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Schep orde in het zootje en (tip
aan Bart Verhaeghe) hou 
persoonlijke sfeer erbuiten

Of het nu de nieuwe CEO van de voetbal-
bond Peter Bossaert is of Marc Coucke van
de profliga – die elkaar kennen van toen ze
nog allebei Club-supporter waren –, in onge-
veer elke zin in elk van die plannen stond
‘onafhankelijk’ en ‘transparant’. Coucke nam
de vlucht vooruit, wellicht bang om zelf te
veel in beeld te komen met zijn waanzinnig
mismanagement van KV Oostende en ook
om de kroonjuwelen – lees de ongeoorloofde
staatssteun en de ongelimiteerde spelers-
handel – in veiligheid te brengen.

Dat beide heren van stand dezelfde dag
hadden uitgekozen om hun plannen te pre-
senteren, was opvallend. Het was ook alsof
ze tegen elkaar opboden. Die woensdag was
oorspronkelijk geclaimd door iemand die
uiteindelijk nooit in beeld zou komen: Bart
Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge en
ondervoorzitter van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond.

Een week eerder, nog voor de huiszoekin-
gen, waren de media per mail uitgenodigd in
het kasteel van Bever. Dat is de hoofdzetel
van Uplace, en dus van de ondernemer Bart
Verhaeghe. De uitnodiging kwam trouwens
van de pr-afdeling van Uplace, maar de bij-
eenkomst ging de werking van de voetbal-
bond aan, toch minstens een beetje vreemd.
Of er interesse was om op woensdag 17 okto-
ber te lunchen samen met hem, de nieuwe
CEO Peter Bossaert, bondsvoorzitter Gérard
Linard, Mehdi Bayat (broer en associé van
Mogi, die gevangen zit, en lid van de techni-
sche commissie van de KBVB) en tenslotte
bondscoach Roberto Martínez?

Dat was inderdaad interessant. Het ging
om een informeel contact, waarbij van
gedachten zou worden gewisseld aan
diverse tafels en waarbij de quotes niet voor
publicatie waren. Typisch Belgisch: we gaan
je een beetje wijzer maken, maar je hebt het
niet van ons. 

Het zou er niet van komen want afgelo-
pen dinsdag viel een andere uitnodiging in
de bus, nu wel van de voetbalbond: Peter
Bossaert zou zijn elfpuntenplan ter gezond-
making van het voetbalbestel presenteren.
In Tubeke op het nationaal voetbalcentrum
deze keer, niet op het kasteel van Bever.
Waarop vanuit die hoofdzetel van Uplace
een mailtje werd verstuurd, dat de lunch
naar een latere datum was verschoven. In de
namiddag was het dan de beurt aan de
Coucke-show. Bossaert zei het niet met
zoveel woorden, maar daar kwam het op
neer: al die voetbalinstanties, het is me een
ondoorzichtig politiek zootje.

De voetbalinstanties vielen van de week over elkaar heen met hun plannen om schoon schip te maken. Of men 
aan de heilige huisjes van de voetbaljungle wil raken, valt nog te bezien. Wil België echt een gidsland worden, 
dan zijn dit alvast de grote werven. HANS VANDEWEGHE

De vier werven van ons

Breng lastenverlaging in orde met
Europa en wel snel
Het Belgisch voetbal opereert in de

illegaliteit. Dit land kent het voetbal voorde-
len toe door een fikse sociale lastenverlaging
en een verlaagde bedrijfsvoorheffing. Dat
komt ruw geschat neer op 120 miljoen euro
steun per jaar aan zestien profclubs. Steun
van de overheid is gepermitteerd, als de vrije
markt faalt. Er is meer fout dan goed aan
voetbal, maar als de gemiddelde Belgische
voetballer meer dan 250.000 euro verdient,
kan er nooit sprake zijn van een falende
markt. Die voordelen worden gebruikt om
spelers te halen uit het buitenland en hogere
salarissen te betalen.

Fiscaal expert Michel Maus is formeel:
“België heeft deze staatssteun nooit aange-
meld. Het is een kwestie van tijd voor
Europa dit afschiet en dan krijg je het scena-
rio als bij de excess profit rulings van die 35
multinationals, die van ons land een te gun-
stige taxatie kregen en dat met terugwer-
kende kracht moeten terugbetalen.”

