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Iedereen rond hem valt,
maar FIFA-voorzitter Sepp Blatter
is bulletproof (voorlopig)

De helft van zijn 24-koppige voetbalregering was al
geroyeerd, geschorst of zwaar in opspraak, en nu zijn er weer
zeven opgepakt. Of hoe Sepp Blatter altijd de dans ontsprong,
maar met dit schandaal het einde nabij lijkt voor
de maffiabaas-Sinterklaas van het voetbal.
HANS VANDEWEGHE

Never, nooit, niemals. “Onze familie treurt, maar
is één. Ik heb nog werk, zoals de hervorming van
de FIFA, dus ik blijf.”

Blatter baseerde vier verkiezingen op rij zijn
macht op het principe één land/één stem. Omdat
elk land mag stemmen, en elke stem evenveel
gewicht in de schaal werpt, wint hij zijn verkie-
zingen vooral in de derde en vierde wereld.
Brazilië en Duitsland zijn morgen even gewichtig
als Vanuatu en Eritrea. Hoe krijg je kleine en per
definitie armlastige bonden (en hun stem) aan je
kant? Door Sinterklaas te spelen en niemand die
zich na twee decennia masterclass beter kan ver-
mommen als Sinterklaas dan deze opperbobo.

In 1975 werd hij directeur van de FIFA, met de
steun van de kingmaker van alle sportbobo’s:
Horst Dassler, erfgenaam van het adidas-impe-
rium. Dassler had met zijn marketingfiliaal ISL

in de jaren zeventig en tachtig een zeg in elke ver-
kiezing bij elke grote sportbond. Zo regelde hij de
verrassende nederlaag van de Brit Sir Stanley
Rous in 1974 in München ten voordele van de
onbekende Braziliaan João Havelange.

Een jaar later duwde hij zijn Zwitserse vriend
Sepp Blatter, die hij kende als voorzitter van het
Zwitsers olympisch comité, binnen in de FIFA.
Directeur Blatter hield zijn kantoor niet in Zürich
maar in Landersheim in de Franse Elzas bij het
Franse filiaal van adidas. Daar, in het voormalig
sterrenrestaurant Auberge du Kochersberg, is de
hele sportpolitiek van de laatste decennia van de
twintigste eeuw uitgetekend. Blatter zou met adi-
das-geld het voetbal promoten.

In 1981 kreeg Sepp Blatter de functie van secre-
taris-generaal van de FIFA en vulde die meteen
in als CEO. Zeventien jaar was hij de echte baas
van het voetbal omdat Havelange vaak afwezig
was. En toen het in 1998 tijd was voor een nieuwe
voetbalvoorzitter was niemand beter geplaatst
dan de CEO om het vele geld te herverdelen én
om stinkende potjes gedekt te houden.

Stinken deed het daar in Zürich behoorlijk. De
marketingpoot ISL stevende na de dood van
Dassler af op een faillissement en ook de media-
groep Kirch zou failliet gaan: twee financiële
dompers voor de FIFA, maar ook twee beladen
dossiers met daarin bewijzen voor smeergeld.
Toen ISL uiteindelijk kapseisde, zadelde dat de
FIFA op met een miljoenenschuld. Hoeveel het
gat ooit bedroeg, is nooit geweten, want het dek-
sel mocht niet van de beerput. Daarom, en
omdat hij machtsgeil was, wilde de consigliere
van Havelange zelf de capo di tutti capi worden.

Sepp for president.

100.000dollar voor een stem
Als ze Blatter in die voorbije zeventien jaar in de
combinatie CEO-voorzitter ooit hadden willen
betrappen op actieve corruptie, dan was 1998 het
beste moment geweest. De meest consistente
beschuldiging kwam echter te laat: vier jaar na
datum en van een onbetrouwbaar sujet, Farah
Addo, de Somalische ondervoorzitter van de

Last
BOBO
standing

orgen zou Sepp Blatter (79 inmiddels)
voor de vijfde keer worden verkozen als
voorzitter van de wereldvoetbalbond. Zijn
tegenkandidaat is de Jordaanse prins Ali
bin al-Hussein. Normaal was die kansloos,
maar op 36 uur van de verkiezingen kan
het nu weer alle kanten uit.

Een portret van Sepp Blatter kan op
veel momenten beginnen. Hij is dan ook
een relict uit de twintigste eeuw, de last
bobo standing met vele kilometers en vele
petten. In drie verschillende hoedanighe-
den heeft hij veertig jaar lang de wereld-
voetbalbond FIFA geleid, of wat daarvoor
moest doorgaan.

