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Van Avermaets team aan de rand van de afgrond
ëvalueerd”, kondigde CEO Da-
riusz Milek donderdag aan in
een gesprek met de Poolse web-
site rowery.pl. “We zullen een
mogelijk pijnlijke beslissing
moeten nemen, maar wel no-
dig in de gegeven omstandig -
heden. De wielerploeg zal voor
lange tijd onze marketing -
doelen niet meer kunnen ver-
vullen. We vechten nu voor ons
bedrijf. Dan kan en mag senti-
ment geen rol spelen als het op
besparingen aankomt. Het zou
immoreel zijn om onze perso-
neelskosten in te krimpen en
de renners ondertussen hun
gang te laten gaan.”

Knippen in het sponsorbud-
get: teammanager Jim Ocho-

wicz weet wat dat betekent.
“We worden geconfronteerd
met een gebrek aan cashflow.”
In mensentaal: de geldkraan
gaat dicht. Het wordt overleven
om het huidige seizoen te kun-
nen voltooien. 

Wat daarna? Het contract
met CCC loopt nog tot eind
2021. Wordt het budget volgend
jaar drastisch teruggeschroefd?
Of erger: haakt de sponsor eind
2020 vroegtijdig af en wacht
Ochowicz amper twee jaar na
de lange, vermoeiende zoek-
tocht naar een vervanger voor
BMC een nieuwe calvarietocht
om zijn troepen te redden?
Daar kwam vooralsnog geen
duidelijkheid over. 

Driekwart van het perso-
neel ontslagen. Renners 
die fors moeten inleveren.
En een hoofdsponsor in
hoge nood. Covid-19 treft
CCC recht in het hart. Heeft
de ploeg van Van Avermaet
nog wel een toekomst?

Crisisberaad gisteren, bij CCC.
Eerst ging het personeel in 
conferencecall met het team -
management, aansluitend de
renners. De Poolse WorldTour-
ploeg werkt hoofdzakelijk met
zelfstandigen. Zij kregen – op
een tiental stafleden na - alle-
maal hun C4. Renners kregen
te horen dat ze 80 procent van
hun loon moeten inleveren.

Niet voor een paar maanden,
maar voor de rest van het jaar. 

“Onvermijdelijk in deze
moeilijke tijden. Ik kan niet
koersen, dus moet ik loyaal blij-
ven tegenover de sponsors”,
vindt kopman Greg Van Aver-
maet. “Hopen dat we hier sa-
men sterker uitkomen. En dat
ze ons minstens nog een extra
jaar kunnen blijven sponsoren.”

Hoofdsponsor CCC zit al lan-
ger in zwaar weer en de coro-
nacrisis doet daar geen goed
aan. De Poolse schoenenfabri-
kant kreeg af te rekenen met
gekelderde aandelenkoersen en
een dalende omzet. “Ons enga-
gement in sportsponsoring zal
de komende weken worden ge-

“De signalen zijn in elk geval
niet goed. Het moederbedrijf in
Polen ligt plat, alle winkels zijn
dicht. Tien- à vijftienduizend
mensen zitten zonder werk”,
zucht ploegleider Valerio Piva.
“Dat doet ook óns vrezen voor
de toekomst.” 

Bij CCC rijden naast Van
Avermaet nog vier Belgen: Pau-
wels, Van Hoecke, Van Hooy-
donck en Van Keirsbulck. Van
Avermaet en Van Hooydonck
liggen nog tot eind 2021 onder
contract. Naar de letter van het
UCI-reglement kunnen ze daar-
onder uit van het moment dat
de sponsor zich terugtrekt en
dus zijn contractuele verplich-
tingen niet langer nakomt. (JDK)

Inlevermodel zoals in Amerika lijkt onvermijdelijk voor Europees voetbal

Het grote
geld zit bij
de spelers

Van alle sporten wordt het Europees 
voetbal het zwaarst getroffen door de 
coronacrisis. Gelukkig maar dat er nergens
meer vet op de soep zit. Toch dreigt hier
chaos en steekt het Amerikaanse voorbeeld
de ogen uit.

