Geen licentie voor acht tweedeklassers
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Vijf tweedeklassers uit het voetbal kregen geen licentie om in tweede te blijven. Drie andere vroegen zelfs geen licentie aan. Een
competitiehervorming kan heil brengen.
De licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had gisteren geen goed nieuws voor de tweedeklassers
Antwerp, Eendracht Aalst, White Star Woluwe, Tubeke en Seraing United. Zij voldoen niet aan de licentievoorwaarden voor het
Betaald Voetbal en dreigen te degraderen naar derde klasse. De clubs kunnen wel nog in beroep gaan bij het Belgische Arbitragehof
voor de Sport (BAS).
Drie andere tweedeklassers hadden zelfs helemaal geen licentie aangevraagd. Bergen is failliet en RC Mechelen en WoluweZaventem kiezen er zelf voor om naar derde klasse te degraderen.
De situatie is tekenend voor de malaise waar de tweede klasse al langer in verkeert. In tegenstelling tot de eersteklassers hebben de
ploegen uit tweede divisie geen zicht op de vetpotten van de tv-rechten. Ook de inkomsten uit ticketing en sponsoring zijn relatief laag.
Professor Wim Lagae, werkzaam bij het departement marketing management van de KU Leuven, schat dat een eersteklasser die
degradeert naar de tweede divisie zijn inkomsten ziet terugvallen naar 'de helft of zelfs naar een derde van het oorspronkelijke budget'.
Die klap komen veel tweedeklassers niet meer te boven, legt Lagae uit. 'In het eerste jaar na de degradatie krijgen ze wel nog
een parachute, die hen recht geeft op nog een deel van de televisierechten van eerste klasse. Maar vanaf het tweede jaar na de
degradatie droogt die inkomstenbron volledig op.'
En terwijl de inkomstenbronnen opdrogen, blijven de uitgaven aan de hoge kant. 'Veel spelerscontracten blijven gewoon lopen, terwijl
sponsorcontracten vaak een clausule hebben dat ze eindigen bij degradatie naar tweede klasse', zegt Lagae. Ook de verplichting voor
tweedeklassers om over 17 profspelers te beschikken doet veel clubs de das om. 'Al die elementen maken dat veel tweedeklassers
met exploitatieverliezen en een schuldenberg zitten', besluit Lagae.
Zowel Lagae als sporteconoom Trudo Dejonghe verwacht heil van de competitiehervorming voor tweede klasse die op tafel ligt. Die
zou het aantal clubs in tweede klasse terugbrengen van 18 naar 8. 'Normaal gezien vullen ze de tweede klasse altijd aan met clubs uit
derde als er niet voldoende een licentie halen. Nu is het evenwel tijd om in te krimpen', stelt Dejonghe. 'Er is al langer het signaal van
de markt dat 34 ploegen in eerste en tweede samen te veel is. Het juridische signaal van de licentiecommissie sluit daarbij aan', vindt
ook Lagae.
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