
 

  

1 jaar “Propere Handen”: verklaring Pro League 

 
Brussel, 10 oktober 2019 -  Een jaar geleden beleefde het Belgische profvoetbal met de publieke start van de 
operatie Propere Handen een aardschok. De aanwijzingen van malversaties waren dusdanig zwaar en het 
verontwaardiging bij de voetbalfan dusdanig groot dat een stevige en diepgaande reactie vanuit het voetbal 
zelf onontbeerlijk was. De Pro League, de vereniging van de 24 profclubs, nam meteen haar 
verantwoordelijkheid en schoof 3 pijlers naar voor: meer transparantie bij transacties in het voetbal, een sterke 
regulering van de makelaar en het opstarten van een dialoog met zowel de overheid als de sociale partners 
rond de fiscale en sociale regimes.  
 
Voor de eerste 2 prioriteiten stelde de Pro League een Expert Panel aan onder leiding van Minister van Staat 
Melchior Wathelet, dat voorstellen van reglementering zou uitwerken en toetsen aan de complexiteit van 
wetgeving en bevoegdheidsverdeling op de verschillende niveau’s (regionaal, nationaal, Europees, 
internationaal, burgerlijk en binnen de UEFA en FIFA-reglementering). De dialoog omtrent de fiscale en sociale 
regimes gebeurde binnen een bijzondere werkgroep van het Paritair Comité, opgevolgd door de kabinetten 
van de Ministers van Sociale Zaken en Werk.  
 
Slechts 2 maanden na de eerste publieke onderzoeksdaden in de Operatie Propere Handen stemde de 
Algemene Vergadering van de Pro League op 17 december 2018 unaniem de principes uitgewerkt door het 
Expert Panel goed, die focusten op de genoemde prioriteiten van meer transparantie en sterke regulering, met 
als meest genoemde exponent het Clearing House. Met deze goedkeuring werd het mandaat van dit Expert 
Panel verlengd om reglementering te gaan uitwerken binnen het kader van de bestaande wetgevingen op zijn 
verschillende niveau’s.   
 
Het voetbal bevindt zich niet in een legaal en juridisch vacuüm, maar dient haar reglementering en procedures, 
net als die van elke andere sector, te toetsen aan bestaande wetgeving, een proces dat zeker in een context 
van verschillende beleids- en bevoegdheidsniveau’s veel tijd vraagt. Echter, één jaar na de eerste 
huiszoekingen in de operatie Propere Handen werden wel degelijk belangrijke stappen rond zelfregulering 
gezet: 
• Wijziging van het bondsreglement inzake wedstrijdvervalsing, zowel betreffende sanctionering als 

termijn, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Pro League op 12 september 2019. 
• Goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit van het ontwerp van reglementering rond 

spelersmakelaars uitgewerkt door het Expert Panel op 26 september 2019. Stemming van de 
reglementering op de Algemene Vergadering van december 2019. Invoering Clearing House voorzien 
voor 2020.  

• Verderzetting van de gesprekken met zowel de bijzondere werkgroep van het Paritair Comité als de 
vertegenwoordigers van het beleid inzake de aanpassing van het fiscaal en sociaal beleid.  

 
De gedane en geplande werkzaamheden werden de voorbije dagen besproken door zowel CEO Pierre François 
(interview RTBF) als voorzitter Peter Croonen (interview Sporza) in hun reacties op 1 jaar Propere Handen. Uit 
respect voor de fans en de samenleving en het voetbal zelf, blijft het profvoetbal elke dag constructief met alle 
partners verder werken aan meer transparantie en regulering.   
 
Contact:  Stijn Van Bever, Stijn.van.bever@proleague.be , 0485/62.65.88  
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Over de Pro League: 

De Pro League groepeert de 24 professionele voetbalclubs in België en beheert de kampioenschappen 1A (Jupiler Pro 
League) en 1B (Proximus League). Ze organiseert ook de Supercup waarin telkens bij het begin van het seizoen de 
landskampioen het opneemt tegen de bekerwinnaar. In opdracht van de KBVB staat de Pro League in voor de Beker van 
België (Croky Cup) vanaf de 1/16e finales. Daarnaast organiseert ze ook nog de Pro League Cup U21 en vanaf het seizoen 
2018-2019 het enige EA-FIFA e-sport kampioenschap op PlayStation.  

De Pro League wil een sterke en dynamische liga zijn met een efficiënt beslissingsproces, uitgevoerd door een team 
onafhankelijk maar ten dienste is van de clubs. Het management werkt onder de controle van alle clubs verzameld in de 
Algemene Vergadering of volgens de richtlijnen van hun vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur.  

Op het nationale niveau overlegt de Pro League met de KBVB en vaardigt vertegenwoordigers af in tal van organen en 
comités van de Voetbalbond. Ook op regionaal vlak stemt de Pro League af met de beide vleugels van het amateurvoetbal: 
Voetbal Vlaanderen en ACFF. De Pro League is daarnaast de vertegenwoordiger van de werkgevers binnen het Paritair 
Comité Sport waar de collectieve sectoriële overeenkomsten worden afgesloten. Internationaal laat de Pro League haar 
stem horen via de European Leagues of het World League Forum waar ze lid van is.  

De Pro League is zich bewust van de impact van het profvoetbal en van haar maatschappelijke functie. Ze verdedigt de 
opleidingsclubs niet enkel omdat dat de sleutel tot sportief succes vormt - zoals de recente derde plaats van de Rode Duivels 
op het WK nog bewees -, maar ook omdat de opleiding van jongeren een essentieel onderdeel is van de sociale impact van 
de profclubs. Om een beter inzicht te krijgen in de economische en sociale impact van de Pro League, werd er een studie 
uitgevoerd door Deloitte waarvan het rapport op 4 juni 2018 werd gepresenteerd en dat hier (in het Engels) kan 
geraadpleegd worden.  
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