HANS VANDEWEGHE

De Amerikanen mogen dan Donald Trump heb-
ben verkozen, als het gaat om het beheer van
hun sporten stellen ze steeds weer het voorbeeld
voor de hele wereld. Op maandag 9 maart lachte
de hele basketbalcompetitie NBA nog met een
grap van Utah Jazz-speler Rudy Gobert (een
Fransman voor alle duidelijkheid) toen hij alle
microfoons aanraakte om de trivialiteit van het
coronavirus aan te tonen.

Twee dagen later werd de opgooi van de Jazz
tegen de Thunder in Oklahoma uitgesteld voor
een halfuur en verdwenen de spelers vervolgens
naar de kleedkamers om voorlopig nooit meer
terug te komen. Season suspended. Grappen -
maker Gobert had positief getest en werd twee
weken later het gezicht van een blijf-in-je-huis-
campagne om Amerikanen duidelijk te maken

dat het menens is. De Major League Baseball had
vorig weekend moeten beginnen, om voor een
paar maanden volle bak te honkballen (162 wed-
strijden speelt elke ploeg). Niks daarvan. De NHL
(ijshockey), normaal de tough guys, deden twee
dagen na de NBA al de deuren dicht. De NFL
(American football) kust beide handen: de Super
Bowl is normaal kunnen doorgaan en het nieuwe
seizoen begint pas in september.

Onmiddellijk na de sportieve lockdowns ver-
schenen berichten dat de best verdienende bas-
ketbalspelers de salarissen van het werkloze zaal-
personeel en de stafleden van het team voor hun
rekening gingen nemen. Met een gemiddeld 
jaarsalaris van 7 miljoen euro en 1 miljoen als
minimumsalaris kon dat er wel af. Daarnaast 
onderhandelen de spelersvakbond en de team -
eigenaars die de NBA vormen over een inlevering
van 25 procent als de rest van het seizoen niet
kan worden gespeeld. Inmiddels heeft de NBA
ook het voortouw genomen in een project dat
op zoek naar antilichamen plasma verzamelt bij
spelers en anderen die corona hebben doorge-
maakt.

GEEn SoLIDARItEIt
Sowieso voorziet de cao erin dat de teams geen
salaris moeten betalen in het geval van over-
macht. Per niet-gespeelde wedstrijd mag de NBA
1,1 procent van het contract van de speler inhou-
den. Voor LeBron James betekent dat 400.000
dollar per wedstrijd die hij niet speelt. Dat is dui-
delijk, dat is de Amerikaanse sport. En komen
ze er een keer niet uit, dan gaan ze gewoon in
staking of roepen de eigenaars een lock-out uit
en doen de zalen dicht.

Zet daartegenover het Europees voetbal. Geen
sprake van centraal beheer, iedereen doet maar
wat hem en het land het beste uitkomt. België
besloot donderdag dat de competitie 2019-2020
klaar is. Iedereen weet dat dit de meest logische
oplossing is, maar niettemin verwacht men een
tsunami aan rechtszaken: van clubs die moeten
dalen, van clubs die niet mogen stijgen, van clubs
die Europees willen spelen. Het minste om ons
zorgen over te maken is de symbolische tik op
de vingers die de KBVB kreeg vanwege de UEFA.
Die vinden het niet kunnen dat hun aanbeveling
om desnoods tot in augustus door te gaan een
dag later door een voetbalapenland als België
wordt genegeerd.

