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Als AA Gent vanavond tegen
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Aardewarmt
nog sneller op
danal gedacht

meer teoverzien, zo luidt de redenering.Mathias
Bienstman relativeert dat. “We weten in realiteit
nietwaarhet tippingpointprecies ligt.Desituatie
waarwe inzitten, isnueenmaaluniek.Elk tiende
vaneengraadishetwaardomvoortevechten.De
risico’sbeginnenalbijopwarmingvan1graad,bij
2 graden komen er systemische risico’s zoals de
instorting van ecosystemen, afbraak van koraal-
riffen, en invloedopdevoedselproductie.Van2,5
tot 3 graden dreigen er onomkeerbare gevolgen
tekomen.”VolgensRichardTolblijvendegevolgen
bij een opwarming tussen 2 en 3 graden al bij al
binnendeperken. “Jekanhetvergelijkenmeteen
verlies van één jaar economische groei.”

Europa koploper
OpdeKlimaatconferentie inParijsmoetmidden
december een akkoord worden gesloten tussen
195landen.Erwordtvanelk landeenengagement
verwacht,ookvandeontwikkelingslanden,maar
elke regering moet zelf op tafel leggen wat ze
mogelijk acht voor haar land. Binnen Europa is
er overeenstemming om tegen 2030 veertig pro-
centminder CO2uit te stoten dan in 1990. België
heeft echternognietuitgemaakthoehetdatpre-
cieszaldoen,omdatergeenovereenstemming is
tussendedeelstaten.VlaamsministervanMilieu
Joke Schauvliege (CD&V) geeft te kennen dat ze
zich niet aangesproken voelt door de uitspraak
vanFigueres. “Wehebbende indrukdatzevooral
betrekking heeft op andere continenten en niet
opEuropa,dataltijdkoploperenvoortrekkervan
klimaatmaatregelen geweest is. We gaan onze
doelstellingendaaromooknietbijstellen.Wekie-
zenervooreenduidelijke lijn tevolgen,die ieder-
een begrijpt en kannastreven.”

VN voorzien stijging van 3 in plaats van 2 graden
DOMINIQUE SOENENS

Zelfsmet een akkoord op deKlimaat-
conferentie in Parijs eind dit jaar zal
de opwarming van de aarde tegen eind
deze eeuwniet 2maar 3 graden bedragen.
Dat zegt Christiana Figueres, topvrouw
van het VN-klimaatpanel.

Het is eennietmis te verstanewaarschuwingdie
ChristianaFigueresuitstuurt.Eenonheilspellende
ook.DeVerenigdeNaties gaan er niet langer van
uitdatdeklimaatopwarmingkanbeperktworden
tot 2 graden. Ook niet met een akkoord op de
Klimaatconferentie inParijs,einddit jaar. “Zonder
akkoordzoudeopwarmingoplopentot4ofzelfs
5 graden”, zegt Figueres. “Maar zelfs met een
akkoord moeten we rekenen op een verhoging
met3graden.Deredenisdatde inspanningendie
nu geleverd worden niet voldoen om de opwar-
minginteperkentot2graden. Isdie3gradenaan-
vaardbaar?Neen.Maarmetwaternuoptafel ligt,
vormt dat de basis.”
Debijstelling tot3graden is eenpijnlijkezaak,

maar het geeft aan dat de fossiele sector nog een
hele grote invloed heeft op overheden, zegt
MathiasBienstmanvandeBondBeterLeefmilieu
(BBL). “Vooral in Australië, Canada en Polen is
dathetgeval.DeVS,ChinaenEuropatrekkenaan
de kar, maar het is onvoldoende. Figueres wil
vooral oproepenommeer ambitie te tonen inde
klimaatdoelstellingen.Hetmoetduidelijkworden
datbedrijven inde fossielesectorbedreigendzijn
voor onze toekomstige welvaart. De druk op
AustraliëenCanadakanvergrootworden.Jekunt
hen bijvoorbeeld bepaalde exportvoorwaarden
opleggen.”

