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Nota licentiedossier jeugdlicentie 2020-2021 
 

In lijn met artikel 5.9 ‘financiële transparantie en correcte zakelijkheid’ van de Ethische Code 

(https://clubbrugge.be/nl/code-ethics) streeft Club Brugge naar een maximale transparantie. Hiervoor 

publiceert Club onder meer een overzicht van de transacties afgesloten tijdens de mercato’s, een 

jaarboek met informatie over het boekjaar en de informatie die het aan de Licentiecommissie 

verstrekt. In dit document wordt de informatie samengevat die bezorgd werd aan de 

Licentiecommissie voor het behalen van een jeugdlicentie 2020-2021. 

Om te kunnen deelnemen aan de jeugdkampioenschappen waarvoor een jeugdlicentie vereist is, dient 

een club in het bezit te zijn van de overeenstemmende jeugdlicentie. De procedure en criteria waaraan 

een club moet voldoen om het label Elite 1 of Elite 2 te bekomen wordt bepaald door de Pro League. 

Deze licenties worden steeds toegekend voor één seizoen en indien een club er niet in slaagt deze 

labels te behalen zal het deelnemen aan de interprovinciale kampioenschappen georganiseerd door 

de ACFF of Voetbal Vlaanderen. 

Elke club kan bij de licentieaanvraag maximaal 100 punten verdienen. De Licentiecommissie 

bevestigde dat Club een score realiseert van 94/100. Deze score werd als volgt behaald: 

Omkadering  44 /45 

A Salaris 25 /25  
B Andere omkadering 19 /20  
Infrastructuur  20 /20 

C Terreinen 10 /10  
D Bonus 10 /10  
Doorstroming  30 /35 

E Opleiding 1ste elftal 25 /25  
F Ter beschikking stelling 0 /5  
G Eerste contract 5 /5  
TOTAAL   94 /100 

 

 A Het totaalbedrag van de in aanmerking genomen salarismassa dient minimum 1.000.000 EUR te 

bedragen voor de maximum score van 25 punten. Club behaalt de maximumscore van 25 punten. 

 B  De punten voor de omkadering worden eerst berekend op 75 en vervolgens afgerond naar 20. Club 

behaalt een totaal van 73/75 of afgerond 19/20: 

https://clubbrugge.be/nl/code-ethics
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- TVJO:    10/10 

o Er worden punten toegekend op volgende wijze: 

▪ Fulltime TVJO  10 punten 

▪ Parttime TVJO  5  

o Club behaalt de maximumscore van 10 punten aangezien het een fulltime TVJO in 

dienst heeft 

- Trainers:   45/45 

o Er worden punten toegekend aan een maximaal van 12 trainers, afhankelijk van het 

behaalde diploma: 

▪ UEFA-Pro licentie:  7 punten 

▪ UEFA-A licentie:  4 punten 

▪ UEFA-B licentie: 2 punten 

▪ Min. Diploma UEFA-B: 1 punt 

o Club behaalt de maximumscore van 45 punten aangezien het minstens 11 trainers 

heeft met een UEFA-A licentie en 1 trainer met een UEFA-B licentie.  

- Medische omkadering: 8/10  

o Er worden punten toegekend op volgende wijze: 

▪ 2 punten voor een fulltime dokter (met een maximum van 2 punten) 

▪ 2 punten voor een fulltime kinesist (met een maximum van 6 punten) 

▪ 1 punt voor een fulltime specialist (met een maximum van 2 punten) 

o Club behaalt een score van 8 punten (2 voor dokters, 5 voor kinesisten en 1 voor 

specialisten) 

- Algemene omkadering: 10/10 

o Er worden punten toegekend op volgende wijze: 

▪ 4 punten voor een fulltime jeugdsecretaris of bijkomende TVJO 

▪ 2 punten voor een parttime jeugdsecretaris of bijkomende TVJO 

▪ 4 punten voor een fulltime studiebegeleider 

▪ 2 punten voor een parttime studiebegeleider 

o Club behaalt de maximumscore van 10 punten 

 C De club moet minstens over 6 gekeurde terreinen beschikken. Een natuurgrasveld telt voor 1 punt, 

een kunstgrasveld telt voor 2 punten en een kunstgrasveld met minimum 80 lux telt voor 3 punten. 