De voordelen van die multinationals zijn
vergelijkbaar met die van het voetbal: 700
miljoen euro. Maus: “Dat kan het voetbal
niet terugbetalen, want dan zijn alle clubs
meteen failliet. Mijn raad is om naar de EU
toe te stappen en een overeenkomst te
maken rond een zogeheten groepsvrijstel-
ling. Dat kan, maar dan moet de bedoeling
duidelijk gedefinieerd zijn. Opleiding zou
kunnen, maar ook infrastructuur. Dat laat-
ste is volgens mij de oplossing: de verlagin-
gen gebruiken om nieuwe stadions te finan-
cieren, dan moet je ook niet langer bij de
overheid aankloppen voor een stadion.”

‘Financiële voetbaltransacties
zouden een orgaan moeten
passeren dat alles screent. 
Een vermoeden van foute

herkomst? Melden’
MICHEL MAUS

FISCAAL EXPERT

at als? Bestaat dat
programma nog? Het
was door onze media-
fabriek gemaakt en
het was om te lachen,
maar ik heb ook een
‘wat als?’-vraag en die

is niet om te lachen. Wat als er
nu eens geen transfersysteem
was? Wat als mensen nu eens
niet mochten worden verkocht
als kamelen omdat ze erg goed
op een bal kunnen schoppen?
Hoe zou het voetbal er dan uit-
zien?

Ten eerste zouden we het kun-
nen stellen met de helft minder
voetbaljournalisten of wie

althans een journalistenkaart
heeft en denkt aan journalistiek
te doen door allerlei gissingen toe
te passen op spelersnamen, pun-
ten te geven voor prestaties en/of
in de slag te zitten met de make-
laar van deze of gene speler. Op
zich al een heel verleidelijke
reden.

Ten tweede zouden de make-
laars gewoon zaakwaarnemers
en atletenbegeleiders worden die
met de diverse gegadigde clubs
gaan onderhandelen over een
nieuw of verbeterd contract en
die hun jaarlijkse factuur van 
3 (voor de hele dure spelers) tot
10 procent (voor de kneusjes)
moeten sturen naar de atleet/
speler in kwestie. Louche oppor-

tunisten zouden in deze zeer
doorzichtige markt weggefilterd
worden.

Ten derde zou de stabiliteit
van de teams vergroten.

Ten vierde zouden we veel van
de ellende van afgelopen week
vermijden. Misschien niet het
arrangeren van wedstrijden om
niet te zakken. Dat kan alleen
worden opgelost door de afschaf-
fing van stijgen en dalen op spor-
tieve gronden. De degradatie is
een aberratie.

Ten vijfde zou het voetbal ein-
delijk in regel zijn met het
Europees Verdrag voor de
Rechten van De Mens en de
Europese regelgeving, maar wie
vindt dat nu belangrijk?

Dagdromen over een betere 

Een zwaar gesubsidieerde
sport die kinderen alleen 
maar de kans geeft omdat 

ze denken er ooit geld voor 
te krijgen, moeten we 

in vraag stellen

Conclusie: er zitten alleen maar
voordelen aan de afschaffing van
het transfersysteem.

Verenigde Staten
Dat zal overigens niet gebeu-
ren, beschuldig mij niet van
naïviteit, hoogstens van dag-
dromen over een betere voet-
balwereld. Het zal niet gebeu-
ren omdat te veel mensen
financiële belangen hebben bij
de kamelenmarkt zoals die van-
daag (niet) is georganiseerd en
omdat niet langer betalen voor
mensen een pan-Europese,
misschien zelfs mondiale regel
zou moeten worden.

Zoals in de Verenigde Staten?
Juist, in de Amerikaanse prof-

sport (American football, base-
ball, basketbal of ijshockey) mag
niet worden betaald voor trans-
fers. Maar de vergelijking gaat
niet helemaal op. Het verschil
tussen Amerika en Europa is
alvast dat de Amerikaanse com-
petities geen concurrentie heb-
ben. Zij staan bovenaan de voed-
selketen en zijn het eindstation
voor al wie daar zijn goeie boter-
ham kan verdienen. 