Nederlands klimaateconoom Richard Tol, die
doceert aan onder meer de Vrije Universiteit
Amsterdam, zegt dat de prognose van Figueres
klopt. “Het is al jaren bekend dat de doelstelling
van2gradenniethaalbaar is, 3gradenwordtook
moeilijk. De reden is dat koolstofvrije energie te
duuris. Indelaatstejarenzijnfossielebrandstoffen
snel goedkoper geworden, met name door scha-
lie-olieen -gas.Zonne-energiegaatwel snelvoor-
uit, maar kan schaliegas niet bijhouden.
Windenergiegaatdanweer langzaamvooruit.Op
diemanierblijvenfossielebrandstoffenpopulair.”
Volgens verschillende wetenschappers ligt de

kritische grens voor de opwarming van de aarde
op2graden tegenhet eindvandezeeeuw.Alsdie
grens overschreden wordt, zijn de gevolgen niet

► Koraalriffen ondervinden al schade vanaf

een opwarming van 2 graden. © PHOTO NEWS

‘De bijstelling tot 3 graden
geeft aan dat de fossiele sector
nog een hele grote invloed

heeft op overheden’

MATHIAS BIENSTMAN

BOND BETER LEEFMILIEU

Vlaanderen voelt tax shift pas in 2017
De impact van de federale
tax shift op deVlaamse
begroting is nog lang niet
duidelijk.Wellicht vloeit er
in 2017 140miljoen euro
minder naar Vlaanderen.

Betrouwbare ramingen zijn nog
niet mogelijk, zei Vlaams
begrotingsminister Annemie
Turtelboom (Open Vld) in het
Vlaams Parlement. Voor die
ramingen is het wachten op de
concreteuitwerkingvanmaatre-
gelen,zoalsdeafschaffingvanhet
belastingtariefvan30procent,de
hogere aftrek voor beroepskos-
ten, de verhoogde belastingvrije
som en de verhoging van de
werkbonus.
Voor de lastenverlaging in de

personenbelasting gaat de fede-
raleregeringuitvaneenminder-
inkomstvan850miljoeneuro.In
dat geval zoudeVlaamsebegro-
ting het in 2017 met zowat 140
miljoen euro inkomsten uit de
personenbelastingmindermoe-
ten stellen.
Delastenverlagingvoorbedrij-

ven, die ook geldt voor de non-
profitsector, zou een positief
effect kunnen hebben op de
Vlaamse begroting. “De werke-
lijke impact hangt af van demix
vanmaatregelendiewordtgeno-
men, van de timing en van het
aantal werknemers dat van het
voorzienevoordeelkangenieten
en door de Vlaamse overheid
wordt gesubsidieerdof betaald”,
zei de minister. Vlaanderen zou

ookvoordelenhalenuitdelagere
btwvoorscholenbouwensociale
huisvesting, maar ook daar zijn
meer details nodig om de pre-
cieze impact te kunnenramen.

Gemeente-inkomsten
Voordelokalebesturensamenis
er–volgenseenruweschatting–
sprake van eenminderinkomst
van bijna 40 miljoen euro. De
gemeenten zullen minder
inkomsten hebben uit de perso-
nenbelasting. Turtelboom vindt
hetnogtevroegomaltespreken
over mogelijke compensaties
door de Vlaamse overheid. De
gemeentenzullen immersprofi-
terenvanlageresocialebijdragen
voorpersoneelenvanlagerebtw
voor scholenbouw. (BELGA/DM)
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oor alle duidelijkheid: AAGent zal San Siro in
Milaanniet halen endaaromdeChampions
Leaguenietwinnenmaar dat is precies de
bedoeling vandeze Champions League, die vijf-
entwintig jaar geleden voor en door de hele
grote Europese voetbalbedrijven is uitgedacht.
Gaandeweg is die zelfs omgebouwd tot een
vehikel ommeer geld te verdienendanhun
tegenstanders uitminder rijke landen of steden.
AAGentmopperde eenbeetje bij de loting:

niet sexy en tochwel zwaar. Niet sexy is voor
interpretatie vatbaar. Als het de bedoeling is om
een kans temaken op sportievewinst, dan is die
groep juistwel sexy. In groepHzit geenmega-
teamenheeft de laagste opgetelde omzet van
alle groepen.Alleen in groepGwashetmis-
schiennog iets beter toeven, zoals blijkt uit de
grafiek vande verschillende omzetten per
groep.
In groepGwas FCChelsea ongenaakbaar,