In 1998 won hij zijn eerste voorzitters-
verkiezing tegen de sterke Zweedse kandi-

datuur van Lennart Johansson. Vier jaar later
verpletterde hij zijn enige tegenkandidaat: Issa
Hayatou, een Afrikaanse sultanzoon die later
wegens corruptie zou worden geschorst door het
Internationaal Olympisch Comité (IOC), niét
door de FIFA, en die vandaag Blatters grootste
medestander is.

Of beginnen we zijn portret nog later toen hij
de bewezen corruptie bij de toewijzing van het
WK voetbal aan Qatar naast zich neerlegde? Of
toen de helft van zijn regering (het executive
committee, waar ook de Belgische dokter Michel
baron D’Hooghe in zetelt) moest opstappen voor
omkoping. Blatter politiek verantwoordelijk?

M
Toen het in 1998 tijd was voor
een nieuwe voetbalvoorzitter
was niemand beter geplaatst
dan Blatter om het vele geld te
herverdelen én om stinkende

potjes gedekt te houden

Opinie
▶20

Hugo Camps:

‘Laatste

noblesse’

DM.

► Sepp
Blatter is
een relict uit
de twintigste
eeuw. In drie
verschillende
hoedanig-
heden heeft
hij veertig
jaar lang de
wereldvoet-
balbond FIFA
geleid.
© LEONHARD

FOEGER

/ REUTERS

HetAmerikaansegerechtgaat
tot het uiterste omdewereld-
voetbalbond FIFA uit te mes-
ten. Veertienpersonenzijn in
beschuldiging gesteld voor
witwassen van zwart geld,
afpersing en omkoping. In
totaalzoudendebetrokkenen
138 miljoen euro aan steek-
penningen betaald en/of ont-
vangen hebben.

De verhalen over machts-
misbruik en smeergeld bij de
FIFA doen al jaren de ronde,
maar gerechtelijke stappen
werden nooit gezet. Die
komenernuwel,enuitonver-
wachtehoek. Justitie indeVS
heeft in Zürich door de
Zwitserse politie zeven men-
sen laten arresteren. Ze wer-
den in het exclusieve hotel
Baur au Lac uit hun bed
gelicht. Nogeens zevenande-
renzijnopgenomenindeaan-
klacht. De zeven arrestanten
zullenwordenuitgeleverdaan
de VS.

DatdeAmerikanendecor-
ruptie bij de wereldvoetbal-
bond aanpakken, is geen toe-
val. HetFBIvermoedtdat een
deel van de corruptie zich in
de VS heeft afgespeeld.

In een persmededeling
halendeAmerikaanseautori-
teiten hard uit naar de FIFA.
“Wij willen duidelijk maken
dat genoeg genoeg is”, aldus
procureur-generaal Currie.
“Na tientallen jaren van
schaamteloze corruptieheeft
het internationale voetbal
noodaaneenversestart.”Vier
mensendiebetrokkenzijnbij
het schandaal hebben al
schuld bekend. Zij riskeren
maximaal twintig jaar cel.

Intussen wil de Europese
voetbalbond UEFA dat de
voorzittersverkiezing van de
FIFA morgen niet doorgaat.
“Degebeurtenissentastenhet
imago van het voetbal als
geheel aan. De UEFA is diep
geschokt en bedroefd”, staat
in een verklaring.

Ook FIFA-preses Sepp
Blatterzelfheeftopdewebsite
van de wereldvoetbalbond
gereageerd. “Dit is een moei-
lijke tijd voor het voetbal”,
aldus de Zwitser. “Hoe jam-
merlijk deze gebeurtenissen
ook zijn, we geloven dat dit
onderzoek bijdraagt tot het
uitroeienvanelkemisdaad in
het voetbal.” (PHG)
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Afrikaanse voetbalconfederatie.
Addoverklaarde: “Alle 51 stemmenvande

Afrikanenwarenvoor Johansson,maar aande
vooravondvande verkiezing kreeg ik eenaan-
bod.Of ik geen 100.000dollarwilde ommijn
stemandersuit te brengen.”

Erwasookhetmysterie vandeHaïtiaanse
stem.DeHaïtiaanse vertegenwoordiger zat vast
bij de douane ende vertegenwoordiger van
Trinidad stemdenamensHaïti. De stemging
naarBlatter, terwijlHaïti de kant hadgekozen
van Johansson.De later voorhet levengeroy-
eerde JackWarner vanTrinidad&Tobagowas
zijnmedestander. Zijn beloning voorde trouw
warende tv-rechten voordeCaraïbendie aan
zijn familie zijn verkocht. Kortom: Johansson
was in 1998dé favoriet,maarBlatterwonmet 111-
80.De volgendedrie verkiezingenwonhijmet
overmacht.