Er is nog een verschil en dan
komen we bij het meest
gebruikte argument om de voet-
baltransfers toch te laten
bestaan. De opleiding en postfor-
matie van profspelers is in de VS
in handen van het schoolsys-
teem: het zijn de junior high

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw
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zouden de eersteklassers aan voordeel
puren uit de sociale lastenverlaging en
de verlaagde bedrijfsvoorheffing

€120miljoen

W

► Peter Bossaert, de CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, presenteerde deze week in Tubeke zijn elf -
puntenplan om het voetbal te redden. © PHOTO NEWS
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Installeer echt licentiesysteem
voor tussenpersonen, vraag om
witwaswetgeving uit te breiden

naar voetbal en installeer onafhanke-
lijk clearinghouse
De financiën van het Belgisch profvoetbal
zijn ondoorzichtig. Deloitte Sports
Business in Manchester publiceert elke
zomer een rapport over de internationale
voetbalfinanciën en weigert de laatste
jaren de Belgische cijfers op te nemen
omdat ze niet te vertrouwen zijn.
Rapportage vanuit de clubs is miniem,
vaak zelfs in verkorte jaarrekeningen.

Wellicht heeft de licentiecommissie van
de voetbalbond alle data om een mooi jaar-
lijks rapport te publiceren, maar dat wordt
niet aangemoedigd, zelfs tegengewerkt.
Om het met een boutade van een clubbe-
stuurder te zeggen, toen in 2014 meer
financiële controle in de pipeline zat: “Dat
hoeft niet, wij doppen liever onze eigen
boontjes.”

Daarnaast is de hele handel en wandel
met de makelaars en zaakwaarnemers
heel ondoorzichtig. Het gebrek aan con-
trole laat wantoestanden toe zoals die nu
aan het licht zijn gekomen: facturen naar
het buitenland die terugkeren als nettover-
goedingen of verkoopbare horloges, over-
dreven commissies waarmee loon wordt
betaald, vreemde arbeidscontracten met
lage basissalarissen en hoge tekengelden.

Michel Maus: “Op het eerste gezicht kun
je de clubs niet verwijten dat ze een factuur
van een buitenlandse vennootschap van
een makelaar betalen. Als ze evenwel mee-
werken aan constructies om de Belgische
fiscus te bedriegen én er geld terugkeert,
dan komen ze in de buurt van witwas.

“Daarom zou het goed zijn als ook het
voetbal een witwasmeldingsplicht zou
hebben zoals de boekhouders en advoca-
ten. Een vermoeden van foute herkomst?
Melden aan de witwascel. Financiële voet-
baltransacties zouden een orgaan moeten
passeren dat alles screent, horizontaal toe-
zicht.”

Verhoog minimum salaris voor
niet-EU-voetballers en eis 
bijkomende criteria zoals 

internationale ervaring, bevorder
doorstroming van eigen jeugd
Waar Nederland de drempel voor niet-
Europeanen zeer hoog legt (422.000 euro
is het minimum), wil het Belgische voetbal
geen dam opwerpen en absoluut de
import-export van goedkope buitenlandse
voetbalkrachten in stand houden. Daar -
door is de omloopsnelheid van een speler
in de Belgische competitie veel hoger dan
die uit de Nederlandse. Omgekeerd verto-
nen de Belgische clubs een lagere stabili-
teit, iets wat het sportieve succes hypothe-
keert, maar het economische bevordert.

Nergens in de hele wereld herbergt een
nationale voetbalcompetitie meer buiten-
landers dan de Jupiler Pro League.
Engeland flirt ook met 65 procent, maar
daar zijn alle buitenlanders van absolute
wereldklasse, iets wat niet kan worden
gezegd van de importspelers in Belgische
loondienst.

Maus: “Een Teodorczyk (ex-spits van
Anderlecht, HVDW) 2 miljoen betalen, ik
zie de meerwaarde daar niet van in.
Bovendien gaat dat in tegen de voorwaar-
den waaronder de belastingverlaging
werd toegekend: de promotie van de
jeugdopleiding. Bij de hele transfermarkt
kun je je trouwens ethische vragen stellen
en ik denk dat het een kwestie van jaren is
voor dat helemaal anders is georgani-
seerd.”

schools, high schools, colleges en
universities die het talent opspo-
ren en ontwikkelen tot het door
de profteams wordt opgepikt.

