan door de verschillende partners in de Ghelamco Arena. 

 

Er kan geconcludeerd worden uit deze analyse dat er voorlopig weinig onderzoek is gedaan naar de 

economische impact van voetbalstadions in België. Dit heeft deels te maken met het feit dat er in België 

voorlopig weinig moderne voetbalstadions zijn die een positieve impact zouden hebben op de lokale 

economie. Maar het gebrek aan onderzoek heeft ook te maken met het gebrek aan besef bij de 

verschillende stakeholders van een multifunctioneel stadion over de economische effecten. Meestal 

wordt enkel rekening gehouden met de zichtbare economische effecten en de eigen omzetcijfers, maar 

wordt er onvoldoende gecommuniceerd tussen de verschillende stakeholders om ook de 

bestedingseffecten op de lokale economie zo groot mogelijk te maken. 

 

Er wordt tot slot met veel belangstelling gekeken naar de evolutie van de economische impact van de 

Ghelamco Arena en haar omgeving in de toekomst. Op alle vlakken is er namelijk nog ruimte voor 
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ontwikkeling. Ten eerste is de Ghelamco Arena nog niet volledig afgewerkt. Ten tweede zal de komst van 

nieuwe bedrijven en investeerders in de regio zorgen voor extra inkomsteneffecten en extra 

bestedingseffecten in de toekomst. Ten slotte is het belangrijk dat de verschillende betrokken partijen 

een tussentijdse evaluatie maken en een manier vinden om de komende jaren met elkaar in dialoog te 

gaan. Vooral de handelaren in de buurt zijn hierbij vragende partij. Deze dialoog zal echter voor iedereen 

een goede zaak zijn. Op die manier kan de Ghelamco Arena een voorbeeld zijn voor de toekomst van de 

voetbalstadions in België.  

 

In deze masterproef wordt alvast de eerste stap gezet om in de toekomst gebruik te maken van 

economische impactstudies van nieuwe voetbalstadions. Omdat het stadion slechts één jaar in gebruik 

is, lijkt het om die reden interessant om dit onderzoek na een aantal jaren te hernemen en de situaties te 

vergelijken. 
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BIJLAGE 1: Persbericht Stad Gent 12 mei 2003 
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BIJLAGE 2: Nota over de financiering van het project Arteveldestadion 

(verkregen via het kabinet van de Gentse schepen Christophe Peeters) 
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BIJLAGE 3: Direct, indirect en afgeleid effect, berekend op basis van de uitgaven van K.A.A. Gent, 

Horeca Foot, Goosebumps Events en Albert Heijn. 

  
                          GHELAMCO ARENA minus OTTENSTADION     

Uitgavenpost 
Bedrag in 

euro Direct effect Indirect effect % Gent 
Sectorspecifieke % toegevoegde 

waarde % TW Afgeleid effect 

K.A.A. Gent + Horeca Foot + Goosebumps Events 
+ Albert Heijn 1   2=1*3*4 3   4 5= 1*3*M*ATW 

A. PERSONEELSKOSTEN 5 852 347             

Salarissen + sociale lasten personeel 17 434 080 17 434 080           

Uitzendkrachten 600 000   504 000 100% 
Terbeschikkingstelling van 

personeel 84% 295 200 

Overige personeelskosten 500 000   102 500 50% Macrototaal 41% 123 000 

Minus de personeelskosten Ottenstadion -12 681 733 -12 681 733           

B. TOTAAL AFSCHRIJVINGEN               

C. KOSTEN UITBATING EN BEHEER 7 568 265             

1. Algemene uitbatingskosten K.A.A. Gent en 
Horeca Foot 2 400 000   698 500 69% Gemiddelde percentage 42% 811 800 

Onderhoud       75% 
Ondersteunende diensten i.v.m. 

gebouwen 45%   

Syndic       100% 
Ondersteunende diensten i.v.m. 

gebouwen 45%   

Scheidsrechters/taks KBVB       0%       

Transport       100% Vervoer te land 37%   
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2. Grondstoffen 7 110 374             