Natuurlijk verschilt het lappendeken Europa
van de VS, hoewel de sportieve eenmaking van
verschillende competities daar ook een tijd heeft
geduurd. Landen en daarmee verbonden hun
nationale sportbonden hebben in Europa rela-
tieve autonomie. Het ene land stelt al meer voor
dan het andere en de voetbalcompetitie is voor
sommige landen zelfs een vehikel van nationale
trots, Engeland en Spanje op kop. Het gevolg is
het totaal gebrek aan economische eenheid, 
gebrekkige collectieve arbeidsovereenkomsten,

Cristiano Ronaldo baalt na een gemiste kans tegen SPAL in de Italiaanse Serie A. De vedette moet door de crisis fors inleveren bij zijn team Juventus. © REUTERS

Greg Van Avermaet stemt in met een stevige
loons vermindering bij CCC. ‘Ik moet loyaal
blijven tegenover de sponsors.’ © PHOTO NEWS

€875 miljoen
bedraagt het verlies indien de Engelse 

Premier League dit seizoen niet wordt hervat
(en daar lijkt het op)
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Ik werk al een tijdje niet meer, dus er was veel
tijd om te ‘trainen’. Voor mij is er geen verschil
tussen vader worden op je 29ste of op je 89ste

VOORMALIG F1-BAAS BERNIE ECCLESTONE WORDT VOOR DE VIERDE KEER VADER, IN ‘DAILY MAIL’
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Moreel vacuüm

ij van deze rubriek willen graag
helpen in deze duistere tijden
om door de bomen het bos te
zien. Neem nu de berichten over
tijdelijke werkloosheid, salaris -
inleveringen, voetballers aan de
dop en nakende faillissementen.
Als er één sector is die in normale
omstandigheden nooit failliet kan
gaan, dan wel voetbal. Clubs die

nu zogezegd over de kop dreigen te gaan door
de coronastop lagen lang voor het eerste vi-
rusje hier landde al aan de beademing, en
zonder uitzicht op een verlengd leven.

Waasland-Beveren heeft als eerste club niet
alleen zijn technische staf en omkaderend
personeel op tijdelijke werkloosheid gezet,
maar ook het voetballend per-
soneel. De Profliga had dat
nochtans ten stelligste afgera-
den omdat het slecht zou val-
len bij de publieke opinie en
de politiek.

Tijdelijke werkloosheid ris-
keert als een boemerang
terug te keren in het gezicht
van het voetbal. Om dat te 
begrijpen, moet u weten dat
er twee soorten salarissen be-
staan in een voetbalclub: er 
is enerzijds het voetballend
personeel voor wie allerlei
(para)fiscale voordelen tellen
zoals minimale sociale lasten
en een recuperatie van de 
bedrijfsvoorheffing op het ni-
veau van de clubs. Dat profita-
riaat levert het voetbal
jaarlijks 150 miljoen euro aan
voordelen op. Anderzijds is er
het andere personeel dat niet
voetbalt, onder wie de trai-
ners. Op die salarissen worden wel normale
sociale lasten en belastingen geheven. 

De regel zou moeten zijn: wie normaal bij-
draagt aan de maatschappij kan ook een be-
roep doen op de bescherming van die
maatschappij. Dus: wie niet normaal bijdraagt
(de voetballers) blijft best weg van de bescher-
mende sociale stelsels, uitgezonderd de ziek-
teverzekering die een basisrecht is.

De meeste clubs hebben dat begrepen.
Waasland-Beveren niet en na het stopzetten
van de competitie zullen er nog volgen. Die
clubs roepen onheil over zich af. Makelaar
Stijn Francis tweette: “Als clubs ten aanzien
van spelers (voor alle duidelijkheid: rechts -
geldig) gebruikmaken van de wet op tijdelijke
werkloosheid zal het ook wel geen probleem
zijn dat spelers (even rechtsgeldig) gebruik-
maken van de wet van ’78 deze zomer?” Die
zal zijn aangekomen. Met dé wet van ’78 kan
elke werknemer te allen tijde zijn contract
verbreken en het behoort tot de schaarse 

herenakkoorden in het voetbal om die niet te
gebruiken.

Anderlecht maakt er weeral eens een vau-
deville van, een traditie sinds Marc Coucke
daar de boel heeft opgekocht. Geen spelers
aan de dop, voor zover we weten, maar wie
hoeveel inlevert, is niet duidelijk. Wel dat Vin-
cent Kompany het meest inlevert omdat hij
zelf zal compenseren wat sommige spelers
weigeren af te staan.

