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Tien Antwerp-spelers redden punt
niks. Een opeenstapeling van
afval. Standard mét Mpoku is
iets helemaal anders dan Stan-
dard zónder Mpoku. Een kop-
stoot van Luyindama, na een

hoekschop, op de lat was het
enige gevaar van de bezoe-

kers in het eerste uur.
Halverwege de bloe-
deloze processie ging
ineens het licht uit bij

Lamkel Zé. Hij revan-
cheerde zich na het fluit -

signaal op Carcela. Eer-
der had ook al Borges
de rode kaart ver-

diend. Antwerp doet in zoveel
denken aan het Standard van
D’Onofrio.

Standard profiteerde onmid-

dellijk. Carcela verraste de Ant-
werpse defensie én de lijnrech-
ter, legde breed naar de tweede
paal, waar Lestienne kwam in-
gelopen. De VAR diende tussen
te komen om het doelpunt
goed te keuren (0-1).

Preud’homme bleef er stoï-
cijns bij. Hij kent zijn pappen-
heimers van nu en vroeger.
Eerst omspeelde Mbokani op
snelheid Luyindama, om ver-
volgens tussen de benen van
Ochoa in doel te knallen (1-1).

Tien minuten op de Bosuil
die de overige tachtig in de
broekzak staken. Antwerp
wordt alleen tweede, Standard
ziet de kloof met Genk mogelijk
nog groter worden. (SK)

Een rode kaart bracht 
na een uur saai voetbal 
het vuur in de wedstrijd.
Standard leek te gaan 
winnen, maar dat was 
zonder Mbokani gerekend.

Het is jammer dat het voetbal
van Antwerp vaak omgekeerd
evenredig is aan het spektakel
buiten de lijnen. Rood-wit staat
op de tweede plaats omdat het
goed op resultaat kan spelen,
niet omdat alleen Genk beter
voetbal zou brengen. Refaelov

heeft in zes maanden op de
Bosuil al meer defensieve
sprintjes getrokken dan in zijn
zeven jaar bij Club Brugge. Het
zegt iets over de autoriteit
van Bölöni dat hij 24
neuzen in dezelfde
richting krijgt.

Gisteravond was Mbokani
gewoon goed. Luyindama
moest de gaten dichten die zijn
collega’s lieten omdat zij geen
weg wisten met het slim tussen
de linies lopen van ‘Dieu’ en
‘Rafa’. Refaelov krulde twee
schoten van afstand over het
doel van Ochoa, bij Buta ging
het licht uit toen hij schuin al-
leen voor Ochoa verscheen.

Quid Standard? Eén helft

Antwerp 1

Standard 1

Alle hens aan dek om de financiële voordelen 

Pro League trapt vol
Op 5 februari komen de sociale partners 
in het paritair comité van de voetbalsector
nog eens samen. De politiek verwacht 
correcties op de verlaagde sociale lasten en
bedrijfsvoorheffing, maar het profvoetbal
zet de hakken in het zand.

HANS VANDEWEGHE

Over de exacte bedragen wil de Profliga nog wel
eens moeilijk doen, maar ook zij kunnen de be-
rekeningen niet tegenspreken die onomstotelijk 
aantonen dat de eersteklassers elk jaar ongeveer
70 miljoen euro cadeau krijgen in de vorm van
verlaging van sociale lasten. Dat voordeel bestaat
al vijftig jaar.

Tel daarbovenop nog 50 miljoen euro directe
belastingen (bedrijfsvoorheffing) die de werk -
gevers sinds 2008 teruggestort krijgen en die in
de plaats kwamen van een werknemersvoordeel.
Opgeteld: 120 miljoen, maar andere berekeningen
begroten het totale voordeel op zelfs 130 miljoen.

Ter vergelijking: diezelfde voordelen leveren
het volleybal amper 600.000 euro op jaarbasis
op. Dat is tweehonderd keer minder dan het voet-
bal, waar het gemiddeld salaris van een kern -
speler 350.000 euro bedraagt. “Jammer, maar
helaas”, antwoordden de professionele voetbal-
clubs, de grote vijf op kop. “Als men ons deze
voordelen wil afnemen, zal dat ten koste gaan
van onze positie in Europa.”