Club behaalt de maximumscore van 10 punten. 

 D Er kan een maximum van 10 bonuspunten behaald worden indien een club over volgende 

infrastructuur beschikt: 

o Extra veld (min. 60 Lux): 1 punt per veld met een maximum van 4 punten 

o Overdekte hal in eigen beheer van minimum 1.750 m²: 2 punten 

o Krachtzaal in eigen beheer (min. 200 m²): 2 punten 

o Jeugdcentrum in eigen beheer: 4 punten 

Club behaalt de maximum score van 10 punten. 

E Er kan een maximum van 25 punten behaald worden voor spelers die werden opgeleid voor een 

periode van minstens 3 jaar en dit tot en met het seizoen waarin deze speler 23 jaar wordt. De punten 

worden toegekend op basis van het aantal gespeelde wedstrijden (zie infra). 

Club behaalt de maximum score van 25 punten. 
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 F Er kan een maximum van 5 punten behaald worden voor spelers die werden opgeleid door een 

Belgische club voor een periode van minstens drie jaar en dit tot en met het seizoen waarin deze speler 

23 jaar wordt, die ter beschikking worden gesteld aan de club. 

Club behaalt een score van 0 punten aangezien er geen spelers door andere Belgische clubs ter 

beschikking werden gesteld aan Club. 

 G Er kan een maximum van 5 punten behaald worden voor spelers die werden opgeleid door een 

Belgische club voor minstens 3 jaar (vanaf U11 voor U21) en die een eerste contract van betaalde 

sportbeoefenaar hebben ondertekend voor de 19de verjaardag: 

o 1 punt per speler 

o 2 punten per speler indien de speler minstens 3 jaar is opgeleid door de club die hem een 

eerste contract aanbiedt 

Club behaalt de maximumscore van 5 punten. 

 

 

Arthur Lesaffre 

Compliance Manager Club Brugge 

rapporteert aan het Auditcomité van de Raad van Bestuur van Club Brugge NV 
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Administratieve gegevens 

Algemene gegevens 
Stamnummer:     3 

Naam rechtspersoon:    Club Brugge NV 

Vorm rechtspersoon:    NV 

Adres maatschappelijke zetel:   Herenweg 9, 8300 Knokke-Heist 

Oprichtingsdatum:    13/11/1891 

RSZ nummer:     167918057 

Ondernemingsnummer:   0460444251 

Naam gerechtigde correspondent:  Hannes D’Hoop 

Naam wettelijke vertegenwoordiger 1: Bart Verhaeghe, Voorzitter 

Naam wettelijke vertegenwoordiger 2: Vincent Mannaert, CEO 

 

De aanvraag 
Club bevestigt een Licentie Elite 1 en Licentie Elite 2 aan te vragen voor het seizoen 2020-2021 
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Minimumvereisten 

Terreinen 
Club bevestigt dat het over volgende terreinen beschikt die gebruikt worden door de jeugdwerking: 

Site Terrein Type Verlichting 

Jan Breydel Terrein 2 Natuurgras / 

Jan Breydel Terrein 3 Natuurgras / 

Jan Breydel Terrein 4 Kunstgras Ja – 160 lux 

Jan Breydel Terrein 5 Natuurgras Ja – 123 lux 

Jan Breydel Terrein 6 Kunstgras Ja – 259 lux 

Jan Breydel Terrein 12 Natuurgras Ja – 214 lux 

Basecamp Terrein 3 Natuurgras / 

Basecamp Terrein 4 Natuurgras verstevigd 
met kunstgras 

Ja – 241 lux 

Sportstadion De Taeye Terrein 1 Natuurgras Ja – 346 lux 

Koude Keuken Kunstgrasveld Kunstgras Ja – 145 lux 

 

Club bevestigt dat het over minstens 2 wedstrijdvelden beschikt die de hele zaterdag en 

zondagvoormiddag beschikbaar zijn voor de elite jeugdwedstrijden. 

