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91,3 miljoen euro.
Verlies

eloitte heeft een goede reputatie als
het gaat om het in kaart brengen van
de geldstromen in het internationale
voetbal. Zo komt Deloitte UK elke
zomer uit met de erg gewaardeerde
Annual Review of Football Finance
waarbij ze het Europees voetbal finan-
cieel fileren. Deze week verscheen het
rapport Socio-economische impact stu-
die van de Pro League op de Belgische

economie van Deloitte België, geschreven in op-
dracht van de Jupiler Pro League.

Er zijn ruwweg twee soorten rapportages te
onderscheiden: niet in opdracht en wel in op-
dracht. De Belgische Deloitte-studie moet bewij-
zen dat het Belgisch voetbal, hoewel flink
gesteund met 150 miljoen euro lastenverlagin-
gen per jaar, een veelvoud aan economische en
maatschappelijke return oplevert. De bruto toe-
gevoegde waarde van het prof-
voetbal bedraagt 630 miljoen
euro. En dan? De bruto toege-
voegde waarde voor heel
Vlaanderen bedroeg in 2018
240 miljard. Een aantal voor-
beelden: handel 32 miljard, 
onderwijs 15 miljard, bouwnij-
verheid 15 miljard en gezond-
heidszorg 11 miljard. Zonder
gunsttarieven voor sociale las-
ten en belastingen.

Het Belgisch rapport is niet
bedoeld om ons wijzer te
maken over de financiën van
het Belgisch profvoetbal. Zo is
een aparte economische waar-
dering van 1A onmogelijk. In
elk andere land wordt de
hoofdklasse geconsolideerd en
economisch gefileerd. Bij ons
in België gooit men de kneusjes
van 1B mee op de hoop. Dat is
geen onkunde, maar onwil uit hoofde van de
opdrachtgever. Met als pervers gevolg: Deloitte
België brengt het profvoetbal economisch in
kaart, giet dat in een mooi rapport, maar De-
loitte UK weigert steevast de cijfers van België in
haar Europees overzicht op te nemen.

Heel af en toe – maar goed weggestopt – is
het Belgisch rapport onthullend. Zo is de omzet
van de zestien 1A-clubs gestegen van 295,3 mil-
joen euro in ’17-’18 tot 344,4 miljoen vorig sei-
zoen, plus 18 procent. De tv-rechten gingen
omhoog, de sponsoring en ticketinkomsten
ook, Europese inkomsten verdubbelden.
Kortom: alle lichten stonden op groen, maar –
zo schrijft het rapport ergens op pagina 30 – “de
clubs hebben het moeilijk winstgevend te zijn”.

Had ook gekund: ... Ondanks een omzetstij-
ging van 18 procent, staatsteun ten belope van 150
miljoen euro, bijna alleen maar indicatoren op

groen is het Belgisch profvoetbal erin geslaagd om
in 2018-’19 een verlies te boeken van 91,3 miljoen,
bijna een verdubbeling van het verlies een seizoen
eerder van 48 miljoen...

Aan de salarissen kan het niet liggen, want
een salaris/omzetverhouding van minder dan
50 procent (als dat cijfer klopt) is uitstekend.
Conclusie: er is iets mis met de kostenstructuur
en vooral met het Belgisch model van
import/export van goedkope werkkrachten. Als
in die machine zand geraakt en de aankopen
raken niet verkocht (min 51 miljoen transferop-
brengsten in 2018-’19), gaat het Belgisch voetbal
in kramp. De verwachtingen voor het voorbije
seizoen en de transfermarkt zijn nog slechter.

Uitgerekend in de week dat dit rapport ver-
scheen, staat de versoepeling van de Financial
Fair Play ter discussie. In mensentaal: sommige
clubs willen nog meer verlies kunnen maken.

Na zo’n rapport de regels van
gezond financieel beheer ver-
soepelen – regels die duidelijk
níét hebben gewerkt – is de we-
reld op zijn kop zetten.

Voor alle duidelijkheid: deze
cijfers hebben helemaal niks te
maken met de coronapande-
mie. Toen de rekeningen in het
rood gingen, zat het virus nog
bij de vleermuizen. Dit drama-
tisch resultaat is het gevolg van
te lakse financiële regels en was
voorspelbaar.

Toen in 2017 de Financial
Fair Play, Belgian style, in
voege trad – bedoeld om Marc
Coucke van KV Oostende een
halt toe te roepen –, leek die
verdacht veel op de Europese
versie. Hoewel in Europa de
omzetten gemiddeld vijf keer
hoger lagen, vond men het in

België ook gepermitteerd om over drie seizoe-
nen 5 miljoen euro verlies te draaien of 30 mil-
joen daarbovenop, als daar een
kapitaalverhoging tegenover staat. Het is absurd
dat Barcelona met een omzet van bijna 1 miljard
euro en Anderlecht met 60/70 miljoen euro het-
zelfde verlies mogen draaien.

Anderlecht heeft in februari 2019 een kapi-
taalverhoging van op het eerste gezicht 5 mil-
joen euro doorgevoerd en denkt nog wat ruimte
te hebben om nog eens schulden om te zetten
in kapitaal/aandelen. Die 5 miljoen – zie Staats-
blad van 8 maart 2019, bijlage *19310160* – was
in werkelijkheid 30 miljoen euro, omdat elk
aandeel van 5.000 euro verhoogd werd met
een uitgiftepremie van 25.000 euro. Een heel
interessante case voor de financiële waakhon-
den van het Belgisch voetbal en voor de
wil/onwil om orde op zaken te zetten.