hoewel op de sukkel in eigenPremier League.
Maar voorGentwasDinamoKiev uit de derde
pot nog interessanter geweest dan vaste
Champions League-klant Lyon enuit de tweede
groep lijkt FCPortominder sterk danValencia.
Daar tegenover staat datGent in de enige groep
zitmet drie tegenstanders die in een begena-
digde dag te pakken zijn.
De grafiekhoudt rekeningmet de laatst

bekende omzetcijfers uit de jaarrekeningen.
VoorGent is dat al een probleem,want door de
titel is deGantoise in een anderewereld terecht-
gekomen, zowel qua inkomsten als uitgaven. Zo
wordt het bestuur vanLyonniet ontvangen in
het eigen bijzonder hoogstaande restaurant in
deGhelamco,maar in de driesterrenzaakHof
vanCleve vanPeterGoossens. Adel verplicht,
zeker in het voetbal.

Elfmiljoenwinst
LatenwedeEuropese rekening vande
KoninklijkeAtletiekAssociatieGentmaken.Die
draait zonder Europees voetbal een omzet van
meer dan 30miljoen eurowaarvan 12miljoen
uit de operaties in de stadionhoreca. 20miljoen
komtuit de pure voetbalactiviteiten, zijnde tv-
rechten, ticketverkoop en transfers. Dit seizoen
komt daar nog eensminimaal 16miljoen euro
bij uit de Champions League-deelname.
Die bestaat uit 12miljoen euro deelname

voor de zes poulewedstrijden, de ticketinkom-
sten (1,2miljoen voor drie thuiswedstrijden) en
de ‘market pool’ (geschat op 3,3miljoen en
waarover verdermeer). Een gelijkspel ofmis-
schien zelfswinst (500.000 of 1miljoen euro
bonus)wordt hier nietmeegerekend. In het sce-
nario dat geen enkel puntwordt behaald,wat
niet ondenkbeeldig is enwatAnderlecht ook
eenpaar keer overkwam, is die eerste deelname
aanhet kampioenenbalminstens 16,5miljoen
waard.
Maar tegenover buitengewone inkomsten

staan vaak ook buitengewone kosten. Gent
speelt in eenhypermodern stadion,maar niet-
teminheeft hetmoeten verbouwen: de bezoe-
kerskleedkamer voldeedniet voor deUEFA, de
perstribunemoestworden omgebouwd, het
stadion aangekleed enhet veld is ook opnieuw
aangelegd. Bovendienhebbende spelers een
dikke kampioenspremie gekregen endiewordt
danweer betaaldmet Champions League-geld.
Als zewedstrijden zoudendurvenwinnen,
betekent dat nogmeer premie.
ManagerMichael Louwagie countertmaar

wat graag iedereen dieAAGent rijk rekent:
“Onze buitengewone kosten bedragennet geen
5miljoen euro.Het bedrag vandemarket pool
kennenwenogniet,maarwewetenwel dat
ClubBrugge als uitgeschakelde ploeg vande

play-offs daar 10 procent van krijgt. Dat is
eennieuwe regeling die dit jaar ingaat.
Netto houdenwe ietsmeer dan 11miljoen
euro over aandeze campagne endaar
reken ik danniet de aanwerving van
spelers bij diewe zonder de
Champions Leagueniet zoudenheb-
ben gehaald.”

Opmaat van
de grote clubs
AAGent hoopt derde te kunnen
worden.Dan zouhet boven zijn
klasse boksen,wantGent zat als
nieuwkomer zonder veel Europese
resultaten bij de loting in pot 4.Het is
niet de bedoeling datGent langmee-
gaat. De hele competitieformule is
erop gericht om tegende lente de
grootste Europese clubs tegen elkaar
te zien voetballen. Competitief even-
wicht is in het voetbal eenhol begrip.
De beste teams zo vaakmogelijk tegen
elkaar, dat is het geheimvoor een goede
voetbalbusiness. Niks erger dus dan in
mei eenfinaleAAGent-FCAstana: een
halfleeg stadion,mopperende sponsors en
tv-zenders zonder kijkers.
Dat zal niet gebeuren,maar in den

beginnehaddatwel gekund. Toenwas
deEuropacup voor Landskampioenen
eenbekertoernooimet loting en
directe uitschakeling: ploegA