Inmiddels hadhij zijn sinterklaasacties geperfec-
tioneerd.Als voorzitter riephijGoal inhet leven,
ter promotie vanhet voetbal. Tegelijk richtte hij
zichookopvrouwenvoetbal. Edele doelen,maar
met eenbijbedoeling: geld rondstrooien en zich
verzekeren vangenoeg stemmen.

De crashes vandemarketingfirma ISL envan
mediagigantKirchhaddendeFIFAevenwel veel
geld gekost. Blatter verklaardedat zemaximaal
30miljoendollar haddenverloren. Zijn tegen-
standershaddenhet over tien keer zoveel. Blatter

ophun 100.000dollar jaarlijkse vergoeding voor
hun ‘werk’,werdendebonussenafgeschaft. The
SundayTimesbracht uit dat de vergoedingen
danmaar inhet geheimwarenverdubbeld.De
ledenvanhet exco, onderwieD’Hooghe, krijgen
sindsdien 200.000dollar vergoeding. Voor elke
dagdat ze actief zijn,wordt henook700dollar
kostenvergoeding toegekend, hotel en vliegtuig
minimaal businessniet inbegrepen. Een veel toe-
gepaste truc vanbobo’s die actief zijn inde inter-
nationale sportbonden is die vergoedingen cash
latenbetalenof op eenZwitserse rekening (vaak
bijUBS) laten storten, uit het zicht vandefiscus
vanhet eigen land.

Ondertussen laveerdeBlatter behendig door
eenmijnenveld van schandalen.Met een salaris
vanmeerdan 1miljoen euro (het juiste bedrag is
niet bekend) engeld genoegomanderen te laten
meedelen, hadhijzelf geen corruptiemeernodig
omzijnmacht intact te houden.

Tot het verledendeFIFA inhaaldemethet ISL-
schandaal.Het onderzoekbracht in 2013 aanhet
licht dat verschillendeFIFA-officials smeergeld
haddengekregenomde tv-rechten tochmaar
aan ISL toe tewijzen.De grootste viswasde
voormalige voorzitter JoãoHavelange.
Opvallend: deFIFA liet de 97-jarigemet rust,
maarhet IOC (toennogonderRogge) onder-
zocht de aantijgingenwel en ééndag vóór zijn
erelidmaatschapdoorhet IOCzouwordenafge-
nomen, stapte de stokoudeHavelange zelf op.
Blatter, ook IOC-lid, keekde andere kant op.

Ookde schandalen rondde verkiezingen van
deWorldCup-landenRusland enQatarhebben
hemgeenmillimeter doenwijken.Hij deed ze af
als “some small difficulties”.

Maarnu: zeven ledenopgepakt enhijzelf ook
nog steeds inhet vizier vanhetAmerikaanse
gerecht, dat brengt dehele FIFA in gevaar. Er
dreigt een schismaals pakwegdeUEFAhaar
stekkeruit demondiale voetbalfamilie trekt. Een
uitstel en eenovergangsregelingwaarbij Blatter
een stapopzij zet, lijkt het enige logische scena-
rio.Ooit schamperdehij: “MijnFIFA is de groot-
ste bonden sterker danwelk land enwelke rege-
ring ook.” Benieuwdofhij nog steeds zodenkt.

besloot geld te lenenop te verwachtenmarke-
tinginkomstenomzijnGoal drijvende tehouden.
Goal had veel geldnodig,want veel geld bete-
kende veel stemmen. Blatter zelf hadook veel
geldnodigwanthij kende zichzelf een salaris toe
van800.000 europer jaar.

Voor een lening van478miljoen eurobetaalde
deFIFA 154miljoen euro aan rente enkosten.
Eenauditcomitéwerdopgericht omdat te
onderzoeken,maar toendat de verkeerde laden
opentrok inZürich, doekteBlatter het zaakje op.
“Misbruik vanvertrouwen, exit auditcomité”,
was zijnmededeling.

Zwitserse rekeningen
In 2002dienden elf leden van zijn eigenFIFA
executief comité eenklacht in tegenBlatter, bij
het Zwitsers gerecht nogwel. Zewerdenaange-
voerddoorMichel Zen-Ruffinen, zijn eigen
secretaris-generaal. Ongezien inde sportbon-
denwereld endat overleeft normaal geenmens,
behalve danBlatter.Die bleef rustig zitten en
Zen-Ruffinenwerdontslagen.De elf leden trok-
kenhunklacht in.

