Buffalo's winnen voor de bonus
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Het Champions League-succes van AA Gent is voor de spelers een meevaller: zij hebben recht op een groot deel van de Europese
bonus. De verdeling van die premie verloopt volgens een voor het Belgisch voetbal atypisch collectief overleg.
Van onze redacteur Michiel Leen
BrusselFeest in de Arteveldestad nu voetbalploeg AA Gent na een knappe 2-1-thuiszege tegen Zenit Sint-Petersburg doorstoot
naar de volgende ronde van de Champions League. Europees overwinteren is Belgische ploegen zelden gegeven. In het seizoen
2000-2001 slaagde Anderlecht erin een ticket voor de tweede ronde te bemachtigen. Daarna bleven we vijftien jaar op onze honger.
De Buffalo's mogen zich op de borst kloppen voor zo'n historische prestatie. Met ook de landstitel op zak mag 2015 een boerenjaar
heten voor de club, én voor de spelers. Want aan het felbevochten ticket voor de achtste finales van het Europees kampioenenbal
hangt voor hen een mooi financieel extraatje.
Klein miljoen
AA Gent is een atypische ploeg wat de verloning van de spelers betreft. Het jaarloon van de spelers is geplafonneerd op 1 miljoen
euro voor de best verdienende spelers. Ter vergelijking: andere Belgische toppers als Anderlecht en Club Brugge gaan vlot tot 1,5
miljoen. Om dat te compenseren dokterden Gent-voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie een bonussysteem uit. De
meerinkomsten uit sportief succes worden onder de spelers verdeeld.
Doorstoten naar de tweede ronde van de Champions League brengt de club 5,5 miljoen euro op. Een groot deel van dat bedrag
wordt als bonus verdeeld onder de spelers. Hoeveel de spelers krijgen van dat Champions League-geld hangt af van de individuele
speelminuten. In de wandelgangen wordt druk gespeculeerd over de omvang van de bonus, maar volgens betrouwbare bronnen zou
het bedrag tot 135.000 euro per speler kunnen oplopen.
Sanering
Dat verloningssysteem werd enkele jaren geleden uit noodzaak geboren. AA Gent mag vandaag dan wel in bloedvorm verkeren, dat
was zeker niet altijd het geval. Rond de eeuwwisseling hing het voortbestaan van de club aan een zijden draadje: de Buffalo's torsten
een schuld van bijna een miljard oude Belgische franken mee. Voorzitter De Witte en manager Louwagie zetten daarop een stevige
sanering in. In 2007 kon de club zichzelf schuldenvrij verklaren, maar de budgettaire orthodoxie bleef. Enkele jaren later stelde de
bouw van het nieuwe stadion, de Ghelamco Arena, de club immers voor een grote financiële uitdaging. 'En als je saneert, moet je nu
eenmaal de loonmassa onder controle houden', zegt Louwagie.
Sociaal spelersoverleg
En dus verdienen de spelers van de landskampioen in vergelijking met hun collega-Belgische toppers een relatief bescheiden loon.
Dat plaatje verandert echter bij grote sportieve successen: de extra inkomsten worden onder de vorm van bonussen verdeeld.
'Beschouw die bedragen als niet-recurrente inkomsten', zegt manager Michel Louwagie. 'Door die op een billijke manier te verdelen,
voelt iedereen zich goed. En ja, als we volgend jaar nog in de Champions League spelen, bestaat de kans dat sommige spelers meer
verdienen aan bonussen dan aan klassiek loon. Door die lage lonen voorkomen we tegelijkertijd dat we in financieel onwerkbare
situaties terechtkomen in jaren waarin dergelijke successen, en de inkomsten die daarmee samenhangen, uitblijven. Ook zonder die
extraatjes en zonder meerinkomsten uit de verkoop van spelers moeten de rekeningen kloppen.'
De onderhandelingen over de bonussen nemen de vorm aan van een soort sociaal overleg tussen het management en de spelersraad,
met daarin onder anderen de ploegkapitein en enkele sterkhouders uit het team. 'In Duitsland komen dergelijke onderhandelingen
tussen spelers en bestuur vaker voor, maar naar Belgische normen is het eerder uniek. Onder andere omdat net als in andere
sectoren ook in het voetbal niemand graag zijn loonbriefje op tafel legt', zegt sporteconoom Trudo Dejonghe.