V

speelde een keer thuis tegenploegB en omge-
keerd. De opgeteldewinnaar ging door en er
werd opnieuwgeloot. Voetbal is een kansspel
verpakt als sport. Geluk is het doorslaggevend
element enhoe kleiner de serie, hoe groter de
factor geluk. In die eerste opzet gebeurde het
geregeld dat grote teams –hoewel die evenveel
domineerden als vandaagwantRealMadrid
wonde eerste vijf edities – tochwerdenuitge-
schakeld.
Pasmet de Champions League in het seizoen

1992-’93 veranderde alles enwerd deEuropese
supercompetitie gedesigned opmaat vande
grote clubs. Directe uitschakeling verdween in
de eerste fase en de korte serie van tweewed-
strijdenwerd er een van zes in eenpoule van
vier. Eenmisstap op eenmistige avond in een
ver land kon voortaan altijdworden rechtgezet.
Maar dé grote revolutie in 1992was natuur-

lijk demarketingaanpakmet gecentraliseerde
sponsoring en tv-rechten. In de eerste editie van
deChampions League in het seizoen 1992-’93
werd 29miljoen euro verdeeld onder de zestien
deelnemers, gemiddeld 1,81miljoen per team.
ClubBruggewas toen aande beurt namens
België en incasseerde 2,65miljoen euro. De tij-
den zijn veranderd ende bedragen ook. Vanaf
deze editie 2015-’16wordt het prijzengeld opge-
trokkennaar 1,2miljard euro,weliswaar voor
32 deelnemende teams,maar toch gemiddeld
37,7miljoen euro.

Dat gemiddelde haalt AAGent alleen als het de
halve finale speelt, want ‘gemiddeld’ is in de
Champions League een zeer theoretisch begrip.
De herverdeling vande geldpot is al bijna een
kwarteeuweenbron vandiscussie en ergernis,
vooral voor clubs uit kleine landen. In de eerste
zeven jaar vandeChampions League, tot het
seizoen 1998-’99,werd al het beschikbare geld
nog verdeeld op basis van sportieve prestaties.

Wiemeerwon, verdiendemeer.
Uit de tabel hierbij blijkt dat voetballand

Nederland tot 1999mooi gelijke tred hieldmet
bijvoorbeeld Frankrijk, het kleinste vande grote
vijf voetballanden, en ook in de buurt bleef van
de andereG5-landen.DeNederlandse clubs ver-
diendendie eerste zeven jaar 44miljoen euro
aandeChampions League. Frankrijk tikte af op
47miljoen. Ajax speelde toen twee finales
(waarvan éénwerd gewonnen) en eenhalve
finale.
België kwamernooit echt aan te pas. NaClub

BruggewasAnderlecht twee keer aande beurt
maar de volgende vijf edities konBelgiëmaar
één teamafvaardigen endatwas dannogLierse
SK, dat zijn Europesewedstrijden inGentmoest
gaan spelen.

Hele zak geld
In 1999 dreigde een revolte van deEuropese
topclubs. Die hadden zich begin de jarennegen-
tig verenigd in de zogehetenG14, de veertien en
later de zestien economischmachtigste clubs in
Europa. DieG14waren in de herfst van 1998 in
het grootste geheimbenaderd doorMedia
Partners, een consortiumdat zich inMilaan
had gevestigd. Demachtige heren achterMP
waren Silvio Berlusconi (ACMilan ende latere
premier van Italië), deDuitse tv-magnaat Leo
Kirch, deAustralischemediamogolRupert
Murdoch (Sky) en de Saudische prinsmet de
onmetelijke portemonneeAl-WaleedBinTalal
al-Saud.
Zijwilden een Super Leaguemet deelnemers

die vande pan-Europese competitie hunpri-
maire business zoudenmaken.Denationale
competities zouden ondergeschiktworden. Eén
miljard euro aan inkomstenwerd vooropgezet,
maar deG14was zo slimomookmet deUEFA
te gaanpraten. Die zagende buimeteenhangen
enpimptenhun eigen prijzenpot. Ineens kon
drie keermeerworden verdiend in de
Champions League: van 135miljoen euronaar
405miljoen. DeG14 bleven voor hunEuropees
voetbal danmaarwijselijk bij deUEFA.
Maar ze hadden enpassantwel een verzoekje

