Nota licentiedossier 15 oktober 2019
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. Na het
overzicht van de transacties afgesloten tijdens de zomermercato en het jaarboek publiceert het
daarom nu de informatie die op 15 oktober jl. werd bezorgd aan de Licentiecommissie voor de
aanvraag van de Europese licentie.

Elke professionele voetbalclub in België dient jaarlijks een licentie te bekomen om te mogen aantreden
in 1A of 1B. Om deze licentie te bekomen dient er voldaan te worden aan de voorwaarden gesteld in
het Bondsreglement (Artikel P401 e.v.). Daarnaast dient de profclub ook een Europese licentie aan te
vragen indien het wil uitkomen in een van de Europese competities. Hiervoor dient het te voldoen aan
de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in ‘UEFA Club Licensing and Financial Fair Play
Regulations’. De clubs die niet voldoen aan deze criteria en geen Europese licentie ontvangen zijn niet
gemachtigd om deel te nemen aan een UEFA-competitie, noch aan de testwedstrijden om zich te
kwalificeren voor een UEFA-competitie.
Om de Belgische en Europese licenties te bekomen dient er door de profclub gedurende het seizoen
voorafgaand aan het seizoen waarvoor men de licentie aanvraagt verschillende modules ingevuld te
worden. De licenties worden toegekend voor zover de Licentiecommissie op basis van het ingediende
dossier en alle bekende gegevens van oordeel is dat de club voldoet aan alle voorwaarden. Daarnaast
dient ook de continuïteit van de club verzekerd te zijn tot minstens het einde van het seizoen waarvoor
de licentie wordt verleend. De Licentiecommissie die beslist over de dossiers bestaat uit juristen,
bedrijfsrevisoren en IAB-accountants die op voorstel van de Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF
benoemd worden door de Raad van Bestuur van de KBVB.
Voor de aanvraag van de Europese licentie dienen er twee omvangrijke modules ingevuld te worden
met als deadline 15 oktober en 15 februari voorafgaand aan het seizoen waarvoor de licentie wordt
verleend. Voor de licentie voor Profvoetbal 1A of 1B dienen de clubs daarnaast doorheen het seizoen
nog verschillende kleinere modules te vervolledigen die focussen op een aantal specifieke topics. De
Licentiecommissie beslist uiteindelijk in eerste aanleg vóór 15 april of de licentie al dan niet wordt
toegekend.
De samenvattende nota hieronder geeft de informatie weer die in het kader van de Europese licentie
door Club aan de Licentiecommissie werd bezorgd op 15 oktober. Er werd in de nota rekening
gehouden met de regelgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens en er wordt geen
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informatie weergegeven die de confidentialiteitsverplichting tegenover een derde zou schaden. Het
dossier volgt de opbouw die gebruikt wordt in de module van de Europese licentie. Deze opbouw hangt
samen met de artikels zoals deze opgesteld zijn in ‘UEFA Club Licensing and Financial Fair Play
Regulations’.

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:
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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
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Sportieve criteria
Artikel 17 – Programma voor opleiding van jongeren
Club bevestigt dat het over een schriftelijk programma beschikt voor de opleiding van jongeren dat bij
de aanvraag van de licentie seizoen 2019-2020 al werd goedgekeurd door de verantwoordelijke inzake
sportieve criteria. Het opleidingsprogramma werd bezorgd aan de Licentiecommissie inclusief
volgende onderdelen:
-

De doelstelling en filosofie over de ontwikkeling van de jongeren;
De organisatie van de jeugdsector (organigram, betrokken instanties, de jeugd teams, …);
Overzicht van het personeel (technische, medische, administratieve, …) en hun vereiste
minimale kwalificaties;
De infrastructuur die ter beschikking staat van de jeugdsector (installaties van trainingen en
wedstrijden, overige);
De financiële middelen (budget);
Het trainingsprogramma in het voetbal (technische, tactische, fysieke trainingen) voor de
verschillende leeftijdsgroepen;
Het opleidingsprogramma over de spelregels, antidoping en antiracisme;
Omschrijving van de medische opvolging van jeugdspelers;
Omschrijving van de procedure tot herziening van het jeugdprogramma alsook de procedure
tot feedback om de resultaten en de gestelde doelstellingen te evalueren;

Club bevestigt dat elke jeugdspeler, die aan zijn opleidingsprogramma voor jongeren deelneemt, de
mogelijkheid heeft om een verplichte schoolopleiding te volgen, zoals voorzien in de nationale
wetgeving en het bevestigt eveneens dat geen enkele jeugdspeler die deelneemt aan zijn
opleidingsprogramma zal belet worden om een opleiding te volgen die geen verband houdt met
voetbal.