Off the record werd zelfs gedreigd met poli-
tieke stemmingmakerij tegen politici die het voet-
bal wilden aanpakken. De CD&V’ers Roel Deseyn
en Stefaan Vercamer durfden het toch aan en
formuleerden in de zomer van 2018 een voorstel
waarbij de sociale lastenverlaging alleen nog zou
gelden voor maandsalarissen lager dan 6.800
euro. ‘Lage’ salarissen, kleinere clubs en minder
kapitaalkrachtige profsporten (lees basket- en
volleybal) zouden hierdoor worden gespaard.

Nog volgens het voorstel zou de verlaagde be-
drijfsvoorheffing (80 procent vermindering) aan
strengere voorwaarden worden gekoppeld en al-
leen nog kunnen dienen voor de opleiding van
min-19-jarigen, in plaats van vandaag voor alle
spelers jonger dan 26. Ten slotte wilden de twee
parlementsleden de drempel verhogen voor niet-
EU-voetballers: voortaan zou naar analogie met
Nederland een minimumsalaris van net geen
500.000 euro gelden in plaats van de 80.000
vandaag.

MAKELAARS AANPAKKEN
Minister van Sociale Zaken Maggie De Block
(Open Vld) blokte het voorstel meteen af, drong
aan op dialoog en vroeg de voetbalsector naar
constructieve voorstellen. De problematiek kreeg
een extra dimensie door het voetbalschandaal
rond matchfixing, belastingontduiking en wit-
wassen met enkele makelaars als spilfiguren.

Uit hoorzittingen in het parlement bleek al
snel dat de voetbalsector (lees de clubs) vooral
de makelaars wilde aanpakken, onder meer door
de spelers de makelaars te laten betalen (wat in
strijd is met de wet), maar anderzijds niet van
plan was veel toe te geven op de voordelen.

Onlangs lekte uit dat hun ideeën rond sociale
lasten compleet het tegenovergestelde beoogden

van het voorstel Deseyn-Vercamer. De profclubs
wilden het salaris waarop RSZ moest worden be-
taald verdubbelen van ongeveer 28.000 tot net
geen 56.000 euro. Er was wel een uitzondering:
voor spelers jonger dan 23 die drie jaar vóór hun
achttiende verjaardag in België waren opgeleid –
meestal Belgen – zou niks veranderen.

Een snelle rekensom leerde dat de 70 miljoen
sociale lastenvermindering zou slinken tot 64
miljoen. De kleinere profclubs stonden op hun
achterste poten: een lastenverhoging zou voor
de laagste salarissen proportioneel veel hoger
uitvallen dan voor de hoogste.

Over de bedrijfsvoorheffing deed de Profliga
geen voorstellen. Of toch wel: afblijven, want de
financiën van de sector profvoetbal mochten niet
worden gehypothekeerd. Om een deeltje van die
eerdere 6 miljoen extra sociale lasten te recupe-
reren, liet de Profliga een ander ballonnetje op
bij het paritair comité: dat het een concurrentieel
nadeel was dat, in tegenstelling tot andere lan-
den, trainers en technische stafleden niet als zelf-
standigen mochten worden aangeworven.

tegelijk hun kiezers tonen dat ze het probleem
aanpakken én de kool en de geit sparen. De
kleine sporten willen dan weer ontzien worden
van elke verandering. De spelers hebben zoals
wel vaker geen mening.

ZAND IN DE OGEN
Sporta, de spelersvakbond die resideert onder
het ACV, deed het meest verregaande voorstel.
In het paritair comité van 18 januari achtte Sporta
een geleidelijke aanpassing van de RSZ onver-
mijdelijk, om zo te komen tot een RSZ betaald
op het volledige salaris. Overigens was dat in
2001 al het advies van de Nationale Arbeidsraad:
afschaffing van het lage forfait en een gefaseerd
voorstel om uiteindelijk te landen bij sociale ze-
kerheidsbijdragen op het volledige loon.