Speelschema 
Club verklaart zich akkoord met volgende speelschema: 

- Zaterdagvoormiddag aanvang wedstrijd vanaf 9.30 uur t.e.m. 12 uur: U11 - U14 

- Zaterdagnamiddag aanvang wedstrijd vanaf 13.00 uur t.e.m. 15.30 uur: U15 - U18 

- Zondagvoormiddag aanvang wedstrijd vanaf 9.30 uur t.e.m. 12.00 uur: U9 - U10 

Organigram 
Club bevestigt een up-to-date organigram te hebben en stelt dit te beschikking van de 

Licentiecommissie. 

Visie 
Club bevestigt dat elke jeugdspeler die aan een opleidingsprogramma voor jongeren deelneemt de 

mogelijkheid heeft om een verplichte schoolopleiding te volgen, zoals voorzien in de nationale 

wetgeving. 

Club bevestigt dat geen enkele jeugdspeler die deelneemt aan zijn opleidingsprogramma voor 

jongeren belet zal worden om een opleiding te volgen die geen verband houdt met het voetbal. 

Matchfixing 
Club bevestigt dat het over een jaarlijkse preventiecampagne betreffende matchfixing beschikt vanaf 

U16. Club stelt hiervoor volgende documenten ter beschikking aan de Licentiecommissie: 

- Bevestiging KBVB Football Integrity Session: inzake gevaren van gokken en matchfixing 

- Teamafspraken Club 2 en U18 

- Teamafspraken U16 

- Code of Ethics 
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Contractuele vergoedingen 
Club bevestigt dat op 31 maart 2020 alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend 

uit de arbeidsovereenkomsten met personeelsleden betaald werden, dit zowel voor de lopende als de 

reeds beëindigde contracten. 
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Salarissen 

TVJO 
Club bevestigt dat Pascal De Maesschalck, bediende van de club, de functie van TVJO uitoefent en 

beschikt over een UEFA-A licentie. 

De arbeidsovereenkomst en de individuele rekening werden ter beschikking gesteld aan de 

Licentiecommissie. 

Trainers 
De arbeidsovereenkomsten en individuele rekeningen van alle jeugdtrainers werden ter beschikking 

gesteld aan de Licentiecommissie. 

Andere personen voor omkadering 
De arbeidsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten en individuele rekeningen met de 

personen die instaan voor de omkadering van de jeugdopleiding werden ter beschikking gesteld aan 

de Licentiecommissie. 
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Omkadering 

TVJO 
Club bevestigt dat Pascal De Maesschalck, bediende van de club, de functie van TVJO uitoefent en 

beschikt over een UEFA-A licentie. 

Trainers 
Club bevestigt dat er 11 personen over een UEFA-A licentie en minstens 1 persoon over een UEFA-B 

licentie beschikken. Merk op dat er maximaal 12 trainers in aanmerking mogen genomen worden voor 

dit onderdeel. Club stelt hiervoor een kopie van de diploma’s ter beschikking aan de 

Licentiecommissie. 

Medische omkadering 
Club bevestigt dat de jeugdopleiding beroep kan doen op de diensten van volgende personen: 

- 2 dokters 

- 5 kinesisten 

- 1 specialist 

Voor deze personen werden telkens de arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst en het 

diploma ter beschikking gesteld aan de Licentiecommissie. 

Algemene omkadering 
Club stelt de arbeidsovereenkomsten met de personen die instaan voor de algemene omkadering van 

de jeugdopleiding ter beschikking aan de Licentiecommissie. 

 

Infrastructuur  

Terreinen 
Club bevestigt dat het beschikt over onderstaande terreinen. Het stelt hiervoor het keuringsrapport 

ter beschikking van de Licentiecommissie. Indien het terrein wordt gehuurd stelt het ook de 

huurovereenkomst ter beschikking. 