Artikel 18 – Jeugdploegen
Club bevestigt dat het voldoet aan de bepalingen van artikel P1548 van het bondreglement.
Club bevestigt dat het beschikt over volgende eliteploegen: U21, U18, U16, U15, U14, U13, U12 (2),
U11 (2), U10 (2) en U9 (3).

Artikel 19 – Medische opvolging van de spelers
Club bevestigt dat alle gekwalificeerde spelers, of zij die het zouden kunnen zijn, om te spelen in de
eerste ploeg voor het huidige seizoen, een medisch onderzoek hebben ondergaan, met inbegrip van
opsporing van hart- en vaatziekten. Hiervoor werd de ingevulde verklaring ondertekend door de
clubarts, alsook de lijst van de betrokken spelers bezorgd aan de Licentiecommissie.
Verder bevestigt club ook dat de jeugdspelers die een contract hebben ondertekend als betaalde
sportbeoefenaar een medisch onderzoek hebben ondergaan, met inbegrip van een cardiovasculair
onderzoek. Hiervoor werd eveneens een verklaring van de clubarts bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 20 – Inschrijving van spelers
Club bevestigt dat alle spelers ouder dan 10 jaar aangesloten zijn bij de KBVB. Hiervoor werd een lijst
bezorgd van alle 168 aangesloten jeugdspelers.
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Artikel 21 – Schriftelijke overeenkomst met betaalde sportbeoefenaars
Club bevestigt dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst werd afgesloten met alle betaalde
sportbeoefenaars. De kennisgeving van de spelerscontracten met voltijdse (42) en deeltijdse (10)
sportbeoefenaars werd bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 22 – Arbitrage en spelregels
Club bevestigt dat de kapitein (of zijn plaatsvervanger) en de hoofdtrainer van de eerste ploeg of zijn
assistent deelgenomen hebben aan de sessie over arbitragekwesties georganiseerd door de KBVB.
Hiervoor werd het attest voorgelegd, uitgereikt door de KBVB dat bevestigt dat de staf en kern hebben
deelgenomen aan een technische sessie arbitrage op 23 juli 2019 in Tubeke.

Artikel 23 – Handelswijze met betrekking tot racisme en discriminatie
Club bevestigt dat het een beleid heeft uitgewerkt gericht op het bestrijden van racisme en
discriminatie in het voetbal. De ‘Code of Ethics’ en het ‘Charter voor positief supporteren’ werden
bezorgd aan de Licentiecommissie, alsook een intentieverklaring, een actieplan en een stappenplan
voor de bestrijding van racisme en discriminatie. Deze documenten voldoen aan het 10-punten plan
van de UEFA zoals bepaald in ‘UEFA Safety and Security Regulations’.
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Criteria op het vlak van infrastructuur
Artikel 24 – Wedstrijdstadion
Naam en adres wedstrijdstadion:

Jan Breydelstadion, OIympialaan 74, 8200 Brugge

Stadioncategorie conform UEFA reglement:

Stadioncategorie 4

Aantal plaatsen in loges

30

Aantal business seats

436

Aantal overdekte zitplaatsen

14.141

Aantal niet-overdekte zitplaatsen

13.619

Bij deelname aan een UEFA competitie waarvoor een stadion van categorie 2, 3 of 4 vereist is, zullen
de wedstrijden worden afgewerkt in het Jan Breydelstadion. Hiervoor werd een verklaring door de
Stad Brugge toegevoegd waarin verklaard wordt dat Club Brugge het Jan Breydelstadion
overeenkomstig een gebruiksovereenkomst kan gebruiken voor wedstrijden en trainingen tot 31
december 2019. De onderhandelingen over de nieuwe gebruiksovereenkomst werden nog niet
gefinaliseerd op het tijdstip van indienen.
Het protocolakkoord voor het seizoen 2019-2020 dat werd neergelegd bij de FOD Binnenlandse Zaken
werd bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 25 – Trainingsaccomodaties – beschikbaarheid
Club bevestigt dat het eigenaar is van de trainingsaccomodatie te Herenweg 9, 8300 Knokke-Heist. Het
aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing werd hiervoor overgemaakt aan de Licentiecommissie.

Artikel 26 – Trainingsaccomodaties – minimale infrastructuur
Club bevestigt te beschikken over volgende trainingsvelden op het oefencomplex te Knokke-Heist:
Terrein
1
2
3
4
5

Soort terrein
Natuurlijk gras
Natuurlijk gras
Natuurlijk gras
Natuurlijk gras
Synthetisch (indoor)

Aantal lux
0
0
0
200
0

Lengte
105
105
105
105
50

Breedte
68
68
68
68
42

Artikel 26 – Medisch lokaal
Club bevestigt dat het op de trainingsaccomodatie beschikt over een defibrillator. Foto’s van de vier
aanwezige defibrillators werden bezorgd aan de Licentiecommissie.
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Criteria op het vlak van administratie en personeel
Artikel 27 – Het clubsecretariaat
Straat

Herenweg

Huisnummer

9

Postcode

8300

Gemeente

Knokke-Heist

Telefoonnummer van het secretariaat

050 40 21 21

Faxnummer van het secretariaat

050 38 10 23

E-mail van het secretariaat

info@clubbrugge.be

Een lijst met de gekwalificeerde medewerkers (7) voor het secretariaatswerk werd bezorgd aan de
Licentiecommissie, alsook een overzicht van de openingsuren van het onthaal (elke weekdag van 08.00
uur t.e.m. 18.00 uur).

Artikel 28 – Administratieve verantwoordelijke
Club bevestigt dat dhr. Hannes D’Hoop de functie van administratieve verantwoordelijke uitoefent
voor Club Brugge. De overeenkomst met dhr. D’Hoop werd hiervoor overgemaakt aan de
Licentiecommissie.

Artikel 29 – Financiële verantwoordelijke
Club bevestigt dat dhr. Alphonse De Lille, IAB accountant bij het kantoor Fiduciaire Ryckeman Gebr.
BVBA, de financiële verantwoordelijke is voor Club Brugge. Het diploma van dhr. De Lille, het attest
van belastingconsulent en de overeenkomst met Fiduciaire Gebr. BVBA werden bezorgd aan de
Licentiecommissie.

Artikel 30 – Mediaverantwoordelijke
Club bevestigt dat dhr. Kirsten Willem de functie van mediaverantwoordelijke uitoefent voor Club
Brugge. Hiervoor werd het diploma van dhr. Willem, de erkenning door Sportpress.be en de
arbeidsovereenkomst bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 31 – Arts
Club bevestigt dat dhr. Lode Dalewyn de functie van clubarts uitoefent voor Club Brugge. Het diploma
van dhr. Dalewyn en de overeenkomst werden bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 32 – Fysiotherapeut
Club bevestigt dat dhr. Jan Van Damme de functie van fysiotherapeut uitoefent voor Club Brugge. Het
diploma van dhr. Van Damme en de arbeidsovereenkomst werden bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 32bis – Arts of Fysiotherapeut voor jeugd
Club bevestigt dat dhr. Dimitri Vantenavondt de functie van fysiotherapeut voor de jeugd uitoefent
voor Club Brugge. Het diploma van dhr. Vastenavondt en de overeenkomst werden bezorgd aan de
Licentiecommissie.
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Artikel 33 – Veiligheidsverantwoordelijke
Club bevestigt dat dhr. Pepijn Vanderhaeghe de functie van veiligheidsverantwoordelijke uitoefent
voor Club Brugge. Het mandaat van veiligheidsverantwoordelijke, de licentie van
veiligheidsverantwoordelijke en de arbeidsovereenkomst werden bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 34 – Stewards
Club bevestigt dat het beschikt over een controle- en ordedienst, die is samengesteld uit
aangeslotenen bij de bond en die beantwoorden aan de verplichtingen voorzien in de voetbalwet en
haar uitvoeringsbesluiten. Een overzicht van de 119 aangesloten stewards werd overgemaakt aan de
Licentiecommissie.