In datzelfde paritair comité kwam de Pro
League met een rangschikking van landen vol-
gens het sociaal zekerheidsregime voor voetbal-
lers. Op de eerste van zes slides stond België als
het op vier na meest gunstige land van de acht-
tien hoogst gerangschikte landen op de UEFA-

‘Als men ons deze
voordelen wil afnemen, 

zal dat ten koste gaan van
onze positie in Europa’

BELGISCHE PROFCLUBS

Trainers en co. worden vandaag belast en be-
talen sociale lasten zoals gewone bedienden. Een
terugkeer naar het zelfstandigenstatuut, waar-
mee in het verleden is geëxperimenteerd en
waarvoor onder meer Leekens en Club Brugge
en Sollied en KAA Gent hebben geboet, zou voor
de voetbalwerkgevers een totale besparing van
3 miljoen aan sociale lasten betekenen en vooral
ook minder ‘gedoe’ bij eventuele ontslagen.

Samengevat zijn dit de posities. De voetbal-
clubs willen dat alles bij het oude blijft of zijn
hooguit bereid tot microscopische aanpassingen.
De ministers van Werk en Sociale Zaken willen

Jupiler Pro League
Speeldag 23

Gisteravond
Antwerp - Standard 1-1
Vandaag
Charleroi - Waasland-Beveren 18 uur
Cercle Brugge - STVV 20 uur
Lokeren - Zulte Waregem 20 uur
KRC Genk - Excel Moeskroen 20.30 uur
Zondag
KV Oostende - Club Brugge 14.30 uur
Anderlecht - KAS Eupen 18 uur
KV Kortrijk - AA Gent 20 uur

Stand
1. KRC Genk 22 51
2. Antwerp 23 42
3. Club Brugge 22 41
4. Standard 23 40
5. Anderlecht 22 34
6. AA Gent 22 34
7. Charleroi 22 33
8. STVV 22 33

9. Eupen 22 28
10.KV Kortrijk 22 28
11. Cercle Brugge22 26
12. KV Oostende 22 23
13. W.-Beveren 22 21
14. Moeskroen 22 20
15. Z. Waregem 22 20
16. Lokeren 22 14

Het
doelpunt
van
Maxime
Lestienne
volstond
niet voor
Standard. 
© BELGA
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Dimata en ik maakten samen meer dan
twintig goals. Er is geen duo dat beter
doet. Alleen hebben we aanvoer nodig

SPITS IVAN SANTINI OVER DE MALAISE BIJ ANDERLECHT

column

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Het relict Lokeren

C Luik werd in 1896 de eerste kampi-
oen en in hun zog hebben zestien ver-
schillende voetbalclubs in meer dan
honderd jaar Belgisch voetbal een
landstitel behaald. Elf verschillende
voetbalclubs speelden kampioen na de
Tweede Wereldoorlog, vijf de laatste
kwarteeuw en vier deze eeuw.

KSC Lokeren Oost-Vlaanderen
nooit. In de lijst met bekerwinnaars

staat Lokeren wel met twee recente overwin-
ningen, die iedereen buiten Lokeren al lang is
vergeten: 2012 en 2014. Twee keer met een
flauwe 1-0, tegen KV Kortrijk en tegen Zulte-
Waregem.

Lokeren was begin de jaren 80 dé club van
Oost-Vlaanderen, een frivole hemelbestormer
waar goed voetbal te zien was:
de drie L’en voorin waren van
het beste dat België had te 
bieden. Lato-Larsen-Lubanski
speelden twee seizoenen sa-
men en vermaakten het pu-
bliek overal waar ze kwamen.
Lokeren haalde in die tijd ook
Arnór Gudjohnsen weg uit 
IJsland, Bouke Hoogenboom –
een Amsterdamse grote mond
– stond in doel, de sierlijke,
valse trage Raymond Mom-
mens op het middenveld
naast kilometervreter-regula-
tor René Verheyen en laten we
er de sympathieke Eddy 
Snelders ook maar bij nemen,
dát Lokeren was een heerlijke
ploeg.

