In lijn met artikel 5.9 ‘financiële transparantie en correcte zakelijkheid’ van de Ethische Code
(https://clubbrugge.be/nl/code-ethics) publiceert Club Brugge ten laatste vier weken na elke
transfermercato een overzicht van alle transacties aangaande spelers van Club Brugge. Het rapport
geeft een beeld van alle verrichtingen zonder dat enige confidentialiteitsverplichting t.a.v.
contracterende partijen wordt geschonden. In alle transferovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten
en bemiddelingsovereenkomsten die Club Brugge afsloot stemde de contractpartij in met de Ethische
Code.

1. Algemeen overzicht
Inkomende transferovereenkomsten
Arbeidsovereenkomsten nieuwe spelers (*)
Testovereenkomsten nieuwe spelers (*)
Uitgaande transferovereenkomsten
Beëindigingovereenkomsten (AO) /
opschortingsovereenkomsten (*) (**)
Aanpassing van de AO (deeltijds & voltijds) (*)
Bemiddelingsovereenkomsten met
tussenpersonen (AO en transfer) (***)
Totaal aantal overeenkomsten

11
12 (waarvan 1 vrije speler)
10
23
18
15 (waarvan 10 voltijds en 5 deeltijds)
22
111

2. Inkomende transfers
Type inkomende transfers

België
Europa
Afrika
Totaal

Definitief

Tijdelijk

0
6
1
7

0
3
1
4

Vrije speler
(na afloop van
AO)
0
1
0
1

Totaal

0
10
2
12

Vergoedingen inkomende transfers
Vergoedingen definitieve transfers
Vergoedingen tijdelijke transfers

27.443.582 EUR
3.626.315 EUR

Het totaal bedrag aan vergoedingen voor de inkomende transfers omvat de transfersommen, inclusief
opleidings- en solidariteitsvergoedingen, die werden overeengekomen met de club van herkomst en
die geactiveerd worden in de balans van Club Brugge NV. Eventueel te betalen bonussen en/of
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doorverkooppercentages worden pas geactiveerd op het ogenblik van realisatie (bijvoorbeeld voor
seizoen 2019-2020 werd op heden een bedrag van 800.000 EUR geactiveerd ingevolge het behalen
van contractueel overeengekomen mijlpalen van bepaalde contractspelers).
De vergoedingen tijdelijke transfers omvatten de totale som van de transfervergoedingen, inclusief
opleidings- en solidariteitsvergoedingen, aan clubs waarvan de speler gehuurd wordt. Er wordt geen
rekening gehouden met mogelijke toekomstige vergoedingen in het kader van aankoopopties die in
de tijdelijke transferovereenkomsten zijn opgenomen.

3. Uitgaande transfers
Type uitgaande transfers

België
Europa
Australië
Zuid-Amerika
Totaal

Definitief

Tijdelijk/TBS

3
6
1
0
10

5
7
0
1
13

Vrije speler
(na afloop van
AO)
0
2
0
0
2

Totaal

8
15
1
1
25

Vergoedingen uitgaande transfers
Vergoedingen definitieve uitgaande transfers
Vergoedingen tijdelijke transfers

53.819.902 EUR
1.150.160 EUR

(buitenland)/ter beschikking stelling (binnen België)

De transfervergoedingen voor de verkochte spelers omvatten de gegarandeerde vergoedingen
overeengekomen in de transferovereenkomsten die geboekt worden in de resultatenrekening,
verminderd met de sommen waarop de vorige clubs recht hebben volgens contractueel bepaalde
doorverkoopclausules en exclusief verschuldigde opleidings- en solidariteitsbijdragen. Eventueel te
ontvangen bonussen en/of doorverkooppercentages worden pas in resultaat genomen op het
moment van realisatie.
De totale vergoeding van de tijdelijk getransfereerde/ter beschikking gestelde spelers bevat de vaste
vergoeding (exclusief premies) voor de tijdelijke transfer (naar buitenlandse club)
/terbeschikkingstelling (naar Belgische club) van de spelers, verminderd met de sommen waarop de
vorige clubs recht hebben volgens contractueel bepaalde doorverkoopclausules en exclusief
opleidings- en solidariteitsbijdragen. Er wordt geen rekening gehouden met de overeengekomen
(mogelijk toekomstige) vergoedingen in het kader van aankoopopties (call-opties) of niet-vaststaande
te betalen bonussen.

4. Tussenpersonen financieel
De bemiddelingsovereenkomsten met tussenpersonen werden afgesloten in het kader van het
realiseren van een inkomende transferovereenkomst, een uitgaande transferovereenkomst of het
sluiten van een nieuwe of aangepaste arbeidsovereenkomst. De totale som aan vergoedingen uit
bemiddelingsovereenkomsten bedraagt 7.867.000 EUR (excl. BTW).
Rekening houdend met de totale waarde van alle voormelde transacties vertegenwoordigen de
vergoedingen uit de bemiddelingsovereenkomsten in totaal 5,27% van de waarde van deze transacties
(inkomende en uitgaande transfers en bruto-loon uit de arbeidsovereenkomsten met de spelers).
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5. Lijst tussenpersonen door Club aangesteld per transactie

Tussenpersoon

Registratienummer
Tussenpersoon

Naam Speler

Voornaam Speler

Type bemiddeling

Admira Partners UK Ltd (UK)