In het voetbal zijn de opleiding
en postformatie in handen van
private clubs en die zweren bij
hoog en bij laag dat de afschaf-
fing van de betaalde transfer het
failliet van de opleiding zou zijn. 

Twee argumenten om dat
meteen te counteren. Ten eerste
is voetbal de enige sport die geld
vraagt voor een overgang. Dat het
niet anders zou kunnen, is een
behoorlijk grove belediging van
andere sporten, die ook opleiden
– vaak met meer kennis van
zaken dan in het voetbal – zonder
dat daar transfersommen tegen-

over staan. Een zwaar gesubsidi-
eerde sport die kinderen alleen
maar de kans geeft om te sporten
omdat ze denken er ooit geld
voor te krijgen, moeten we dur-
ven in vraag te stellen.

Ten tweede is uit alle studies
gebleken dat het zogeheten tric-
kledowneffect niet bestaat. Bij
ons hebben de sporteconomen
Kesenne en Peeters dat al aange-
toond en internationaal is Stefan
Szymanski tot dezelfde bevin-
ding gekomen. De FIFPro liet een
aantal cases onderzoeken en de
case van de speler die alles opge-
teld het duurst werd verkocht,
Cristiano Ronaldo, springt daar-
bij in het oog. De opleidende
clubs Andorinha (7 tot 10 jaar) en

Nacional (10 tot 12 jaar) hebben
enerzijds twee stellen voetbaluit-
rustingen en twintig voetballen
gekregen en anderzijds 22.500
euro.

Het transfersysteem kan niet
worden afgeschaft zonder zorg
te dragen voor de opleidende
clubs. Bij een verbod op betalin-
gen bij overgangen zal het geld
gedraineerd worden naar de spe-
lers en hun tussenpersonen en
dat willen we ook niet. Reguleer
de overgangen, haal alle voorde-
len inzake sociale lasten en belas-
tingen weg en gebruik dat geld
om de goed gestructureerde
jeugdclubs te vergoeden voor
hun werking. Tot daar de dag-
droom.

voetbalwereld

Racing Genk ontvangt
Eupen vanavond als leider.
Sterkhouder Trossard zit
opnieuw in de selectie.

Goed en slecht nieuws voor
Philippe Clement in de aanloop
naar het duel tegen Eupen van
vanavond. “Sander Berge is met
een verrekking in de knieholte
teruggekeerd van de Noorse
nationale ploeg. Tegen Eupen is
hij er zeker niet bij, we moeten
bekijken hoe hij herstelt met het
oog op de wedstrijd in de
Europa League van donderdag
tegen Besiktas.”

Er is ook goed nieuws uit de
Genkse ziekenboeg. “De medi-

sche staf heeft het licht op groen
gezet voor Leandro Trossard
om hem opnieuw bij de selectie
te nemen.” Trossard viel twee
weken geleden uit in Noor -
wegen met een schouder -
blessure. Daardoor moest hij de
interlands met de Rode Duivels
aan zich laten voorbijgaan. “Ik
heb niet het gevoel dat hij met
angst speelt. Hij heeft al contact
gehad in duels en ondervond
geen hinder. Of ik zelf in duel
ben gegaan met hem? Neen,
Trossard zei dat hij me geen pijn
wilde doen”, lachte Clement.

Racing Genk ontvangt van-
avond als leider Eupen, maar
dat creëert geen extra stress. “De

enige druk die wij voelen, is de
druk die we onszelf opleggen.
Wat die leidersplaats wel doet,
is bevestigen dat wij aan een
heel mooi parcours bezig zijn.” 

Al wil dat niet zeggen dat
Genk nu zijn doelstellingen zal
bijstellen. “Ons doel blijft het-
zelfde: op een comfortabele
manier play-off 1 halen.” (KDZ)

Trossard weer in Genkse selectie, 
Berge out voor Eupen

De signalen zijn hoopvol. Nu de fysieke
achterstand weggewerkt is, moet Sven
Kums Anderlecht op sleeptouw nemen. 
Te beginnen zondag tegen Cercle Brugge.