neergelegd: voortaan zou eendeel vanhet te
verdienen geld nietmeerwordenuitbetaald vol-
gens sportieve prestaties,maar op basis van de
marktwaarde vanhet team. Eenmoeilijke oefe-
ning diewerd opgelost door dewaarde vande
tv-rechten in het land vande deelnemende club
als verdeelsleutel te hanteren.
DeUEFA reserveerdemeteen dehelft vanhet

beschikbare geld voor demarket pool: het

meest oneerlijke enminst solidaire systeemdat
de sport ooit heeft gekend. In de eerste ronde er
uit of de finale spelen, zolang een teamuit een
land kwamwaar de lokale tv heel veelwilde
betalen voor deChampions League,was het
voortaan vanbij de start verzekerd van eenhele
zak geld.

Lyon pro�teerdemaximaal
Vooral hetNederlands voetbal leed onder die
ingreep. Goed spelen betekendenietmeteen
meer geld. Zowerd de kloof tussen de
Nederlandse clubs en de Franse daardoor
onoverzichtelijk groot: in de vijftien jaar dat de
market pool bestaat, haalden deNederlandse
clubs 330miljoen euro uit de Europese pot. De
Franse clubs, die niet beter presteerden, ver-
dienden920miljoen euro. DeEngelse clubs
spannende kroonmet 1,65miljard euro. Bij
deze bedragen is de jaargang 2014-’15 nogniet
bijgeteld.

Een vande clubs die hetmeest profiteerde van
diemarket pool, is precies de tegenstander die
AAGent vanavond treft, OlympiqueLyonnais.
Hun timingwas perfect. want hun eerste
Champions League-deelname viel precies in het
eerste seizoen vandemarket pool en dat hiel-
den ze dertien edities op rij vol. Tot enmet het
seizoen 2002-’03werden ze telkens kansloos
uitgeschakeld in de eerste ronde. In dat jaar ver-
dienden ze 23,8miljoen euro. Onze landskam-
pioenKRCGenkoverleefde ook de eerste ronde
niet en kreeg 6,3miljoen euro. Pas vanaf 2003-
’04, na honderdmiljoen euro uit de Europese
vetpotten te hebben gekregen zonder enige
sportieve verdiensten, konLyon eindelijk eens
een ronde overleven.
ToenMichel Platini aantrad als Europees

voorzitter,wilde hij af van demarket pool,maar
kwamal snel op zijn stappen terug. Vanaf het
seizoen 2012-’13werd demarket pool vermin-
derd naar 45 procent en vanaf deze editie

De vetpotten van
de Champions League

draaien voor een groot deel
om de ‘market pool’: het meest
oneerlijke enminst solidaire

systeem dat de sport
ooit heeft gekend

Een deel van het te verdienen
geld wordt niet uitbetaald
volgens sportieve prestaties,

maar op basis van
demarktwaarde van het team

K AA-Gent-
coach Hein
Vanhaeze-
brouck. Gent
hoopt netto
11 miljoen
euro over
te houden
aan deze CL-
campagne.
© PHOTO NEWS
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bedraagt die nog 40procent vande 1,2miljard
euro aanbeschikbaar geld. Als de verdeelsleu-
tels van de voorbije jaren gelden, krijgt AAGent
130ste vande 482,9miljoen euro in demarket
pool. Dat geeftmeteen aanhoe veel (weinig) de
tv-rechten inBelgiëmaarwaard zijn.Misschien
wordt het ietsmeerwant 2BE zendt vanaf dit
jaarweer alle speeldagenuit enheeftwellicht
meer betaald. Voorlopig stopt de teller voorAA
Gent bij 3,7miljoen euro,min 10 procent voor
ClubBrugge. Lyon kannu al rekenen op 20mil-
joenuit demarketingpot.
Hetmeest flagrante voorbeeld vanhoe

oneerlijk en onsolidair deze ‘herverdeling’wel
is, stamt uit 2003-’04. ToenwonFCPorto de
Champions League onder leiding van José
Mourinho; het is de enigewinnaar in zestien
edities die niet uit het selecte groepje rijke clubs
kwam. Porto kreeg daar 19,7miljoen euro voor.
Alle ploegendie ze haddenuitgeschakeld ver-
dienden tot 10miljoen euromeer.Het verschil
was demarket pool. Gevolg: de beste spelers
vanPorto en de trainerwerdenweggekocht
door halvefinalist Chelsea. AAGent is bij deze
gewaarschuwd.