Site Terrein Type Verlichting 

Jan Breydel Terrein 2 Natuurgras / 

Jan Breydel Terrein 3 Natuurgras / 

Jan Breydel Terrein 4 Kunstgras Ja – 160 lux 

Jan Breydel Terrein 5 Natuurgras Ja – 123 lux 

Jan Breydel Terrein 6 Kunstgras Ja – 259 lux 

Jan Breydel Terrein 12 Natuurgras Ja – 214 lux 

Basecamp Terrein 3 Natuurgras / 

Basecamp Terrein 4 Natuurgras verstevigd 
met kunstgras 

Ja – 241 lux 

Sportstadion De Taeye Terrein 1 Natuurgras Ja – 346 lux 

Koude Keuken Kunstgrasveld Kunstgras Ja – 145 lux 

 

Andere 
Club bevestigt dat het beschikt over een overdekte hal in eigen beheer. Hiervoor wordt het grondplan 

van de overdekte sporthal op Basecamp ter beschikking gesteld aan de Licentiecommissie. 
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Club bevestigt dat het beschikt over krachtzalen in eigen beheer. Foto’s en details van de krachtzalen 

op de sites Basecamp (819 m²) en Jan Breydel (201 m²) werden ter beschikking gesteld aan de 

Licentiecommissie. 

Club bevestigt dat het beschikt over een jeugdcentrum in eigen beheer. De erfpachtovereenkomst 

werd hiervoor ter beschikking gesteld aan de Licentiecommissie. 
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Doorstroming 

Opleiding van spelers 1ste elftal 
Club stelt een overzicht ter beschikking aan de Licentiecommissie van de spelers die minstens 3 jaar 

werden opgeleid door Club en speelminuten verzamelden in competitiewedstrijden van de Jupiler Pro 

League, de Proximus League en de 1ste klasse amateur gedurende de periode van 1/04/2019 t.e.m. 

31/03/2020. 

De toekenning van punten (maximaal 35 punten) gebeurt volgende wijze: 

- 1 punt voor een basisplaats en 0,5 punt voor invallen voor de 76ste minuut in de wedstrijden 

van Jupiler Pro League 

- 0,5 punt voor een basisplaats en 0,25 punt voor invallen voor de 76ste minuut in de wedstrijden 

van Proximus League en de 1ste klasse amateur 

- Maximum 3 punten per speler in de Jupiler Pro League en 1,5 punt per speler in de Proximus 

League en de 1ste klasse amateur 

 

SPELER PUNTEN 

De Keersmaecker Brian  3 

De Ketelaere Charles  3 

De Schryver Guillaume  3 

De Smet Thibault  3 

De Smul Lennert  1,5 

Decostere Robbe  2,5 

Deman Olivier  1 

Dewaele Sieben  3 

D'Haese Robbie  3 

Gabriël Brent  3 

Hamzaoui Anas  1,5 

Openda Loïs  3 

Osei-Berkoe Terry  0,75 

Schryvers Jur  3 

Teunckens Jens  2 

Van Oudenhove Jasper  1,5 

Van Vaerenbergh Dennis  1,5 

Vlietinck Thibault  2,5 

Voet Siemen  1,5 
TOTAAL 43,25 

 Wordt teruggebracht naar het maximum van 35 punten 

Ter beschikking gestelde spelers 
Club bevestigt dat het géén beroep heeft gedaan op spelers die minstens 3 jaar werden opgeleid door 

een Belgische club en die ter beschikking werden gesteld (verhuurd) aan Club. Als gevolg hiervan werd 

hiervoor 0 punten van de maximaal 5 te verdienen punten toegekend. 

Ondertekenen 1ste contract 
Club stelt een overzicht ter beschikking aan de Licentiecommissie van de spelers die voor het eerst een 

contract hebben ondertekend. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met spelers die minstens 3 jaar 
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opgeleid werden door een Belgische club (vanaf U11) en die een contract van betaalde 

sportbeoefenaar ondertekend hebben voor de 19de verjaardag. 

De toekenning van de punten (maximaal 5 punten) gebeurt op volgende wijze: 

- 1 punt per speler 

- 2 punten per speler indien de speler minstens 3 jaar opgeleid werd door Club 

SPELER PUNTEN 

Baeten Thibo  1 

De Roeve Denzel  2 

De Smet Lenn  2 

De Smet Liam  2 

Engels Arne  2 

Sabbe Kyriani  2 

Sandra Cisse  1 

Vermant Romeo  2 

Wilkims Ochieng  2 

TOTAAL 16 
 Wordt teruggebracht naar het maximum van 5 punten 

 