1980-1982 was zowat de topperiode toen
steevast de kop van de klassering werd aange-
vallen en ook Europees enkele goede resulta-
ten werden neergezet. Dichter dan een
tweede plek in het seizoen 1980-1981 kwamen
ze evenwel nooit en ook dat was nog veraf,
want Anderlecht eindigde dat jaar met een
straat voorsprong eerste. Neen, dan deed eeu-
wige Waaslandse rivaal SK Beveren het een
stuk beter met die titels in 1978 en 1984, óók
met goed voetbal en vooral met veel meer Bel-
gen in de ploeg.

DOORGANGSHUIS
Lokeren was al van in die jaren 80 in de eerste
plaats een doorgangshuis voor buitenlands 
talent. In 2003 werd Lokeren nog eens derde.
Na 2010 leek het er zelfs even op dat de club
toe was aan een heropleving met twee beker-
zeges en drie keer deelname aan play-off 1. Het
bleek de zwanenzang.

Vandaag vecht Sporting Lokeren tegen de
degradatie en wat zo erg is: niemand – behalve
dan die paar duizend Lokeren-fans – zou het
erg vinden als deze club, met deze voorzitter,
met deze reputatie, met dat stadion, met deze

trainer, zou zakken. Jammer voor die fans, de
spelers, jammer voor het olijke duo Olli en
Steve vooral, maar geen mens buiten Groot-
Lokeren zal een traan laten om Sporting.

Glen De Boeck is er nu komen aanwaaien
met zijn trackrecord van onmogelijke op-
drachten tot een goed einde brengen én (bij
zijn collega’s) de reputatie van arrogante zak.
De redding van Lokeren zou een mirakel zijn,
de degradatie evenwel de logica en de emana-
tie van een economische realiteit.

Als de eigenaar-voorzitter met zijn rollator
moet worden binnengerold, waar ben je dan
mee bezig? Roger Lambrecht is 87, zou van
zijn oude dag moeten genieten, maar woelend
in zijn bed speelt hij ’s nachts de wedstrijden
opnieuw en overdag zoekt hij naar een over-

nemer. De hele eerste klasse B
is al aan de man gebracht en
zit bij al of niet schimmige bui-
tenlanders, maar voor Spor-
ting Lokeren vindt Lambrecht
geen koper. Een blik op de
verkorte jaarrekening zal
waarschijnlijk volstaan om af
te haken.

Het sterfhuis Lokeren is niks
meer waard en niet alleen
daarom is het ronduit verba-
zingwekkend hoe Lambrecht
door een deel van de media
nog steeds op een voetstuk
wordt geplaatst. Hij heeft geen
enkele verdienste aan de suc-
cessen uit het verleden en
heeft tegelijk zowat alle schuld

aan de ellende waarin de club vandaag zit.
Oké, hij werd in 1994 voorzitter en na drie jaar
tweede klasse haalde hij Lokeren als kampioen
terug naar eerste. De vicekampioen in tweede
klasse dat jaar mocht ook promoveren. Dat
was KRC Genk, en die hebben het met drie
landstitels en een vierde op komst heel wat be-
ter gedaan. Wat presteerde Lambrecht in die
25 jaar? Hij haalde en ontsloeg 25 trainers.

Wat is niet fout aan Sporting Lokeren? Loke-
ren en Lambrecht zijn de oude voetbal cultuur.
Zijn financieringstrucs hebben mee het Bel-
gisch voetbal verziekt. Zelfs wie ooit de inhoud
van het befaamde zwarte koffertje heeft mee-
gekregen, is het eens met die analyse. Ik heb
het koffertje bij toeval ooit zien staan, ge-
opend, dus ik weet waarover ik spreek.

