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Harde reset

isschien moet de raad der wij-
zen die zich momenteel buigt
over de afhandeling van de hui-
dige, opgeschorte competitie en
die van volgend jaar en daarna
een break nemen. Gewoon even
de stekker eruit en pakweg over
een goeie maand opnieuw ver-
gaderen. Om dan te tellen hoe-
veel ploegen nog overblijven

van die 24 zelfverklaarde profclubs en een
competitie met een aantrekkelijke formule in
elkaar te boksen.

Zeven profclubs kregen geen licentie van
de bevoegde commissie: de verwachte pro-
bleemgevallen KV Oostende, Lokeren, Lom-
mel, Roeselare en Virton, maar deze keer ook
Moeskroen (ein-de-lijk) en
Standard de Liège (surprise
van de chef ). Behalve dat de
pleidooien via video werden
gehouden, houdt geen enkel
dossier verband met de coro-
nacrisis, voor alle duidelijk-
heid, maar gaat alle ellende
terug op fouten uit het verle-
den.

De meeste van die clubs
zullen – als ze tegen dan nog
niet failliet zijn verklaard door
toedoen van een schuldeiser –
hun geweigerde licentie als-
nog proberen te verkrijgen
voor het Belgisch Arbitrage -
tribunaal voor de Sport (BAS)
in een soort beroepsproce-
dure. Ze zullen tegen dan re-
keningen hebben vereffend
die al lang vereffend moesten
zijn en attesten hebben opge-
vraagd die ze al lang in hun bezit moesten
hebben. Ook zullen ze eventuele bijkomende
verklaringen hebben afgelegd die de rechters
van het BAS over de streep moeten trekken,
maar waarvan je je afvraagt: waarom hebben
ze dat niet eerder gezegd?

Arbitrage is een vreemde procedure. Elke
partij duidt een arbiter aan en die twee arbi-
ters kiezen nog een derde, de voorzitter van
het arbitragecollege. Na de pleidooien maken
de arbiters hun oordeel bekend: of het is 3-0
of 0-3, of 2-1 of 1-2, nooit gelijkspel. Altijd
krijgt één partij gelijk. Tegen 10 mei moet
alles achter de rug zijn.

Artikel 27 van de statuten van het BAS zegt:
“De arbitrale uitspraak is definitief en wordt
in laatste aanleg gedaan. De partijen verbin-
den zich ertoe de uitspraak onverwijld ten uit-
voering te brengen.” Met dat laatste wil het
nog weleens mis gaan. Er is altijd wel een
rechtbank en een burgerrechter te vinden die
denkt dat hij het beter weet dan de specialis-
ten van de sport en zo’n zaak graag alsnog
vonnist, soms gekoppeld aan dwangsommen.

In deze voorlopige constellatie verliest Wal-
lonië de helft van zijn vier profclubs in 1A en
blijven er nog twee over: Charleroi en Eupen,
dat dan nog Duitstalig is. Dat kan aanleiding
geven tot een communautarisering van het
dossier, waarbij civiele rechters dit voor een
Vlaams complot aanzien en zich geroepen
voelen het taalevenwicht te herstellen.

Met name in het dossier-Moeskroen dreigt
het grof juridisch geschut te worden bovenge-
haald. Behalve een wankele financiële basis,
op zich niet onoverkomelijk, viel de licentie-
commissie over het mede-eigenaarschap van
de makelaars Pini Zahavi en Marc Rauten-
berg. 

Dat is al een item sinds de CEO van de
Profliga, Pierre François, in september 2016

mailde aan Vadim Vasiljev, 
vicevoorzitter van AS Monaco,
op dat moment op zoek naar
een Belgische satellietclub. Hij
schreef: “Ik kan u alleen maar
aanraden om die gesprekken
(over Moeskroen) direct met
P.Z. te voeren in plaats van
met tussenpersonen.”

P.Z. is niemand anders dan
Pini Zahavi. Uiteindelijk zou
AS Monaco bij Cercle terecht-
komen en zou François nog
maar eens een schandaal
overleven. In het vonnis van
de licentiecommissie wordt
naar mails verwezen waaruit
zou blijken dat makelaars ei-
genaar zijn van Moeskroen.
Niet zeker of dat de bewuste
mails zijn die in 2018 met het
dossier van Football Leaks
boven water kwamen.