HetGhelamco-stadionheet
voor driemidweekwedstrijden
StadiumofGhent en dat is een
even correcte benamingwant
zonder de stadGentwas er
geen stadion en zonder sta-
dionwas er geen titel en zon-
der titel geenChampions
League.
SporteconoomStefan

Szymanski – Engelsmanmaar
professor aandeUniversity of
Michigan – bestudeert al jaren
de voetbaleconomie. In zijn
recentstewerkMoney and
Football legt hij uit hoe je tot
een succesrijke voetbalclub
komt.
“Succes is gelijk aanwin-

nen.Winnendoe jemet betere
spelers. Spelers kun je oplei-

den,maar dat volstaat niet
meer. Jemoet betere spelers
kunnen kopen en kopen kan
alleen als je geld hebt. Dat
komt van twee bronnen: een
nieuw stadion of een rijke
eigenaar.” Gent heeft dat
nieuwe stadion enwil geen
rijke eigenaar, die andere
nieuwkomer in het kampioe-
nenbal – FCAstana – heeft het
allemaal.
In Lissabonbeleefde het

Europees voetbal gisteravond
eenprimeur: FCAstana gaf er
Benfica partij en is daarmee
het eerste centraal-Aziatische
teamdat in deChampions
League aantreedt. Een behoor-
lijke uitdaging voor de
Champions League, dat graag

overal in Europa precies op de
seconde dewedstrijden
aftrapt. InAstana, drie tijdzo-
nes verder danMoskou, zal
dat niet lukken endaar speelt
mendanom 16uur onze tijd.
Bij FCAstanamoet u zich

iets voorstellen als deAstana-
wielerploeg,maar dan in het
voetbal. Eerstwas er niks, dan
richttemen een voetbalclub
op ennubehoort die tot de
beste 32 ploegen in dewereld.
Vanwinst in een voetbalcom-
petitie die de vergelijking kan
doorstaanmet deTour of de
Vuelta is nog geen sprake,
maar dat is een kwestie van
tijdmenende eigenaars en dat
zijn geen gewonewereldbur-
gers.

FCAstana is onderdeel van
Samuryq-Qazyna, een fonds
van staatsrijkdommen. Een
nationaal beleggingsfonds dus
waarin het gasbedrijf
KazMunayGas, banken,mij-
nen, luchtvaartmaatschap-
pijen, luchthavens en spoor-
wegen zijn ondergebracht.
Waarde: 66miljard euro, give
or take. In theorie is het daar-
mee de rijkste voetbalclub van
dewereld. Dat geld veel en zo
niet alles bepaalt in het voet-
bal, heeft FCAstana aange-
toonddoor amper zes jaar na
de oprichting al de Champions
League eindrondes te halen.
Hetmoest daartoe drie ronden
overleven: eerst gingMaribor
uit Slovenië voor de bijl, ver-

volgensHJKHelsinki en in de
play-offs lootten ze erg geluk-
kigApoelNicosia. 1-0werdhet
thuis en 1-1 opCyprus.
FCAstana behoort net als

dewielerploeg ook tot de pre-
sidentiële sportclub die in 2012
werd opgericht. President
NursultanNazarbajevwas dan
ook in dewolken bij de kwalifi-
catie: “Astana zal dewereld
ontvangen.”Dewereld bestaat
voorlopig uit Atlético de
Madrid, SLBenfica en
GalatasarayAS. Istanbul ligt
precies in hetmidden,maar
met namede Iberiërs vloekten
zich eenbeenuit: straksmoe-
ten ze 6.000 kilometer vliegen
voor eenmatchke dat ze best
niet onderschatten. �HVDW⌃

FC Astana, de rijkste voetbalclub ter wereld

FCAstana is
onderdeel van

Samuryq-Qazyna,
een fonds van

staatsrijkdommen.
Waarde: 66miljard

euro
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IOlympia-
stadion
Berlijn, 6 juni.
Barcelona
heeft net
Juventus
verslagen
in de finale
van de
Champions
League.
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