INTERMED-BEL-00257

Wesley

Internationale uitgaande transfer - definitief

A-Group BVBA (BE)
B.K2 Consulting EURL (FR)
Creative & Management Group
BVBA (BE)

INTERMED-BEL-00210
INTERMED-BEL-00595
INTERMED-BEL-00061

MORAES FERREIRA
DA SILVA
DE KETELAERE
LEMOINE
DIATTA

Charles
Gabriel
Krépin

Afsluiten arbeidsovereenkomst
Internationale uitgaande transfer - definitief
Afsluiten arbeidsovereenkomst

Eleven Management BVBA (BE)
F.J.B. Sports Ltda (BR)
Go Pro Sport Management SA
(CH)
I.S. Sports Management SL (SP)

INTERMED-BEL-00507
INTERMED-BEL-00579
INTERMED-BEL-00054

DENNIS
VLIETINCK
PETRONI
ÁLVAREZ BALANTA

Emmanuel Bonaventure
Thibault
Luan Peres
Éder Fabián

Afsluiten arbeidsovereenkomst
Afsluiten arbeidsovereenkomst
Internationale uitgaande transfer - tijdelijk
Internationale inkomende transfer - definitief

INTERMED-BEL-00559

RICCA ROSTAGNOL

Federico

J & S International Football
Management BVBA (BE)

INTERMED-BEL-00085

SAGNA

AMADOU

Beëindiging arbeidsovereenkomst met vorige
club - Afsluiten arbeidsovereenkomst
Internationale inkomende transfer - definitief

JBM Sports Management Ltd
(UK)
Patrik Bastianelli (IT)
Prostar BVBA (BE)
Sportgenia Consulting SL (SP)
SportPlus BV (BE)

INTERMED-BEL-00563

DIATTA
DELI

Mamadou
Simon Désiré

Internationale inkomende transfer - tijdelijk
Afsluiten arbeidsovereenkomst

INTERMED-BEL-00542
INTERMED-BEL-00150
INTERMED-BEL-00513
INTERMED-BEL-00003

OKEREKE
SOBOL
KOSSOUNOU
VANAKEN
GROENEVELD
NAKAMBA
MIGNOLET

David Chidozie
Eduard
Kouakou Odilon Dorgeless
Hans
Arnaut Danjuma
Marvelous
Simon

Stirr Associates BVBA (BE)
THICOFC GCV (BE)
XL Sport SAS (FR)

INTERMED-BEL-00146
INTERMED-BEL-00178
INTERMED-BEL-00355

OPENDA
SHINTON
DIATTA

Loïs
Nick
Krépin

Internationale inkomende transfer - definitief
Internationale inkomende transfer - tijdelijk
Afsluiten arbeidsovereenkomst
Afsluiten arbeidsovereenkomst
Internationale uitgaande transfer - definitief
Internationale uitgaande transfer - definitief
Afsluiten arbeidsovereenkomst &
Internationale inkomende transfer - definitief
Afsluiten arbeidsovereenkomst
Afsluiten arbeidsovereenkomst
Afsluiten arbeidsovereenkomst
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Arthur Lesaffre
Compliance Manager Club Brugge
rapporteert aan het Auditcomité van de Raad van Bestuur van Club Brugge NV.

(*) de arbeids- en testovereenkomst en de beëindigings- en opschortingsovereenkomst (bij een definitieve,
respectievelijke tijdelijke transfer naar het buitenland) wordt telkens opgemaakt in een officiële
Nederlandstalige versie. Daarnaast wordt steeds een niet-officiële versie opgemaakt in een taal die de speler
machtig is. Er wordt slechts met één versie (de officiële) rekening gehouden in bovenstaand overzicht.
(**) ter verduidelijking: in geval van definitieve uitgaande transfer van een speler wordt diens
arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigd. In geval van tijdelijke transfer van een speler (d.i. naar
het buitenland) wordt diens arbeidsovereenkomst opgeschort voor de duurtijd van de tijdelijke transfer. In
geval van terbeschikkingstelling van een speler (d.i. aan Belgische club) wordt diens arbeidsovereenkomst niet
opgeschort (loon wordt m.a.w. verder betaald door Club): in deze situatie ontvangt Club een vergoeding van
de Belgische club waaraan de speler ter beschikking wordt gesteld (als deze vergoeding de volledige loonkost
uit de arbeidsovereenkomst met Club dekt, dan mag de speler spelen tegen Club – zo niet, is dit niet het geval).
(***) dit betreft diensten van bemiddeling door tussenpersonen bij de negotiaties omtrent een
arbeidsovereenkomst (speler) of een transferovereenkomst (club). Alle tussenpersonen die door Club worden
aangesteld dienen het “Know Your Agent” document te vervolledigen en de hierin gevraagde documenten aan
te leveren. In toepassing van het “Ken uw Tussenpersoon” principe peilt Club n.a.v. het eerste contact met de
tussenpersoon naar de identiteit van de tussenpersoon (organisatie, ultieme begunstigde,…) en naar diens
naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze manier van werken stelt Club als onderneming in staat
om een betrouwbare bedrijfsvoering te realiseren. Club werkt uitsluitend samen met tussenpersonen die zich
ertoe verbinden om zich bij de KBVB en, in geval van toepassing, bij de Vlaamse Overheid te registreren.
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