Standard dat naar tweede amateur moet,
mét aftrek van drie punten nog wel, hoe erg
kan een belediging zijn? Uit alles blijkt nu dat
deze fiere club met een achterban die alleen
in die van Club Brugge een gelijke vindt on-
waarschijnlijk slecht is geleid. Hoofdverant-
woordelijke is voorzitter Bruno Venanzi, een
goeie medeverantwoordelijkheid voor dat de-
bacle ligt bij Michel Preud’homme, trainer
maar ook technisch directeur en ondervoor-
zitter. Geen mens die zich kan indenken dat
Standard volgend seizoen níét in 1A speelt,
maar dan toch met minder praatjes. Dit was
geen tik op vingers maar een volle vuist in het
aangezicht.

Standard leefde boven zijn stand, maar dat
geldt inmiddels voor het hele Belgische voet-
bal. De oplossing is simpel en vergt vijf minu-
ten politieke en sportieve moed. Het is tijd
voor een harde reset: begin volgend jaar een
competitie met twaalf profploegen en breid
die later eventueel uit naar veertien, maar al-
leen als een stevige economische basis aanwe-
zig is. Meer profvoetbal kan dit land niet aan.

Alessandro Ciranni (links) en Jonah Osabutey stappen schouder aan schouder van het veld.
Moeskroen krijgt geen licentie door geldproblemen en de invloed van makelaars. © BELGA
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Voetbalmakelaars strijken meer
dan 46 miljoen op in België
De Belgische voetbalclubs
betaalden dit seizoen 
46,2 miljoen euro aan
makelaars, een lichte daling
tegenover vorig jaar. Kop -
loper blijft Anderlecht met
7,2 miljoen.

Anderhalf jaar geleden barstte
Operatie Zero los, een groot-
schalige politieoperatie met ma-
kelaars als spilfiguren. Optimis-
ten zien nu een straaltje licht.
Voor het eerst sinds 2016, wan-
neer de Belgische voetbalbond
een eerste keer de cijfers vrij-
gaf, betalen de clubs minder
makelaarsvergoedingen dan
het jaar voordien. In 2018-2019
betaalden profclubs 48,7 mil-
joen euro voor hun diensten bij
transfers en contractonderhan-
delingen, in het lopende sei-
zoen was dat nog 46,3 miljoen. 

De club met de hoogste ma-
kelaarskosten blijft Anderlecht
met 7,2 miljoen. Op het eerste
gezicht een hoog bedrag, vooral
omdat Anderlecht bij monde
van Marc Coucke heeft gezegd
dat het de macht van makelaars
wil inperken. Maar vergeleken
met vorig jaar is dat wel degelijk
gelukt. Toen betaalde de re-
cordkampioen nog 12,8 mil-
joen. Paars-wit ‘bespaart’ met
andere woorden 5,5 miljoen
aan makelaarsvergoedingen.

Na Anderlecht betaalde Club
Brugge de meeste makelaars-
kosten: 5,8 miljoen. Dat heeft
veel te maken met de lucratieve
transferzomer van blauw-
zwart. Ze communiceerden
daar in september overigens
zelf transparant over op hun
website.

Nog een vaststelling: Mogi
Bayat heeft zich in geen tijd
weer opgewerkt tot leider op
de Belgische markt. Bayat deed
44 transacties (transfers en 
contractonderhandelingen),
het meeste van alle makelaars.
Momenteel loopt er een gerech-
telijk onderzoek tegen de Ira-
niër wegens witwaspraktijken
en fraude, maar hij kreeg geen

beroepsverbod.  Ook de naam
van spijtoptant Dejan Veljkovic
komt voor in de documenten
van de Belgische voetbalbond.
Hij zou nog een schijf gekregen
hebben van zijn commissie
voor de transfer van Sofiane
Hanni naar Spartak Moskou
(2018). Veljkovic mag net als
Bayat opnieuw onderhandelen
bij transfers.

