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Uitzendrechten Jupiler Pro League  -  Gevolgen voor de horecasector

Heel wat horecazaken in België laten hun klanten meegenieten van de Jupiler Pro League 
via Proximus of Telenet. Maar die traditie dreigt straks te verdwijnen als de Pro League, 
zeg maar de belangenvereniging van de clubs uit eerste voetbalklasse, haar zin krijgt. In 
navolging van Engeland en Nederland denkt ook de Belgische Pro League er immers over 
horecazaken meer te laten betalen voor voetbal.

De Pro League is in het najaar 2016 gestart met de procedure van de verkoop van de 
uitzendrechten van de Jupiler Pro League en de Belgische Super Cup. Bij de verkoop van 
het nieuwe tv-contract zijn horecarechten niet langer vervat in de uitzendrechten.

Op dit moment is de biedingsronde op de uitzendrechten bezig en kan de Pro League nog 
geen uitsluitsel geven als of hoeveel ze de cafébazen extra zullen moeten betalen. 

Welke stappen kan/zal de minister ondernemen om ervoor te zorgen dat de horeca-
uitbaters geen extra vergoeding moeten betalen boven op hun Proximus- of Telenet-
abonnement om voetbal uit te zenden in hun zaak?
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Dat het plan van de Pro League om, naar analogie met bijvoorbeeld Nederland en 
Engeland, op korte termijn een speciale horecalicentie in te voeren, tot onrust leidt bij 
uitbaters van horecazaken, is een spijtige zaak. 

De aanleiding is begrijpelijk. In de voetbalwereld gaat steeds meer en meer geld om, die 
evolutie manifesteert zich ook in ons land. 
Het huidige systeem waarbij het voor horeca-uitbaters volstaat om, net als de individuele 
voetbalfan, gewoon een abonnement te nemen bij Telenet of Proximus, is voordeliger 
dan in bijvoorbeeld Nederland. Voor de precieze bedragen en formules verwijs ik naar de 
websites van de aanbieders, maar de prijzen variëren in Vlaanderen nu rond de 10 à 20 
euro per maand. Ter vergelijking: in Nederland werd vier jaar geleden het tarief voor een 
horecalicentie verhoogd van om en bij de 60 euro per maand naar bijna 100 euro per 
maand. 
Horeca Vlaanderen vraagt meer duidelijkheid. Het maakt zich zorgen over hogere kosten, 
extra administratie en controles voor de uitbaters. De Pro League heeft nog geen 
informatie vrijgegeven over een zogenaamde horecalicentie en over de mogelijke 
tarieven die daarvoor zouden worden aangerekend. Het idee zou nog in zijn 
kinderschoenen staan. Het is dan ook moeilijk om nu reeds een uitgesproken standpunt 
in te nemen over dit voorstel van de Pro League.
Als Vlaams minister, bevoegd voor het mediabeleid, vind ik het uiteraard wel belangrijk 
dat zoveel mogelijk voetballiefhebbers op televisie naar het Belgische profvoetbal kunnen 
kijken tegen een prijs die billijk is voor alle betrokken partijen. 
Als minister heb ik echter niet de bevoegdheid om tussen te komen of om in te grijpen in 
het lopende biedproces of in de onderhandelingen over de uitzendrechten voor de 
Belgische voetbalcompetitie, ook niet met betrekking tot de horecalicentie. Dat is in de 
eerste plaats een zaak tussen private marktspelers en, indien er geschillen zouden rijzen, 
van de rechtbanken. 
Dat neemt niet weg dat ik de lopende procedure met betrekking tot de verkoop van de 
uitzendrechten voor de Belgische voetbalcompetitie met veel belangstelling blijf 
opvolgen. 
Ik hoop – met u – dat de horeca-uitbaters en de voetballiefhebbers niet het kind van het 
opbod en de rekening worden. Voetbal is een sociaal gebeuren, in het stadion, voor de 
buis en op café. Met de drempel daartoe te verhogen, scoort men een own-goal.    