Gent-supporters aan het feest na hun zege op Standard in november. © BELGA

In de week 
dat bekend
raakte dat het
profvoetbal
pre-corona 
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Voetballers worden
eigen contact tracers

wordt gegoten. 
Het plan maakt een belangrijk

onderscheid tussen trainingen
tot 30 juni en vanaf 1 juli. Tot en
met 30 juni blijven de geldende
maatregelen van kracht en moe-
ten op training de regels rond de
social distancing worden geres-
pecteerd. Er mag in groepjes van
maximaal 20 worden getraind,
zonder contact.  Vanaf 1 juli zijn
collectieve trainingen met con-
tact weer toegelaten.

Het trainingsprotocol opge-
steld door de Pro League gaat uit
van twee categorieën personen.
Onder categorie 1 vallen spelers,
technische en medische staf, ma-
teriaalmannen, de teammanager
en de gezinsleden van deze per-
sonen. Tot de tweede categorie
behoren individuen die dezelfde
ruimtes frequenteren, zonder in
direct contact te komen. Het gaat

om clubmedia, onderhouds- en
keukenpersoneel en alle gezins-
leden van deze personen. 

Als personen uit categorie 2
wél rechtstreeks contact hebben
met mensen uit categorie 1, val-
len ze automatisch onder cate-
gorie 1. Iederéén uit categorie 1 –
dus ook bijvoorbeeld de dochter
van de kinesist van Cercle Brugge
– zal een verplichte coronatest
moeten ondergaan voor aanvang
van de groepstrainingen. 

De Pro League wil ook alle
spelers responsabiliseren. Aan
hen wordt gevraagd om de om-
gang met derden tot een abso-
luut minimum te beperken en
zichzelf en hun gezin in de mate
van het mogelijke te isoleren. On-
nodige verplaatsingen moeten
worden vermeden en de omgang
met anderen moet worden be-
perkt. Spelers moeten ook note-
ren wanneer en met wie ze in
contact zijn geweest – zo worden
spelers hun eigen contact tracer.
Al wordt over dit punt momen-
teel nog uitvoerig gediscussi-
eerd. 

Door al deze maatregelen wil
de Pro League het risico op be-
smetting met het coronavirus zo
klein mogelijk houden. Om alle
regels na te leven, rekent de Pro
League op de verantwoordelijk-
heidszin van de clubs. (KDZ)

De Pro League maakt inten-
sief werk van de heropstart
van ons voetbal. Alle clubs
ontvingen een gedetailleerd
document met te volgen
richtlijnen. Spelers moeten
een logboek met al hun con-
tacten bijhouden en ook al
hun gezinsleden moeten
mogelijk een coronatest
ondergaan.

De Pro League wil een voortrek-
kersrol spelen in het veilig her-
opstarten van de profcompeti-
ties. Het werkte de voorbije
dagen aan een rigoureus proto-
col dat alle profclubs – 1A en 1B –
dienen te volgen. Een zeer uitge-
breid plan dat Het Laatste Nieuws
kon inkijken. Van het verplicht
testen van alle spelers, stafleden
én hun gezin, over het filmen van
de trainingen om bij een posi-
tieve test de risicocontacten te
traceren, tot een logboek waarin
alle spelers hun contacten moe-
ten noteren.

Het document dat de Pro
League aan de clubs heeft be-
zorgd, telt elf pagina’s en is bij-
zonder gedetailleerd. Het ont-
werp wordt nog bestudeerd door
de experts van de GEES en ook
de clubs krijgen nog de kans om
opmerkingen te geven alvorens
alles in een definitieve versie

Dennis en Rits vieren hun doelpunt tegen Waasland-Beveren in februari. Spelers wordt gevraagd
zichzelf en hun gezin te isoleren, en omgang met anderen te beperken. © PHOTO NEWS

Plan voor
heropstart

voetbal: spelers
houden logboek
bij, ook gezin
wordt getest

Timon Wellenreuther (24) moet
in het RSCA-doel de concurrentie
aangaan met Van Crombrugge.
De Duitser komt over van Willem
II en tekende tot 2024.

“Timon past perfect binnen
onze speelstijl”, aldus Peter Ver-
beke. De manager van Ander-
lecht verwijst daarmee naar Wel-
lenreuthers goede voeten, wat
belangrijk is onder Vincent Kom-
pany. Analist Aad de Mos nuan-
ceert die lofzang: “Ik vind Wel-
lenreuther gewoontjes, geen
Anderlecht-materiaal.”

Wellenreuther, een sterkhou-
der bij Willem II, had een aflo-
pend contract met optie in Til-
burg. Dat vergat hij evenwel
schriftelijk op te zeggen, waar-

Willem II-keeper Wellenreuther 
tekent tot 2024 bij Anderlecht

door RSCA toch met Willem II
rond tafel moest zitten. Die ge-
sprekken verliepen constructief,
Wellenreuther is geen dure aan-
winst, ondanks een mooi cv. Hij
is voormalig Duits jeugdinterna-
tional en speelde Champions
League met Schalke 04 – Cristi-
ano Ronaldo klopte hem toen
drie keer.

In principe is Wellenreuther
de doublure van Hendrik Van
Crombrugge (27). Mocht die laat-
ste alsnog vertrekken, dan ge-
looft Anderlecht in Wellenreu-
ther als titularis. Van
Crombrugge wil blijven, maar
hoopt op een beter contract. De
onderhandelingen schieten voor-
lopig niet echt op. (PJC/MVS)

‘Timon past perfect binnen
onze speelstijl’, klinkt het bij
paars-wit. ‘Geen Anderlecht-
materiaal’, nuanceert analist
Aad de Mos. © VI IMAGES