2.1 K.A.A. Gent + Horeca Foot 2 100 000   430 500 50% Macrototaal 41% 516 600 

2.2 Goosebumps Events 200 000   44 000 50% Gemiddelde percentage 44% 49 200 

a) Voedsel en drank         Detailhandel 50%   

b) Materiaal/meubilair         Macrototaal 41%   

c) Drukwerk         Drukkerijen 33%   

2.3 Albert Heijn 5 880 000   120 540 5% Macrototaal 41% 144 648 

2.4 Minus grond- en hulpstoffen Ottenstadion -1 069 626   -219 273 50% Macrototaal 41% -263 128 

3. Minus diensten en diverse goederen 
Ottenstadion -5 621 262   -576 179 25% Macrototaal 41% -691 415 

4. Diverse uitbatingskosten K.A.A. Gent en 
Horeca Foot (reiniging kledij, drukwerk, 
menukaarten...) 55 000   22 550 100% Macrototaal 41% 27 060 

5. Minus uitbatingskosten Ottenstadion -258 000   -74 768 69% 
Idem als uitbatingskosten 

Ghelamco Arena 42% -87 586 

6. Overige kosten Goosebumps Events 200 000   41 000 50% Macrototaal 41% 49 200 

7. Overige kosten Albert Heijn 579 600   47 527 20% Macrototaal 41% 57 033 

8. Minus overige kosten Ottenstadion -617 447   -126 577 50% Macrototaal 41% -151 892 

9. Beheerskosten 3 720 000             

Kosten telefoon 80 000     0%       

Commissies/consultancy/vertegenwoordiging 2 500 000   325 000 25% 
Financiële en juridische 

dienstverlening 52% 307 500 

Diverse beheerskosten (marketing, evenementen, 
administratie,…) 900 000   369 000 100% Macrototaal 41% 442 800 

Nutsvoorzieningen 240 000   29 400 25% Gas, elektriciteit, water 49% 29 520 

TOTAAL   4 752 347 1 737 719       1 659 540 
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BIJLAGE 4: Indirect en afgeleid effect, berekend op basis van de bestedingen van het personeel 

van K.A.A. Gent, Horeca Foot, Goosebumps Events en Albert Heijn. 
 

 

 

 

 
 

 
PERSONEELSBESTEDINGEN 

 

Uitgavenpost 
Bedrag in 

euro 
Direct 
effect 

Indirect 
effect 

% 
Gent 

Sectorspecifieke % toegevoegde 
waarde 

% 
TW 

Afgeleid 
effect 

Overige uitgaven 1   2=1*3*4 3   4 
5= 

1*3*M*ATW 

Bestedingen van Ghelamco 
personeel 2.633.556   755.831 70% Macrototaal 41% 906.997 

1. K.A.A. Gent & Horeca Foot 7.425.000             

2. Goosebumps Events 99.000             

3. Albert Heijn 816.336             

4. Minus Ottenstadion -5.706.780             

Totaal     755.831       906.997 
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BIJLAGE 5: Sectorspecifieke percentages inzake toegevoegde waarde 

Sector 
Bruto Toegevoegde 

Waarde Productie 

% TW 
(BTW/Productie) 

  2011 2011 2011 

   Teelt van gewassen, veeteelt, jacht (01) 1896,2 7163,4 26,5 

   Bosbouw en de exploitatie van bossen (02) 114,8 434,6 26,4 

   Visserij en aquacultuur (03) 50,2 175,3 28,6 

   Mijnbouw (05-09) 324,6 893,6 36,3 

   Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten (10-12) 6656,1 34464,2 19,3 

   Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer (13-15) 1473 6268,5  23,5  

   Houtindustrie (16) 766,6 3093,6  24,8  

   Vervaardiging van papier en papierwaren (17) 1036,9 4500,6  23,0  

   Drukkerijen, reproductie van opgenomen media (18) 1158,8 3523,2  32,9  

   Vervaardiging aardolieproducten (19) 911,1 36670,6  2,5  

   Vervaardiging van chemische producten (20) 6536 31039,3  21,1  

   Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (21) 3038,9 9228,2  32,9  

   Vervaardiging van producten van rubber of kunststof (22) 1811,9 6058,6  29,9  

   Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten (23) 2241,7 8005,2  28,0  