In de media verschenen over die voetbal-
lerssalarissen berichten die bij de leek nogal
vreemd kunnen overkomen, zoals laag basis-
salaris, veel boni, tekengeld, groepsverzeke-
ring en wat al niet meer.

Om dat begrijpen, moet u weten dat een
salaris van een voetballer altijd fiscaal wordt

geoptimaliseerd en niet zoals
dat van u en mij, een beetje,
maar tot in het absurde. Het
morele vacuüm van voetbal is
eindeloos op dat vlak – anders
ook. Zo worden niet alleen
ongehinderd de kosten van
deze ellende afgewend op de
kleine garnalen van het on-
dersteunend personeel door
die tijdelijk werkloos te zet-
ten, maar worden de grote
vissen zo veel mogelijk ont-
zien.

Dat er bij Anderlecht heibel
is over op welk deel van het
salaris moet worden ingele-
verd, valt goed te begrijpen
als u beseft hoe voetballers -
salarissen gestructureerd zijn.
Er is niet alleen de verplichte
groepsverzekering waardoor
op hoge slarissen tot 40 pro-
cent kan worden weggestort.
In nogal wat berichten wordt

gesproken over tekengelden. Dat zijn de
meest onduidelijke geldstromen van het hele
profvoetbal.

Voetballers krijgen geld bij ondertekening
van salaris. Of ze krijgen portretgelden, al of
niet betaald via een makelaar of een belasting-
paradijs als het om topvoetballers gaat. Daar-
naast is het de laatste jaren steeds meer de
mode om blijfpremies uit te keren. Dat zijn
sommen die soms over vier à vijf betalingen
per jaar worden gespreid in functie van de te
verwachten cashflow, zoals televisierechten.
Het grote voordeel van die sommen: de
groepsverzekering is daarop niet van tel.

Als deze crisis één zaak duidelijk maakt,
dan wel dat er een sluitende cao nodig is die
bepaalt hoe een profsporter in België zijn sa-
laris betaald krijgt (of niet als een Covid roet
in het eten gooit) en wat daarbij de regels zijn
van fiscale optimalisering. Een volgende stap
kan een salarisplafond zijn, gerelateerd aan
de omzet.

Waasland-Beveren vroeg als eerste club technische werkloosheid aan voor z’n spelers. © BELGA

Er is een
sluitende cao
nodig voor hoe
een profsporter
in België zijn
salaris betaald
krijgt en 
wat daarbij 
de regels zijn
van fiscale
optimalisering

Premier League doneert
miljoenen aan klinieken
De aanvoerders in de Premier
League roeren zich in de coro-
nacrisis. De spelers willen een
steunfonds oprichten om de
ziekenhuizen in het Verenigd
Koninkrijk financieel te helpen. 

Jordan Henderson van Liver-
pool en Harry Maguire van
Manchester United nemen het
voortouw. De Engelse interna-
tionals zijn het beu dat ze door
populistische politici en het
grote publiek zwartgemaakt
worden omdat ze niet willen in-
leveren, terwijl zulke beslissin-
gen via de spelersvakbond PFA
moeten lopen. Bij Man United
ligt er een plan op tafel. Daar
zijn de spelers zinnens 30 pro-
cent van hun salaris af te dra-

gen aan de NHS, de Engelse ge-
zondheidszorg. 

Manchester United betaalt
zijn personeel jaarlijks 332 mil-
joen euro uit aan salarissen.
Een gift van 30 procent op het
maandloon van april zou de
NHS miljoenen opleveren. In de
Premier League bedroegen de
totale loonlasten vorig boekjaar
3 miljard, of 237 miljoen per
maand. Een goed miljard daar-
van verdween in de staatskas. 

De Premier League, als over-
koepelende organisatie, stort
22,7 miljoen euro aan de NHS.
Clubs gaan overleggen over de
salarissen. De competitie zal 
begin mei trouwens nog niet
worden hervat. (KTH)

volgd door beIN Sports. Opvallend: hun rechten
voor de Franse rugbycompetitie, die ze sinds
1995 uitzenden, betaalde Canal+ wel netjes, zelfs
nadat die was stopgezet.