Artikel 35 – Verantwoordelijke voor omkadering supporters
Club bevestigt dat de supportersfederatie, onder leiding van dhr. Nico Cappaert, de functie uitoefent
van verantwoordelijke voor omkadering supporters. De vrijwilligersovereenkomst met dhr. Cappaert,
alsook zijn verklaring inzake het regelmatig overleg plegen met het management van Club Brugge
werden bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 35bis – Verantwoordelijke voor mindervaliden
Club bevestigt dat dhr. Peter Gheysen de functie uitoefent van verantwoordelijke voor mindervaliden.
De arbeidsovereenkomst met dhr. Gheysen, alsook zijn verklaring inzake het regelmatig overleg plegen
met het management van Club Brugge werden bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 36 – Hoofdtrainer van de eerste ploeg
Club bevestigt dat dhr. Philippe Clement de functie van hoofdtrainer uitoefent. De UEFA Pro License
en de arbeidsovereenkomst werden bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 37 – Assistent trainer van de eerste ploeg
Club bevestigt dat dhr. Johan Van Rumst de functie van assistent trainer uitoefent voor Club Brugge.
De UEFA Pro License en de arbeidsovereenkomst werden bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 38 – Verantwoordelijke opleidingsprogramma van de jeugd
Club bevestigt dat dhr. Pascal De Maesschalck de functie van verantwoordelijke opleidingsprogramma
van de jeugd uitoefent. De UEFA A licentie en de arbeidsovereenkomst werden bezorgd aan de
Licentiecommissie.

Artikel 39 – Trainers van de jeugdploegen
Club bevestigt dat de jeugdopleiding minstens over twee UEFA A gediplomeerde trainers bevat. Een
overzicht van de gediplomeerde trainers werd bezorgd aan de Licentiecommissie. 4 jeugdtrainers
beschikken over een UEFA A licentie, 4 jeugdtrainers beschikken over een UEFA B licentie en 5
jeugdtrainers beschikken over een ander diploma.

Artikel 41 – Rechten en verplichtingen
Club bevestigt dat alle arbeidsovereenkomsten of de geschreven overeenkomsten van alle voormelde
personen, die zijn opgesomd in artikel 28 t.e.m. 39 van het UEFA-reglement betreffende de toekenning
van de licenties aan de clubs, correct werden voorgelegd aan de Licentiecommissie.

Artikel 42 – Verplichting tot betekening van wijzigingen tijdens het seizoen
Club verbindt er zich toe elke gebeurtenis, die zich voordoet na het neerleggen van het licentiedossier,
en die een belangrijke wijziging veronderstelt ten opzichte van de informatie medegedeeld met
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betrekking tot artikelen 28 t.e.m. 39, binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van
het zich voordoen van deze gebeurtenis, te betekenen aan de Licentiecommissie.
Club verbindt er zich eveneens toe binnen de 60 dagen een vervanger aan te stellen met de vereiste
kwalificaties.
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Juridische criteria
Artikel 43 – Verklaring met betrekking tot de deelname aan de interclubcompetities
van de UEFA
Club bevestigt dat het voldoet aan de algemene voorwaarden van de artikels B301, B302, B303, B304,
B306 en B308 van het bondsreglement om een licentie van profclub die toegang geeft tot de Europese
competities aan te vragen en te bekomen. Een verklaring m.b.t. de deelname aan de
interclubcompetities van de UEFA werd hiervoor bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 44 – Minimale juridische informatie en juridische structuur
De statuten, een uittreksel van de K.B.O. alsook de lijst van gemachtigde ondertekenaars van de
vennootschappen Club Brugge NV, Club Brugge Development NV, Club Brugge Oefencentrum NV en
Club Brugge Stadion NV werden bezorgd aan de Licentiecommissie.