   Vervaardiging van metalen in primaire vorm (24) 2613,6 24725,4  10,6  

   Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (25) 3978,5 13612,3  29,2  

   Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten 
(26) 1290,6 3540,6  36,5  

   Vervaardiging van elektrische apparatuur (27) 1447 4558,9  31,7  

   Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen (28) 3414,6 10199,9  33,5  

   Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers 
(29) 2511,2 17067,3  14,7  

   Vervaardiging van andere transportmiddelen (30) 616,3 1679,5  36,7  

   Vervaardiging van meubelen; overige industrie (31-32) 1315,5 4622,4  28,5  
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   Reparatie en installatie van machines en apparaten (33) 781,9 1963  39,8  

   Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (35) 7430,9 13952  53,3  

   Winning, behandeling en distributie van water (36) 821,2 1907,8  43,0  

   Afvalindustrie (37-39) 1916,7 7674  25,0  

   Bouwnijverheid (41-43) 19513,8 69094,4  28,2  

   Groot- en detailhandel onderhoud en reparatie motorvoertuigen en motorfietsen 
(45) 5248,5 11557,5  45,4  

   Groothandel en handelsbemiddeling (46) 21426,2 49388,4  43,4  

   Detailhandel, m.u.v. de handel in auto's en motorfietsen (47) 14381,6 28759,3  50,0  

   Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen (49) 6751,8 18392,8  36,7  

   Vervoer over water (50) 388,8 4384,5  8,9  

   Luchtvaart (51) 405,9 2895,3  14,0  

   Opslag en vervoer-ondersteunende activiteiten (52) 9548,4 24441,9  39,1  

   Verschaffen van accommodatie; eet- en drinkgelegenheden (55-56) 5774 14481,4  39,9  

   Uitgeverijen (58) 1132 3066,5  36,9  

   Productie, uitzenden, programmeren van films en video-, radio-, en 
televisieprogramma's (59-60) 1580 3521,5  44,9  

   Ontwerpen en programmeren, computerconsultancyactiviteiten, dienstverlening 
inzake informatie (62-63) 5374,5 11902,6  45,2  

   Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen (64) 13800,2 27862,4  49,5  

   Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale 
verzekeringen (65) 4625,6 9975,6  46,4  

   Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen (66) 3285,9 8646  38,0  

   Exploitatie van en handel in onroerend goed (68) 29692,8 39314,1  75,5  

   Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, bedrijfsbeheer (69-70) 21126,1 38907,4  54,3  

   Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen (71) 3939,7 9877,1  39,9  

   Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied (72) 768,2 1885,1  40,8  

   Reclamewezen en marktonderzoek (73) 1941,8 7690,4  25,2  

   Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten; veterinaire 
diensten (74-75) 597,8 1720,9  34,7  
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   Verhuur en lease (77) 2805,7 5807,3  48,3  

   Terbeschikkingstelling van personeel (78) 4953,4 5871,5  84,4  

   Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 
(79) 574,7 3851,9  14,9  

   Beveiligings- en opsporingsdiensten; admin. en ondersteunende diensten i.v.m. 
gebouwen; landschapsverzorging (80-82) 6405,1 14144,4  45,3  

   Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen (84) 25008,4 33877,5  73,8  

   Onderwijs (85) 23156,5 26398  87,7  

   Menselijke gezondheidszorg (86) 16783,5 30268,8  55,4  

   Maatschappelijke dienstverlening met en zonder huisvesting (87-88) 8477,9 11535,6  73,5  

   Creatieve activiteiten en culturele activiteiten; loterijen en kansspelen (90-92) 1288,3 2835,9  45,4  

   Sport, ontspanning en recreatie (93) 878,9 2049,9  42,9  

   Verenigingen (94) 2530,3 5728,7  44,2  

   Reparatie van computers en consumentenartikelen (95) 286,8 634,8  45,2  

   Overige persoonlijke diensten (96) 1320,1 2743  48,1  

   Macrototaal 330049,1 805233  41,0  