Grote jongens
Het staat wel vast dat AA Gent zich nu tussen ploegen met substantieel grotere budgetten begeeft. De Buffalo's moeten het zien te
rooien met een jaarbudget van 25 à 26 miljoen euro, zonder de inkomsten uit Horeca Foot en de 15 miljoen euro die de Champions
League-deelname opbrengt. Over enkele jaren zou dat jaarbudget 35 miljoen moeten worden, grosso modo wat Club Brugge heeft.
Ter vergelijking: het transferbudget van Zenit Sint-Petersburg wordt op 35 miljoen euro geraamd, het werkingsbudget is daar een
veelvoud van.
Volgens de gespecialiseerde website transfermarkt.com vertegenwoordigt de spelerskern van AA Gent een marktwaarde 58,7 miljoen
euro. Zenit klokt af op 192,2 miljoen, Real Madrid op 714. Spelverdeler Sven Kums is een uitschieter bij AA Gent, hij zou 6 miljoen euro
waard zijn. Givanildo 'Hulk' Vieira de Souza, de steraanvaller van Zenit Sint-Petersburg, gaat dan weer voor 37 miljoen euro over de
toonbank, meer dan zes keer meer. 'Misschien bewijst dit wel dat andere ploegen hun spelers te veel betalen', lacht Louwagie.
Kapers op de kust
De vraag is hoe houdbaar het Gentse systeem is. De historische stunt van de Buffalo's brengt de ploeg voor het internationale
voetlicht. De kans is groot dat het Gentse talent in het vizier van Europese topploegen komt, en die goochelen met heel andere
bedragen. Misschien gaan de sterspelers wel dromen van een hoger loon, terwijl ze bij onderhandelingen in Gent zo goed als zeker op

Copyright © 2015 gopress. Alle rechten voorbehouden

een njet van het management stuiten. Want Louwagie en De Witte zijn niet zinnens om de budgettaire orthodoxie die de Gantoise in
barre tijden van het faillissement redde, plots los te laten.
'De verleiding en de druk van de makelaars is er constant', zegt AA Gent-manager Louwagie. 'Maar voor alles geldt: contract is
contract. Deze winter gaat er niemand weg.'
Goalgetter Laurent Depoitre, inmiddels goed voor zo'n 5,5 miljoen op de transfermarkt, is op weg naar de uitgang. De spits dient zijn
contract tot midden 2017 uit, maar tekent niet bij. Ook hij botste op het onwrikbare loonplafond.
Hoe groot is de kans dat anderen zijn voorbeeld volgen?
'Op korte termijn lijken het groepsgevoel en de collectieve hype de ploeg bij elkaar te houden', analyseert sporteconoom Trudo
Dejonghe. 'Maar het valt niet uit te sluiten dat sommige spelers straks cash vragen. Vooral oudere spelers die de laatste jaren van hun
carrière willen verzilveren, zijn vatbaarder voor de lokroep van het geld. Als je bedenkt dat zelfs zwakkere Duitse of Engelse ploegen
gemakkelijk 2 à 3 miljoen euro loon beloven, is dat gevaar niet ondenkbeeldig. Omgekeerd bestaat de kans dat jonge spelers die naar
Gent komen, hogere looneisen stellen omdat de ploeg er momenteel goed voor zit. Al denk ik niet dat het bestuur zich daardoor laat
opjagen.'
Investeer in Hein
Manager Louwagie is er redelijk gerust op. 'Neen, we vrezen geen leegloop. Meer nog: wij streven net naar een regelmatig verloop.
Het komt erop aan onze vijver met talent voldoende gevuld te houden.'
Volgens sportmarketeer Wim Lagae van de KU Leuven hoeft een toegenomen internationale belangstelling niet per se een probleem
te betekenen voor Gent. 'Het Europese succes betekent ook dat je met vertrekkende spelers een meerwaarde kunt genereren op de
transfermarkt. Dat zijn extra inkomsten die je structureel kunt verankeren in je ploeg. De Witte en Louwagie hebben in het verleden
bewezen dat ze de transfermarkt slim gebruiken, door spelers relatief goedkoop aan te kopen en hen later aan een gunstige prijs te
verkopen. Sportief en financieel lijkt AA Gent op rozen te zitten. Maar ik zou de ploeg aanraden om trainer Hein Vanhaezebrouck aan
boord trachten te houden. Zijn bijdrage aan dit succes is niet te onderschatten. Daarin zou ik investeren.'
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