Artikel 46 – Geen opties op aandelen
Een verklaring inzake de afwezigheid van opties op de aandelen van Club Brugge NV, Club Brugge
Development NV, Club Brugge Oefencentrum NV en Club Brugge Stadion NV werd bezorgd aan de
Licentiecommissie.
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Financiële criteria
Artikel 46bis – Rechtspersoon die jaarlijkse financiële informatie voorlegt en reporting
perimeter
Club bevestigt dat de aangeleverde geconsolideerde jaarrekening volgende elementen bevat zoals
bepaald in artikel 46bis van het UEFA-reglement betreffende de toekenning van de licenties aan de
clubs:
-

Alle loonkosten van de medewerkers, die minstens de loonkosten bevatten van de personen
vermeld in de artikels 28 t.e.m. 33 en 35 t.e.m. 39;
Alle kosten/inkomsten verbonden met het verwerven/verkopen van spelers (incl. ter
beschikkingstellingen of tijdelijke transfers);
De ticketinkomsten van de club;
De sponsoring en andere commerciële rechten;
De tv-rechten;
De merchandising en hospitality;
Het operationeel beheer van de club (oa. clubadministratie, wedstrijdgerelateerde
activiteiten, verplaatsingskosten, scouting, …);
De financiële kosten en inkomsten;
Het gebruik en het beheer van het stadion en trainingsfaciliteiten;
Het vrouwenvoetbal;
De jeugdsector;

Artikel 47 – Jaarlijkse financiële informatie – geauditeerd
Club bevestigt dat het laatste boekjaar werd afgesloten op 30 juni 2019. Het nettoactief van de
vennootschap was op die datum niet gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal
(alarmbelprocedure).
Het verslag van de commissaris over de controle van de geconsolideerde jaarrekening werd bezorgd
aan de Licentiecommissie. Dit verslag, opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door
mevr. Veerle Catry, betreft een oordeel zonder voorbehoud. Volgens de commissaris geeft de
geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand op
30 juni 2019 alsook van de geconsolideerde resultaten over het boekjaar dat op die datum is
afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel en de UEFA reglementeringen bepaald in het kader van het licentiesysteem en de
financiële fairplay.
De gereviseerde jaarrekening per 30 juni 2019, inclusief het jaarverslag opgesteld door de Raad van
Bestuur, werd bezorgd aan de Licentiecommissie.
Club bevestigt dat de jaarrekening opgesteld werd volgens de boekhoudkundige principes conform
bijlage VII van het UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations – edition 2018.

Artikel 47 – Toelichtingen (bijlage VI UEFA reglement)
De afschrijvingstabel van de immateriële vaste activa per 30 juni 2019 werd bezorgd aan de
Licentiecommissie. Gelet op de confidentialiteitsverplichting t.a.v. de contracterende partijen bij het
aan- en verkopen van spelers wordt hieronder een samenvattend overzicht in totaliteit weergegeven.
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Spelersrechten
Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen
NBW

Toevoegingen
Afboekingen
1/07/2018 tijdens het BJ
tijdens het BJ
47.388.776,32
29.123.157,88
-21.680.307,01
21.775.718,34
14.908.787,07
-12.344.669,39
25.613.057,98