Van de scheepsladingen Afrikanen die de
laatste jaren over het Belgisch voetbal zijn uit-
gestort en waarvan sommigen in de illegaliteit
verdwenen, was één op de twee boten be-
stemd voor Lokeren en hun toenmalige spor-
tief manager/mensenhandelaar/passeur Willy
Verhoost. Dit Sporting Lokeren – als er geen
overnemer wordt gevonden – is een relict uit
het verleden, klaar voor bijzetting in het mu-
seum van de industriële voetbalarcheologie.

Jammer voor
de fans en de
spelers, maar
geen mens
buiten Groot-
Lokeren zal een
traan laten om
de degradatie
van Sporting

F
Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht (87), geflankeerd door medewerker sportieve zaken
Thomas Bernaert, stapt naar de perszaal voor de presentatie van coach Glen De Boeck. © BELGA

Remco Evenepoel, gisteren 19
geworden, maakt zondag in de
Argentijnse Ronde van San Juan
zijn profdebuut. Het Belgisch
toptalent won vorig jaar in zijn
laatste juniorenseizoen alles
wat er te winnen viel (Belgi-
sche, Europese en wereld titels
op de weg en tijdrijden incluis)
en slaat de U23- categorie over.

Eddy Merckx gelooft in een
knalstart. “Het zal snel duidelijk
worden hoe het met zijn con-
ditie is gesteld. Hij heeft super-
hard getraind en de signalen
vanuit de ploeg laten het beste
verhopen, dus heb ik er zelf wel
een goed oog in. Het zou me
niet verbazen mocht hij al een
rit winnen. De tegenstand in 

Evenepoel viert zondag
profdebuut in Argentinië

Argentinië valt mee. Veel ren-
ners rijden de Ronde van San
Juan puur als voorbereiding,
terwijl Evenepoel er echt naar-
toe heeft geleefd.”

Ook Tom Boonen gelooft dat
Evenepoel vroeg kan scoren.
“Je hebt één aankomst die bo-
ven 2.600 meter gaat, de Alto
Colorado. Daar kan hij al eens
proberen prijs te rijden. Ik ge-
loof dat hij dat kan, ja.” (JDK/BA)

Van Aert en Aerts
bikkelen over
30.000 euro

Wout van Aert of Toon Aerts,
een van de twee wordt zondag
eindwinnaar in de wereldbeker
veldrijden. Wie in Hoogerheide
voor de ander eindigt, mag naar
huis met de premie van 30.000
euro. “Ik weet welke renner ik in
het oog moet houden”, zegt
Aerts. “Ik ga niet kijken naar
Van der Poel. Ik ga koersen 
tegen Van Aert. Volgende week
is er nog het wereldkampioen-
schap, de belangrijkste koers
van allemaal. Maar ik ga niet
met de rem op rijden in Hoog-
erheide om dan in Bogense zo
hoog mogelijk te eindigen.
Winst in de wereldbeker is ook
financieel mooi meegenomen.
Dat is een extra motivatie.” (MG)

Evenepoel, die 
een goede indruk
naliet tijdens 
de winterstages,
krijgt carte
blanche van
Deceuninck-
QuickStep

ranking. Alleen Kroatië, Denemarken, Rusland
en Oekraïne waren nog gunstiger.

In die laatste twee landen moeten voetballers
het maar uitzoeken hoe ze zich verzekeren tegen
ziekte. Denemarken stond daar onterecht en dat
was al een eerste grote zandkorrel in de ogen.
Sociale lasten worden daar voor een groot deel
gefinancierd via de zeer hoge Deense belastingen,
waar ook voetballers aan onderworpen zijn.

Naarmate de slides vorderden, zo weet een
voetbalinsider, steeg België in de rangschikking.
Bij de zesde slide met een rangschikking van de
hoogste sociale lasten stond België niet langer
vijftiende (veertiende min Denemarken) maar
vijfde, na Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland en Portugal. “Nog een slide en we
stonden bovenaan als duurste land, maar dat
hebben ze niet gedurfd.”

