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Profvoetbal - Vlaamse steun
Het bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft onlangs een
onderzoekscoördinator aangesteld om informatie te verzamelen inzake de mogelijke
feiten van wedstrijdvervalsing die zich zouden hebben voorgedaan tijdens het seizoen
2013-2014. Ook het playoffduel om de landstitel tussen Anderlecht en Racing Genk,
waarbij een aantal spelers een duur horloge ontvangen zouden hebben, wordt nader
onderzocht.
Het Belgische profvoetbal krijgt op verschillende manieren middelen uit de Vlaamse
begroting. Denk onder andere aan infrastructuursubsidies voor ‘voetbalbaksteen’ of
middelen die in de opleiding van jonge, talenvolle voetballertjes geïnvesteerd worden.
1.

2.

3.

a)

Wat is het totale bedrag dat jaarlijks in de vorm van subsidies aan professionele
voetbalclubs wordt toegekend door Vlaanderen? Kan de minister hiervan een
overzicht bezorgen per club en per jaar vanaf 2012?

b)

Welke subsidiedossiers zijn op dit moment lopende? Voor welke profclubs en
inclusief de bedragen? Graag een overzicht van de planning tot einde legislatuur.

a)

Hoe zit de verhouding tussen profvoetbal en andere sporten qua subsidiëring?

b)

Hoeveel subsidies kent Vlaanderen jaarlijks toe aan andere professionele
sportclubs? Graag hiervan een overzicht voor basketbal, hockey en volleybal.

Heeft de minister weet van misbruik van Vlaamse overheidsmiddelen (door Vlaamse
profclubs) in het dossier Propere Handen?

BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 417 van 10 maart 2022
van ELS AMPE

1-2.Vanuit het sportbeleid is er geen systematische jaarlijkse toekenning van subsidies
aan professionele voetbalclubs, of aan andere profclubs. Ik zal enkele details, en
uitkomsten van eenmalige subsidiemogelijkheden, meegeven in onderstaand
antwoord op uw vraag. Maar het globale antwoord is duidelijk: Vlaanderen investeert
structureel vanuit het sportbeleid niet mee in het profvoetbal of in de uitbouw van het
profsport-gebeuren in de Vlaamse clubs. Eenmalig is er wel ondersteuning toegekend,
ik licht deze hieronder toe.
Inleidend wil ik daarnaast meegeven dat Vlaanderen wel investeert in jeugdwerking,
en opleiding van talent, bijvoorbeeld via de beleidsfocus jeugdsport, de topsportschool,
ontwikkelingsprogramma’s, de ondersteuning van de initiatieven en werking van
Voetbal Vlaanderen, … Deze investeringen zijn gericht op de Vlaamse
beleidsdoelstellingen, en niet specifiek op het uitbouwen en versterken van de
profwerking van de sportclubs.
De enige jaarlijkse systematiek die bestaat, zijn de subsidies die via sportfederaties
aan clubs met een kwalitatieve jeugdsportwerking worden toegekend, in het kader van
de beleidsfocus jeugdsport. Dit wordt heel specifiek toegekend aan de jeugdwerking
van bepaalde profclubs. In 2021 is daar een extra ondersteuning voor jeugdsportclubs,
omwille van corona, bijgekomen.
Het opzoekingswerk dat u vraagt, vraagt meer tijd van de administratie. Maar om u
een idee te geven: dit gaan om zeer kleine bedragen.
Zo is, via Voetbal Vlaanderen, in 2020 aan KAA Gent 2.200 euro subsidie toegekend
voor de beleidsfocus jeugdsport, en is in 2021 (door de extra coronasubsidie vanuit
Vlaanderen) 6.500 euro extra steun toegekend aan de jeugdwerking van KAA Gent.
Ook in 2020 hadden sportfederaties de mogelijkheid om hun clubs te ondersteunen,
via het eerste corona noodfonds Sport, waarbij naar KAA Gent 1.762,95 euro gegaan
is. Voetbal Vlaanderen kent ook auditsubsidies toe, die (deels) de kost dekken van de
verplichte audit op de jeugdwerking, die voetbalclubs moeten laten doen. Dit gaat alles
samen om kleine bedragen, in het budget van de jeugdwerking van de profclubs, laat
staan dat we dit tegenover het totale budget van de club plaatsen.
In 2021 is er in het kader van de corona-noden via het tweede noodfonds sport een
specifieke subsidiemogelijkheid voor profclubs uitgeschreven. De profclubs uit het
voetbal hebben niet ingediend, voornamelijk omdat er een maximale jaaromzet van 5
miljoen euro als voorwaarde was uitgeschreven. Profclubs uit andere sporten maakten
hier wel gebruik van en kregen subsidies toegekend, zie bijlage 1 bij deze vraag.
Nog in het kader van corona, zijn de sportnoodleningen opgestart, die nog tot eind dit
jaar kunnen worden aangevraagd. Hiervan maakten de 6 Vlaamse prof basketbalclubs
gebruik en 1 volleybalclub uit de hoogste klasse dames.
Daarnaast zijn er enkele mogelijkheden die voor alle Vlaamse sportclubs openstaan,
zoals evenement-subsidies, infrastructuursubsidies,… waarbij de criteria niet specifiek

afgestemd zijn op profclubs. Hier en daar ontvangt een profclub subsidies, indien ze
net als alle andere mogelijke begunstigden kandideren. Een voorbeeld hiervan is KFCO
Beerschot-Wilrijk i.s.m. Stad Antwerpen: subsidies topsportinfrastructuur, gezien dit
infrastructuurdossier gelinkt is aan de Vlaamse beleidsdoelstellingen en meer concreet
aan de uitbouw van Vlaamse trainingsinfrastructuur, in dit geval in de topsportschool
Antwerpen.
In 2014 was er een specifieke, éénmalige projectoproep voor de bouw of renovatie
van voetbalstadions met een maatschappelijke functie. Dit is een uitzondering in vele
jaren beleid geweest, met een subsidiemogelijkheid, specifiek voor profclubs uit het
voetbal. Hiervoor werd 7,8 miljoen euro op een budget van 10 miljoen euro toegekend,
waarbij de effectief toegekende en uitbetaalde bedragen terug te vinden zijn in bijlage
2.
Er zijn, voor zover mij bekend op basis van de analyse bij Sport Vlaanderen, geen
concrete aanvraagdossiers van profclubs uit het voetbal lopende.
3. Ik heb geen weet van misbruik van Vlaamse overheidsmiddelen vanuit het sportbeleid
in het dossier Propere Handen.

BIJLAGEN

1. Overzicht - toegekende coronasteun profsportclubs
2. Subsidies voetbalstadion