Tot slot gaven de ploegen uit
1A en 1B samen 196 miljoen
euro uit aan transfersommen.
Aan de inkomende kant
cashten ze wel 308 miljoen.
Een bewijs dat de levensvat-
baarheid van Belgische clubs
samenhangt met succes op de
transfermarkt. De kans is reëel
dat coronas dat businessmodel
op zijn kop zal zetten. (NVK/GLA)

Na Anderlecht 
(7,2 miljoen euro)
betaalde Club

Brugge de meeste
makelaarskosten
(5,8 miljoen)

Infantino: ‘Geen
competitie mag
leven riskeren’

Gezondheid staat boven alles.
Dat is de belangrijkste bood-
schap van FIFA-voorzitter 
Gianni Infantino in een video
aan alle 211 aangesloten bon-
den. “Geen wedstrijd of compe-
titie is het waard om een men-
senleven te riskeren. Iedereen in
de wereld zou dit heel duidelijk
in zijn hoofd moeten hebben.
Het zou meer dan onverant-
woord zijn om competities te
hervatten als de zaken niet
voor 100 procent veilig zijn.
Als we wat langer moeten
wachten, dan doen we dat.” De
FIFA heeft naar schatting ruim 
2 miljard euro aan reserves en
wil die aanwenden voor nood -
lijdende leden. (BELGA)

Amateurclubs naar BAS
om ‘oneerlijke’ eindstand
Dertien amateurclubs leggen
zich niet neer bij het stopge-
zette klassement van de voet-
balcompetitie. Dinsdag is hun
zaak ingeleid voor het Belgisch
Arbitragehof voor de Sport
(BAS).

Op 27 maart besliste de voet-
balbond in overleg met de over-
heid om de amateurcompetitie
stop te zetten. De stand op 
12 maart telde om de kampioe-
nen, stijgers en dalers aan te
duiden. Eindrondes of testwed-
strijden zouden niet meer door-
gaan. Meer dan tien provinciale
clubs uit de hogere of lagere
amateurreeksen die nadeel 
ondervinden van de maatregel
beslisten om naar het BAS te

stappen. De klacht zou onder
meer uitgaan van Olympic Le-
degem, Kester-Gooik, Vlamer-
tinge, Wevelgem, Zutendaal,
Brecht, Opoeteren, Massemen,
Hamont, Evergem en Heers.

Advocaten Johnny Maes-
schalck en Kristof De Saedeleer
hebben op dinsdag 7 april een
verzoekschrift ingediend bij het
BAS. De clubs vinden dat de
bond niet zomaar de spelregels
tijdens de competitie kan ver-
anderen en zien het gelijkheids-
beginsel geschaad omdat niet
overal hetzelfde aantal wedstrij-
den gespeeld is. Het BAS moet
nu de rechters aanduiden. Een
uitspraak kan nog een tijd op
zich laten wachten. (BF)

Mogi Bayat in de loges van Anderlecht. Ondanks een juridisch
onderzoek blijft hij de kampioen van de makelaars. © PHOTO NEWS

Het rommelt bij FC Barce-
lona.  De Spaanse kampioen
dreigt met gerechtelijke stap-
pen tegen voormalig vicevoor-
zitter Emili Rousaud wegens be-
schuldigingen van corruptie.

Rousaud stapte gisteren op,
samen met bestuursleden En-
rique Tombas, Silvio Elias, 
Josep Pont, Jordi Calsamiglia en
Maria Texidor. Officieel uit on-
vrede met het beleid van voor-
zitter Josep Maria Bartomeu en
meer bepaald bij diens aanpak
van de coronacrisis, zo bleek
uit een open brief. Daarnaast
werden er vragen gesteld bij 
betalingen aan I3 Ventures, dat
werd ingehuurd om de sociale
media te beheren.

Bij FC Barcelona rollen ze 
tegenwoordig vechtend over straat

Bij de Catalaanse radiozen-
der RAC1 nam Rousaud geen
blad voor de mond. “Als dat be-
drijf ons vertelt dat ze 100.000
euro hebben aangerekend en
wij hebben 1 miljoen betaald,
dan zit er iemand met zijn vin-
gers in de pot”, klonk het. “Ik
kan niet zeggen om wie het
gaat. Het contract is opgedeeld
in verschillende stukken van elk
200.000 euro, opdat het niet
door de controlecommissie zou
moeten gaan.” De club ontkent
en dreigt met een rechtszaak.

De opgestapte bestuursleden
vragen Bartomeu om ver-
vroegde presidentsverkiezin-
gen te houden. Bartomeu is
sinds 2014 voorzitter. (BELGA)

‘Er zit iemand 
met zijn vingers 

in de pot’
EMILI ROUSAUD

EX-VICEVOORZITTER 
FC BARCELONA
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Onze managers willen niet 
opnieuw op het veld staan 
als de spelers niet getest zijn

RICHARD BEVAN, SPREEKBUIS VAN PREMIER LEAGUE-COACHES, AAN BBC