Het leek op een mooi stukje volkstheater. Niet
alleen werd uitgegaan van een salaris van
650.000 euro, wat weinig realistisch is, maar
werd ook in de laatste slide de groepsverzekering
meegenomen. Die staat minder ter discussie om-

dat de materie ingewikkeld is, maar ze is naast
de vermindering op sociale lasten en bedrijfs-
voorheffing (belastingen) het derde grote voor-
deel van voetballers tegenover andere bedienden
en voetbalclubs tegenover andere werkgevers.

Voetballers mogen tot 40 procent van hun 
salaris wegstorten en worden na hun carrière
(andere werknemers die veel minder verdienen,
mogen pas wegstorten bij hun pensionering) uit-
betaald en op 20 procent belast. Bovendien werd
in de berekening niet meegenomen dat veel clubs
een groot deel van het salaris uitkeren als teken-
geld of getrouwheidspremie (bij meerjarige con-
tracten), en dat creatief boekhouden en ontwij-
king eerder de regel dan de uitzondering zijn.

De conclusie van de Pro League: als België op
het echte salaris sociale lasten zou heffen, zou
het de hoogste lasten van heel Europa krijgen.
Over de verlaagde belastingen geen woord. Een
ander argument in het pleidooi van de Pro
League: onze clubs zijn zelden rendabel. Bepaald
vreemd, met tv-rechten die dit decennium zijn
verzesvoudigd en salarissen die zijn verdubbeld.

IMPORT-EXPORT
De Profliga argumenteerde verder dat de voor-
delen die aan de sport zijn toegekend tot doel
hadden de ontwikkeling van de sport te verster-
ken. Wat daar destijds precies mee werd bedoeld,
ook daar kan over worden gediscussieerd, maar
een deel (de sociale lastenverlaging) had alvast
te maken met het bevorderen van de jeugd -
werking en die is er niet op vooruitgegaan.

De financiën wel, althans de omzet. Tot 2008
bedroegen de gemiddelde omzetten van de Bel-
gische eersteklassers altijd net iets meer dan de
helft van de Nederlandse. Ook het gemiddeld sa-
laris bedroeg het dubbele. Vanaf 2009 stegen de
Belgische omzetten sneller dan de Nederlandse,
die zeven jaar lang ongeveer gelijk bleven. In het
seizoen 2016-2017 zat België Nederland op de
hielen met een gemiddelde omzet van 21,7 tegen
23,3 miljoen en de salarisverschillen waren uit-
gevlakt. Meer zelfs, het gemiddeld salaris zakte
de laatste jaren in Nederland, terwijl het in België
steeg en nu ver boven het Nederlandse gemid-
delde piekt.

Nog een effect dat aan de gunstmaatregelen
kan worden toegeschreven: de toegenomen han-
del in buitenlandse voetballers. In 1982-1983 ver-
dienden geen 20 procent buitenlandse spelers
hun boterham op Belgische velden. Twintig jaar
later was dat 43 procent. Vandaag, na de winter-
mercato, bestaan de kernen van de zestien Bel-
gische clubs uit bijna 65 procent buitenlanders.

Het lijkt er sterk op dat de gunstmaatregelen
alvast in het voetbal niet zijn aangewend waar-
voor ze waren bedoeld – onder meer de jeugd-
werking. Wél om het Belgisch voetbal een con-
currentieel voordeel te geven tegenover het
buitenland en om de import-export van buiten-
lands voetbaltalent te financieren.

Hard tegen onzacht. Standard-verdediger
Christian Luyindama (links) botst met Victor
Osimhen van Charleroi in onze competitie.
© BELGA
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miljoen euro bedragen 
de fiscale cadeaus aan ons
voetbal (verlaging sociale

lasten en bedrijfsvoorheffing)

21,7
miljoen was de gemiddelde
omzet van Belgische clubs 

in 2016-2017, net iets minder
dan in Nederland (23,3)

65%
van de voetballers op

Belgische velden komt uit 
het buitenland, begin jaren 80
was dat nog geen 20 procent

van het Belgisch voetbal te vrijwaren


