
1 

 
 
In lijn met artikel 5.9 ‘financiële transparantie en correcte zakelijkheid’ van de ethische code(*) 

publiceert Club Brugge 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 overeenkomsten met tussenpersonen die Club 

Brugge afsloot stemde de contractpartij in met de Ethische Code.  

(*) https://clubbrugge.be/nl/code-ethics 

 

1. Inkomende transfers 

Type inkomende transfers 

  Definitief Tijdelijk Vrije speler Totaal 

België 0 0 0 0 

Europa 0 2 (*) 0 2 

Afrika 1 0 1 2 

Totaal 1 2 1 4 

(*) Tijdelijke transfers met aankoopoptie 

Vergoedingen inkomende transfers 

Vergoedingen definitieve transfers (*) 500.000 EUR 

Vergoedingen tijdelijke transfers (**) 1.500.000 EUR 

(*) Definitief:   Fofana (Diamants de Guinee), Mendy (vrije speler) 

(**) Tijdelijk: Sobol (Shaktar Donetsk), Lang (Ajax) 

Het totaal bedrag aan vergoedingen voor de inkomende transfers omvat de transfersommen, 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 doorverkooppercentages worden pas geactiveerd op 

het ogenblik van realisatie (bijvoorbeeld voor seizoen 2020-2021 werd op heden een bedrag van 

89.336 EUR geactiveerd ingevolge het behalen van contractueel overeengekomen mijlpalen van 

bepaalde contractspelers). 

De vergoedingen tijdelijke transfers omvatten de totale som van de transfervergoedingen, 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. 
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2. Uitgaande transfers 

Type uitgaande transfers 

  Definitief (*) Tijdelijk/TBS (**) Totaal 

België 3 3 6 

Europa 6 2 8 

Totaal 9 5 14 

(*) Definitief:  Vanlerberghe (KV Mechelen), Hubert (KV Oostende), Van Landschoot (Lierse 

Kempenzonen), Ngonge (RKC Waalwijk), Mašović (Bochum), Dendoncker (Brighton & Hove Albion), 

Touba (Waalwijk), Fadiga (Heracles),  De Wolf (NEC Nijmegen) 

(**) Tijdelijk: Vlietinck (OH Leuven), Voet (KV Mechelen), Rezaei (Charleroi), Letica (Sampdoria), 

Openda (Vitesse) 

Vergoedingen uitgaande transfers 

Vergoedingen definitieve uitgaande transfers 400.000 EUR 

Vergoedingen tijdelijke transfers  

(buitenland)/terbeschikkingstelling (binnen België) 
840.000 EUR 

  

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.  
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3. Overzicht tussenpersonen, aangesteld en betaald door Club Brugge 

 

Tussenpersoon 
Registratienummer 

Tussenpersoon 
Naam Speler Voornaam Speler Type bemiddeling 

Prostar BVBA INTERMED-BEL-00150 SOBOL Eduard Bemiddeling AO 

Noga Sports Management INTERMED-BEL-00395 FOFANA Ibrahima Bijstand 

 

 

4. Tussenpersonen financieel 

De totale som aan vergoedingen uit overeenkomsten met tussenpersonen afgesloten in het kader van het realiseren van een inkomende transfer bedraagt 157.250 

EUR (excl. BTW) voor het seizoen 2020/2021. Er werden geen overeenkomsten met tussenpersonen afgesloten in het kader van het realiseren van een uitgaande 

transfer. 
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Mattijs Buyck  

Compliance manager Club Brugge (*) 

  
(*) De compliance manager van Club Brugge rapporteert aan het auditcomité van de Raad van Bestuur van 

Club Brugge NV. 

  

 


