
 

 
 

De Pro League is voorstander van een verplichting tot transparantie in de governance van haar 
leden te integreren. 
De verklaring dat "professionele sportclubs wettelijk onderworpen zijn aan de preventieve 
wetgeving inzake het witwassen van geld" is een van de aanbevelingen van de Commissie van 
onafhankelijke deskundigen (Masterplan, pagina 3), maar de Pro League heeft tot nu toe deze 
aanbeveling niet bekrachtigd en kan niet instemmen met het amendement dat het 
toepassingsgebied van de wet tot haar leden uitbreidt: 
 
- er moet een vergelijking worden gemaakt met de profvoetbalsector in andere concurrerende 
landen 
- de 5de richtlijn en de wet zijn niet aangepast aan de sector en het zou op zijn minst gepast zijn 
om, net als voor advocaten, de betrokken activiteiten (financiering van clubs, transfers en 
betrekkingen met tussenpersonen) op een restrictieve manier op te sommen en niet alle 
verrichtingen van meer dan 10.000€ toe te laten, ongeacht het doel ervan 
- de beperking van het amendement tot alleen profvoetbal is discriminerend ten opzichte van 
de gehele professionele sportsector (wielrennen, tennis, basketbal, enz.) 
- clubs kunnen overwegen dat zij de plicht hebben om de CFI op de hoogte te brengen van 
verrichtingen die voor hen verdacht zouden kunnen lijken, maar zij kunnen niet in staat geacht 
worden om de (op dezelfde manier als bijvoorbeeld een bank) verplichting op zich te nemen 
om hun contractpartijen te identificeren en te controleren tijdens de contractuele relatie, op 
straffe van strafrechtelijke vervolging ten laste van clubs-bestuurders. 
 
Pro League is voorstander van transparantie in de bestrijding van witwas en fraude (cfr. het 
Clearing House dat is opgericht in het kader van het Reglement inzake tussenpersonen en het 
ontwerp van reglement betreffende de controle ex ante op wijzigingen in de controle van de 
profclubs). Ingevolge hiervan wil Pro League graag de mogelijkheid aangaande de toepassing 
van de preventieve antiwitwaswetgeving op de voetbalclubs onderzoeken. Op het eerste zicht 
moet dit mogelijk zijn, zij het met enige aanpassingen/nuances die ervoor moeten zorgen dat 
de toepassing van de wetgeving efficiënt gebeurt (echte risicofactoren identificeren: 
financiering van clubs, samenwerking met andere clubs (transfers), samenwerking met 
tussenpersonen,) en de normale werking van het (internationale) business model van de clubs 
niet hypothekeert. Pro League stelt dus voor om samen te zitten met de verschillende politieke 
partijen en het kabinet van het ministerie van Financiën om de verdere concrete uitwerking te 
bekijken, rekening houdend met de specificiteiten van de sector. 
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