OndertussenkreegBlatterwel twee veroorde-
lingen inZwitserland: één voor vluchtmisdrijf na
eenauto-ongeval en éénheel zware, voor
obstructie vanhet onderzoek inhet ISL-dossier.
100.000dollarmoest hij betalen.Niemandbij de
FIFAdie daar veelmisbaar overmaakte,want
ondertussen stroomhet geld binnen envandaag
bezit deFIFAmeerdan 1,3miljard euro.

In 2011werdhij voor de vierde keerherkozen
enooknuwas corruptie inhet spel,maardan
van zijn tegenstanderBinHammam.Die zou in
de val zijn geloktmet debelofte dat hij de onaan-
tastbaarheid vanBlatter in deCaraïben zoukun-
nenkopen.Waarhij in trapte enwat prompt
werdgelekt, inclusief de foto’s vandebruine
enveloppesmet geld. Blatter schuddehet hoofd
omzoveel domheid.

Hoezeer deFIFAenBlatter zichbovenalle
mores enwetten stellen, bleeknog eens vorig
jaar.Nadat eenaudit vragenhadgesteld bij de
bonussendie de ledenvanhet excokregenboven

Met een salaris van ruim
1 miljoen euro en geld genoeg
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Enkele van de opgepakte FIFA-bobo’s

JeFFrey
WeBB (50)

► Een van de kroonprinsen
van de FIFA, genoemd als
mogelijke opvolger van Blatter
► Voorzitter van de voetbalbond
van de Kaaimaneilanden
► Vicepresident uitvoerend comité
van de FIFA
► Voorzitter van Noord- enMidden-
Amerikaanse voetbalbond CONCACAF

eugenIo
FIgueredo
(83)

► Tussen 1997 en 2006
voorzitter van de Uruguayaanse
voetbalbond
►Grote man achter organisatie
van WK voetbal in Brazilië 2014
► Vicepresident uitvoerend comité
van de FIFA

JAckWArner
(72)

► Voormalig vicepresident
uitvoerend comité van de FIFA
► Tussen 1990 en 2011 president
van de CONCACAF
► Omgeven door zweem van corruptie:
familie Warner kreeg ruim tweemiljoen
van Qatarees bedrijf in periode toen
het WK 2022 aan oliestaatje werd
toegewezen

JoséMArIA
MArIn (83)

► Voorzitter van Braziliaanse
voetbalbond
► Volgde Ricardo Teixeira op, die moest
wijken vanwege de trage gang van zaken
rond de organisatie van het WK in 2014
► Tijdens een toernooi in São Paulo stak
Marin een van de medailles die hij mocht
uitreiken in zijn zak. Ondanks de duidelijke
beelden ontkende Marin de diefstal

nIcoLás LeoZ
(86)

► Tussen 1986 en 2013
president van CONMEBOL,
de voetbalorganisatie voor Zuid-Amerika
► Stopte als president en als
FIFA-functionaris in 2013 wegens
gezondheidsproblemen
►Werd in 1990 door BBC in verband
gebracht met malversaties rond
uitzendrechten vanWK

138 miljoen euro
steekpenningen

DeZwitserepolitie isvanplan
ook Michel D’Hooghe te
horen als getuige in het
onderzoek naar mogelijke
fraudebijdetoewijzingenvan
het WK 2018 aan Rusland en
2022aanQatar. Datmeldtde
Britse krant The Guardian.

In totaal zullen tien leden
van het uitvoerend comité
worden gehoord als getuige.
NaastD’Hooghegaathemom
Issa Hayatou (voorzitter van
de Afrikaanse voetbalconfe-
deratie), Angel Maria
Villar Llona (Spanje),
Senes Erzik (Turkije),
WorawiMakudi(Thai-
land),MariosLefkaritis
(Cyprus), Jacques
Anouma (Ivoorkust),

Rafael
Salguero
(Guatemala),
Hany Abo

Rida(Egypte)enVitalyMutko
(Russisch sportminister).

In het hoofdkwartier van
deFIFAwerdenaldocumen-
tenencomputerbestandenin
beslag genomen. Het zijn al
bij al zware klappen voor de
wereldvoetbalbond,waarvan
de209stemgerechtigdeleden
morgen een nieuwe voorzit-
ter moeten kiezen. Als het
vandeBritse oud-internatio-
nal Gary Lineker afhangt,
wordt dat niet Blatter. “Als
SeppBlatternogeengreintje

waardigheidoverhad,zou
hij nu weglopen.
Terugkruipen in zijn
hol, in zijn leunstoel
gaan zitten en zijn kat

aaien”, tweettehij.
(PHG)

Politie wil ook
D’Hooghe horen

► FIFA-officials worden uit het zicht van de camera
gearresteerd bij het Baur au Lac-hotel in Zürich.
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