30/06/2019
54.831.627,19
24.339.836,02
30.491.791,17

Club bevestigt dat er geen investeringen hebben plaatsgevonden in verbonden ondernemingen
gedurende het afgelopen boekjaar. Club bevestigt verder ook dat er geen voorzieningen geboekt zijn
gedurende het afgelopen boekjaar.
M.b.t. de partij die controle uitoefent bevestigt Club dat de controle over de vennootschappen van de
groep wordt uitgeoefend door dhr. Bart Verhaeghe.
Een overzicht van de transacties tussen de verbonden ondernemingen geboekt tijdens het boekjaar,
zowel aan de opbrengsten- als kostenzijde, werd bezorgd aan de Licentiecommissie.
Club bevestigt dat het geen hangende geschillen geboekt heeft gedurende het afgelopen boekjaar.
Wat de gebeurtenissen na afsluitdatum betreft meldt Club dat er 6 transfers na afsluitdatum hebben
plaatsgevonden met een positieve financiële impact op het resultaat over boekjaar 2019-2020. Verder
kwalificeerde Club zich voor de groepsfase van de UCL wat eveneens een positieve impact heeft op
het budget voor boekjaar 2019-2020.
De historiek van de betaalde erelonen aan tussenpersonen tijdens het afgesloten boekjaar werd
bezorgd aan de Licentiecommissie. Het totaal van de betaalde erelonen, wat niet gelijk is aan de
erelonen opgenomen in de resultatenrekening, bedraagt 3.343.818,32 EUR.
Club bevestigt dat het overeenkomsten met betaalde sportbeoefenaars heeft waarbij deze
overeenkomst voorziet in een bedrag en/of percentage voor de betrokken betaalde sportbeoefenaar
in geval van een toekomstige transfer. De arbeidsovereenkomsten met voltijdse (15) en deeltijdse (2)
sportbeoefenaars die voorzien in een bedrag en/of percentage in geval van een toekomstige transfer
werden bezorgd aan de Licentiecommissie. Tijdens het seizoen 2018-2019 vertrokken 7 spelers die
contractueel recht hadden op een bedrag en/of percentage bij een transfer. Hiervoor werd er in totaal
900.000 EUR betaald.
Club bevestigt dat er t.b.v. 3.500.000 EUR vennootschapsbelasting werd vooraf betaald aan de FOD
Financiën. Verder werd er nog een voorziening voor vennootschapsbelasting aangelegd t.b.v.
52.401,14 euro.

Artikel 47 – Bijkomende elementen
De interne balansen en resultatenrekeningen van de vennootschappen werden bezorgd aan de
Licentiecommissie. Het verslag van de Algemene Vergadering die deze jaarrekeningen goedkeurt, werd
eveneens bezorgd aan de Licentiecommissie.
Het verslag van de Algemene Vergadering waaruit blijkt dat BDO Bedrijfsrevisoren werd aangesteld als
commissaris, met een mandaat dat vervalt op de Algemene Vergadering van 2021, werd bezorgd aan
de Licentiecommissie.
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Artikel 47 – Detail grootboek
Een overzicht van de resultaten van de transferactiviteiten (naam speler, bedrag aankoop,
afgeschreven bedrag, verkoopbedrag, betalingsmodaliteiten en de desbetreffende rekeningen waarop
deze bedragen geboekt werden) werd bezorgd aan de Licentiecommissie.
De historiek van de rekening waarop de erelonen aan tussenpersonen worden geboekt, werd bezorgd
aan de Licentiecommissie. Voor boekjaar 2018-2019 geldt er een debetsaldo van 4.528.839,47 euro.
Club meldt dat er een bedrag van 242.589,24 euro werd opgenomen in de jaarrekening betreffende
het ontvangen bedrag van de Pro League inzake UEFA Champions League fonds.
Club bevestigt dat het 32.190.810 euro prijzengeld, ontvangen van de UEFA, heeft opgenomen in de
jaarrekening van het afgesloten boekjaar.
Club bevestigt dat er geen niet-monetaire elementen (bv. kwijtschelding lening, terugname reserves,
…) opgenomen werden in de jaarrekening. Verder heeft de club geen rekening-couranten of leningen
met verbonden juridische entiteiten en/of geldschieters die de continuïteit van de club waarborgen.

Artikel 47bis – Bedrag betaald aan makelaars
Club verklaart zich akkoord dat deze informatie (het totale bedrag aan tussenpersonen) mag worden
gepubliceerd op de website van de KBVB omstreeks 20 mei 2020.

Artikel 47bis – Laatst geauditeerde financiële informatie
Club verklaart zich akkoord dat deze informatie (de volledige jaarrekening volgens model NBB) mag
worden gepubliceerd op de website van de KBVB omstreeks 20 mei 2020.
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