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Tussenpersonen: voorstel Expert Panel besproken in binnen- en buitenland 

 
Brussel, 11 april 2019 -  Het Expert Panel, dat op de Algemene Vergadering van 17 december het mandaat 
kreeg om de unaniem gestemde aanbevelingen inzake transparantie uit te werken, bezorgde de 24 profclubs 
op woensdag 3 april haar voorstel van reglementering ter versterking van de transparantie bij transacties in 
het voetbal. De clubs hebben zo de tijd om het voorstel te bestuderen en eventuele opmerkingen over te 
maken vooraleer ze op de Algemene Vergadering van 6 mei over de voorstellen zullen stemmen. 
 
Intussen werden de voorstellen ook voorgelegd aan de internationale voetbalorganisaties. Zo stelde Pierre 
François deze voor op de Algemene Vergadering van European Leagues en had voorzitter Melchior Wathelet 
op dinsdag 9 april een onderhoud bij FIFA, waar Melchior Wathelet de bevestiging kreeg dat het voorstel van 
het Expert Panel compatibel is met het ontwerp van de wereldvoetbalbond. 
 
“Via deze gesprekken wil het Expert Panel internationaal draagvlak creëren voor haar voorstellen”, zegt 
Melchior Wathelet, voorzitter van het Expert Panel. “Het voorstel dat het Expert Panel heeft uitgewerkt, steunt 
net als de aanbevelingen op enkele pijlers met als gemeenschappelijk doel de verhoging van transparantie in 
het voetbal. Een eerste pijler expliciteert duidelijk voor welke transacties makelaars ingezet en vergoed kunnen 
worden door clubs en spelers. Daarnaast is er  de oprichting van een Clearing House, dat zal worden geleid door 
een onafhankelijk bestuur en zal functioneren met onafhankelijke revisoren en juisten.  
 
Duidelijke bepalingen in het voorstel hebben als doel te zorgen dat belangenconflicten te vermijden in de 
toekomst. Een makelaar zal ook niet meer drie keer voor eenzelfde transactie betaald kunnen worden, door de 
betrokken clubs en de speler. Een speler zal nu exact weten hoeveel een makelaar daadwerkelijk verdient voor 
zijn diensten.  
 
De voorstellen verlaten het huidige status quo. Dat ze bij bepaalde groepen weerstand oproepen, is dan ook te 
verwachten. Maar dat deze voorstellen fiscale ontduiking zouden in de hand werken, is uiteraard een manifest 
foute voorstelling. Het Clearing House bijvoorbeeld gaat net de transparantie van de transacties verzekeren”, 
aldus nogmaals Melchior Wathelet, die uitkijkt naar de opmerkingen van de clubs en de stemming op 6 mei: 
”Het is finaal aan de clubs, die deze aanbevelingen stemden in december 2018, om te bepalen welke richting zij 
uit willen.  ” 
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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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