Zijn hand ging liefkozend op haar buik, de glim-
lach was breed. Het was een gelukkige Sven Kums
(30) die deze week met zijn vrouw Caroline De
Clercq op de voorstelling van de autobiografie van
vriend Miguel Wiels in Gent verscheen. Kums
heeft dan ook alle redenen om te stralen. In
februari wordt hij voor het eerst papa, na een
intensieve IVF-behandeling in het UZ van
Brussel. Daarnaast voelt hij dat hij op het veld
opnieuw toegroeit naar ‘de echte Kums’ – het
is veelal anders geweest sinds zijn terugkeer
naar Anderlecht.

Op Zulte Waregem, net voor de interland-
break, was Kums bij de betere Anderlecht-spe-
lers. Niet dat dat voor euforie zorgde
bij de Dilbekenaar: hij wil nog
beter doen. Kums is een per-
fectionist, het type dat thuis
geen kruimel laat liggen op
het aanrecht en een
kapotte lamp meteen
vervangt. Op Neerpede
is het niet anders: ook
daar is Kums streng
voor zichzelf. Zelfs
de voorbije
weken, toen hij
nochtans last
aan de heup
had. “En je hem
dus niet mócht
beoordelen”,
vindt coach Hein
Vanhaeze brouck, “want hij speelde
met pijn.”

Er klinkt gezucht aan de andere
kant van de lijn: “Het was een ern-
stige blessure, hoor.” Aan het
woord is Lieven Maesschalck. De
kinesist had de voorbije maanden
intensief contact met Kums. Bij
Move To Cure in Antwerpen reva-
lideerde de middenvelder, in overleg
met de medische staf van RSCA, van
een slepende heupblessure. “En dat
deed Kums geweldig”, zegt Maes -
schalck. “Een superprof. Hij toonde toe-
wijding en maturiteit. Het maakt dat ik
niet verrast was door zijn prima match in
Waregem.”

Waarmee Kums vooral punten scoorde
aan de Gaverbeek: zijn diagonalen. Cruciaal
in het systeem van Vanhaezebrouck, maar
er is nauwelijks iemand in de selectie die
zulke ballen kan versturen. Kums kan het
wel. Zo lag hij aan de basis van de 0-2 met
een fantastische crosspass richting Saele -
maekers, die vervolgens doelpuntenmaker
Gerkens bediende. “Kums was inderdaad sterk

op Waregem”, knikt Vanhaezebrouck instem-
mend. “Al was hij de wedstrijden voordien ook al
goed bij momenten, maar dan viel het resultaat
tegen.”

Trebel op de sukkel
De stijgende vormcurve bij Kums is in elk geval
goed nieuws voor Anderlecht. Niet het minst
omdat Adrien Trebel, met wie Kums uitstekend
opschiet, op de sukkel blijft met de buikspieren.

De Fransman trainde de laatste
dagen meer niet dan wel, dus kijkt
men bij Anderlecht naar de
Gouden Schoen van 2015.
“Kums moet het ritme bepalen”,
zegt ook ex-speler en analist

Walter Baseggio. “Hij moet de
spil zijn, zoals hij dat bij AA Gent

was destijds. (grijnst) Alleen zal
Kums nu wel beseffen

dat Anderlecht
AA Gent niet is.”

Een understa-
tement. Het
beste voor-
beeld was de
eerste partij in
de Cham -
p i o n s
League vorig
jaar, toen
René Weiler
Kums op
B a y e r n
München als
libero uit-
speelde en hij
op die erg
o n g e w o n e
positie rood
pakte na tien

minuten. Een
m e d i a s t o r m

volgde, Kums werd
nadien nooit top. “Bij
Gent speelde de hele
ploeg in functie van
Kums”, analyseert
Baseggio. “Nu moet hij het
zelf doen. Het zou dan ook
geen kwaad kunnen mocht
Kums iets meer risico in
zijn spel leggen, zoals hij in
die bewuste match in
Waregem uitstekend deed.”

Tegen Cercle Brugge
moet daar een vervolg op
komen, nu hij eindelijk hele-
maal wedstrijdfit is. (PJC)

Anderlecht - 
Cercle Brugge
Zondag om 14.30 uur

Anderlecht kijkt
naar Kums voor
crosspasses

Middenvelder verlost van heupblessure
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Trossard viel
twee weken
geleden uit 
met pijn aan
de  schouder