Duitsland zit helemaal met de kop in het zand.
Daar doken gisteren beelden op van Schalke 04
dat op alle mogelijke velden traint, maar nooit
met meer dan twee spelers tegelijk op een half
veld. Zij willen absoluut de competitie hervatten
op 15 mei, maar onder erg strikte regels: zonder
publiek (maximaal honderd man in het stadion,
spelers inbegrepen), geen vliegtuigen of treinen
maar alle trips naar uitwedstrijden per bus, geen
hotelovernachtingen vooraf of achteraf en ook
geen douches na de wedstrijd. Allemaal om het
tv-contract te redden en de spelers aan boord te
houden.

IMACS VOOR IEDEREEN
Opvallend hoe in het ecosysteem van het voetbal
geen mechanisme is ingebouwd om de spelers
te responsabiliseren. Hoewel, in Engeland heeft
de minister van Volksgezondheid Matt Hancock
donderdag aangedrongen om het geld in het
voetbal te halen waar het zit, bij de spelers. Zijn
interventie kwam er nadat teams als Tottenham,
Newcastle, Norwich en Bournemouth hun niet-
voetballend personeel op tijdelijke werkloosheid
hadden gezet. Daardoor houden ze 80 procent
van hun salaris over, met een maximum van
2.850 euro per maand, wel betaald door de ge-
meenschap.

Als er één sector is waar je tot in de lengte van
dagen vet kunt afsnijden zonder dat er aan het
product in het schap weinig zal veranderen, dan
wel voetbal. Op alle niveaus zijn voetballers over-
betaald. Dat werd lang vergoelijkt met de riedel
dat zij de acteurs waren voor wie de toeschou-
wers naar het stadion kwamen, en/of een tv-
abonnement namen, en/of shirts kochten en pro-
ducten van sponsoren promootten en dat ze
mochten delen in de koek. Nu die koek tijdelijk
kleiner is, lijkt een inlevermodel op Amerikaanse
leest niet meer dan normaal. 

Om u even bij de les te houden: deze week
raakte een voorbeeldje bekend van de bijna dys -
topische wereld waarin die heren-voetballers 
leven. Cristiano Ronaldo moest trakteren na zijn
rode kaart tegen Valencia bij zijn Champions
League-debuut voor Juventus in september 2018.
Dat is een clubregel bij Juventus, maar dat 
weigerde hij twee maanden lang te doen, tot hij
eindelijk tot inzicht kwam dat het niet anders
kon. 

Omdat hij Ronaldo is, en meer is dan anderen,
kocht hij voor de hele selectie iMacs. Dat zal hem
iets meer dan 40.000 euro hebben gekost, maar
wat is 40.000 euro? Ronaldo bezit een horloge
met een geschatte waarde van 2 miljoen en kocht
onlangs een Bugatti van 8 miljoen. Medelijden
met topvoetballers hoeft niet, ook niet in tijden
van corona.

Per niet-gespeelde wedstrijd
mag de Amerikaanse NBA 

1,1 procent van het contract
van de speler inhouden. 

Voor LeBron James betekent
dat 400.000 dollar

Deschacht (39)
gaat nog jaar
door bij Essevee

Olivier Deschacht breit een ver-
volg aan zijn actieve spelerscar-
rière. De 39-jarige sterkhouder
van Zulte Waregem doet er 
zoals verwacht een jaartje bij.
“Vorige zomer kon ik dankzij
Essevee profvoetballer blijven
dus ik ben de club zeer dank-
baar”, zegt Deschacht op de
clubwebsite. “De supporters
hebben me met open armen
ontvangen en wie weet zit er
volgend seizoen een nieuw
hoogtepunt in. We willen nog
beter doen dan de negende
plaats in de competitie en de
halve finale van de beker.” Mo-
menteel revalideert Deschacht
van een schouderoperatie, dat
verloopt vlot. (BELGA)

onbestaande afspraken en de complete afwezig-
heid van onderlinge solidariteit.

Als de Jupiler Pro League ervoor kiest om de
competitie stop te zetten, dan kiest ze eieren
voor haar geld. Dat geld (van de tv-rechtenhou-
ders) is namelijk al betaald en voor de eventuele
terugvorderingen zijn ze niet bang. In andere
landen is dat niet het geval en als de Europese
voetbalbond UEFA een oekaze uitvaardigt dat
mag worden gevoetbald tot diep in de zomer,
dan dient ze daarmee vooral de grote vijf voet-
balcompetities (G5). 

ZONDER PUBLIEK
Die hebben geen schrik van België. Maar als wij
rustig de nieuwe competitie kunnen voorberei-
den terwijl de andere landen nog vlug-vlug elf
speeldagen moeten afwerken in de zomer, wat
zou het effect zijn op pakweg de play-offronde
van de Champions League? Stel: een fris AA Gent
tegen een uitgewoond Atalanta Bergamo of nog
eens tegen AS Roma, de UEFA zal het niet uit-
spreken maar het is dan niet de bedoeling dat
Gent doorgaat.

Daarnaast heeft de G5 in eigen land schrik van
de financiële repercussies. La Liga in Spanje ver-
wacht dat het spontaan stopzetten van het sei-
zoen zonder dat de overheid hen daartoe ver-
plicht 549 miljoen euro zal kosten, een vierde
van de totale rechtendeal. Engeland, dat corona -
gewijs achterloopt op Spanje, waar het plateau
van besmettingen stilaan hopelijk is bereikt en
waar voetbal voor eind juni quasi onmogelijk is,
houdt ook al rekening met een stoppage. Kost-
prijs: 875 miljoen euro.

Als de Engelse competitie wordt afgewerkt
zonder publiek zou dat de televisiecontracten
redden, maar de teams toch minimaal 250.000
en in uitzonderlijke gevallen voor absolute top-
wedstrijden 4,5 miljoen euro kosten. Per wed-
strijd. Behoorlijk pijnlijk in het licht van de brexit
— al is de Premier League altijd tegen die afschei-
ding geweest – is de hoop die men in Engeland
stelt in de directieve van de Europese Unie die
financiële hulp aan getroffen sectoren toelaat.

In Frankrijk was Canal+ de eerste rechtenhou-
der die aangaf dat ze de laatste schijf van 110 mil-
joen euro niet zouden betalen, deze week ge-

Pro League plooit niet na dreigement van UEFA-baas
“België, en alle landen die
vroegtijdig willen stoppen, ris-
keren niet te mogen aantreden
in de Europese competities.”
Daarmee gooide UEFA-baas
Aleksander Ceferin op de
Duitse tv-zender ZDF een
bommetje. De harde commu-
nicatie wijst op de lobby die
achter de schermen op gang is
getrokken door de topcompe-
tities. Zij vrezen dat de Jupiler
Pro League de eerste domino-
steen is die verschillende kleine

of middelgrote competities zal
lamleggen. Ceferin: “We ver-
wachten solidariteit van alle
competities.” Croonen: “We
hebben de UEFA uitgelegd dat
we ook solidair willen zijn. Zo
zullen er in juli en augustus
nog Europese wedstrijden van
dit seizoen gespeeld worden
die een impact kunnen hebben
op onze kalender. Maar men
moet ook solidair zijn met
ónze beslissing, die met het
oog op de volksgezondheid de

enige logische is in België. We
staan voor een marathon en
geen sprint. Corona zal niet
zomaar verdwijnen.” Kan de
UEFA op basis van zijn eigen
reglementen België de toe-
gang richting Europa verbie-
den? De Europese voetbal-
bond maakt zich sterk van wel.
Juristen zijn het daar niet mee
eens. Croonen: “Ik kan me niet
inbeelden dat de Belgische
ploegen echt zullen worden
uitgesloten.” (NVK/SK/KDZ)


