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Voetbalfi nanciën

D at het voetbal overal in de wereld de weg 
kwijt is, zou inmiddels tot de algemene ken-
nis moeten behoren. Dat in die sport het 
Belgische voetbal helemaal van het padje af 
is, zou inmiddels ook bekend moeten zijn. 
Decennialang is dat in ons land verbloemd 
door allerlei lapwerk en politieke hand- en 
spandiensten.

Denk in dat verband alleen al aan de groepsverze-
kering voor voetballers. Die regeling was het gevolg 
van een één-tweetje tussen de toenmalige bonds- en 
Club Brugge-voorzitter Michel D’Hooghe en minis-
ter van Sociale Zaken Jean-Luc Dehaene. Die gunst 
kwam uitgerekend na het grootste schandaal dat 
het Belgische voetbal ooit heeft gekend. De Belle-
mans-a� aire in 1984, genoemd naar de onderzoeks-
rechter, was een combinatie van een gigantische 
zwarte voetbaleconomie en omkoping.

De groepsverzekering voor voetballers (later uit-
gebreid naar alle profsporters) 
voorzag erin dat die beroepsca-
tegorie sinds 1986 veel meer van 
het brutosalaris kon wegstorten 
op een soort pensioenspaarreke-
ning dan om het even welke an-
dere werknemer. Het gespaarde 
geld konden ze ook veel vroeger 
opnemen, bovendien tegen een 
zeer gunstig tarief. Daar komt nu 
een eind aan. Het wordt zoals 
iedereen wachten tot 65 voor ze 
dat geld te zien krijgen, of zich 
blauw betalen aan belastingen, zoals elke andere 
burger.

Dehaene liet in een tandem met Joseph-Emile 
Vandenbosch, voormalig topman van de Nationale 
Loterij, het nieuwste verzekeringsproduct door één 
verzekeraar ontwikkelen, waardoor die tijdelijk een 
monopolie had. Vervolgens werd die verzekeraar 
(Assubel) shirtsponsor van de club van D’Hooghe 
en Dehaene. Zoiets passeerde toen gewoon, hooguit 
werd een keer gemonkeld.

Vandaag passeert nog maar weinig. Het voetbal 
krijgt de ene na de andere draai om de oren. De 
spelers en clubs betalen nu meer sociale lasten dan 
ooit tevoren, maar nog niet evenveel als een norma-
le werknemer/gever, en de clubs betalen iets meer 
bedrijfsvoorhe�  ng, maar lang niet als een ander 
normaal bedrijf. Het hek is wel van de dam. Die 43 
miljoen euro aan voordelen die het voetbal inlevert 
is nog maar het begin.

Inmiddels is uitgebreid aangetoond dat de meest 
begunstigde economische minisector van het land 
zich ook na Bellemans continu schuldig heeft ge-

maakt aan � nanciële wanpraktijken, zoals fraude en 
witwasserij. In de a� aire-Veljkovic, ook bekend als 
Operatie Zero, staan straks 57 personen terecht. De 
enen hebben al meer boter op het hoofd dan de 
 anderen, wellicht zijn er ook onschuldigen, en mis-
schien houdt dat spijtoptantenstatuut van Dejan 
Veljkovic niet eens stand, maar inmiddels is de � s-
cus wel begonnen met geld terugvorderen.

Net geen 70 miljoen euro is behoorlijk veel geld 
en het rechtstreekse gevolg van een aantal transac-
ties via schimmige vennootschappen, overduidelijk 
bedoeld om belastingen en andere lasten te omzei-
len. Naar aloude gewoonte worden die aanslagen 
betwist, waarom denkt u dat in ongeveer elke raad 
van bestuur van een voetbalclub topadvocaten 
 zitten?

De FOD Financiën is evenwel van plan het voet-
bal als een normale bedrijfssector te behandelen. 
AA Gent kreeg al eerder het dwingende advies om 

de cvba met sociaal oogmerk 
 (cvba-so) om te vormen in een 
gewone cvba of, nog beter, een 
nv. De club is daarmee bezig. Ra-
cing Genk is dan weer een vzw. 
Die willen daar niet van af en zijn 
zelfs bij monde van hun voorzit-
ter Peter Croonen trots op dat 
statuut.

Je kan je iets indenken bij een 
vzw om een jeugdafdeling te 
runnen, maar niet voor een 
profsectie waar het hoofddoel 

juist het maken van winst is. En hoe? Winst halen 
uit mensenhandel, voor een cvba met sociaal oog-
merk of een vereniging zonder winstoogmerk staat 
dat als een tang op een varken.

Boven de hoofden van de Belgische clubs is bin-
nen de UEFA ook beslist dat clubs straks maar 70 
procent van hun voetbalgerelateerd inkomen mo-
gen besteden aan salarissen, tekengeld, andere boni 
en fees voor makelaars. Op de keper beschouwd 
hoeft de Belgische pro� iga dat niet te volgen. De 
 regel geldt alleen voor wie Europees wil spelen – dat 
wil iedereen – en wie salariskosten heeft van meer 
dan 30 miljoen euro – maar dat zullen er niet veel 
meer dan drie zijn in onze competitie.

De belangrijkste regel is het streven van de Pro 
League naar een positief eigen vermogen bij de 
clubs in plaats van een negatief, zoals bij 15 van de 
26 profclubs het geval is.

Kanttekening bij dit alles: de overgangsperiode 
waarmee alles wordt ingevoerd, komend boven op 
de twee covidjaren; dat zijn vijf seizoenen waarin 
niet of nauwelijks werd gecontroleerd.

Die 43 miljoen euro 
aan voordelen 
die het voetbal 
inlevert is nog 
maar het begin

Brandweermannen doven de vuurpijlen in Luik. Fans van Anderlecht, een club in fi nanciële en sportieve 
moeilijkheden, ontsieren de match tegen Standard. © PHOTO NEWS

Eupen en Charleroi ontslaan 
hoofdcoach na nederlaag
Na de 2-1 bij KV Mechelen heeft 
Eupen de samenwerking met 
coach Bernd Storck stopgezet. 
Het was de tiende nederlaag 
van het seizoen voor de club uit 
de Oostkantons. Assistenten 
Kristo� er Andersen en Mario 
Kohnen nemen voorlopig over. 
Eupen gaat snel op zoek naar 
een nieuwe T1.

Algemeen directeur Chris-
toph Henkel vond dat er te wei-
nig stabiliteit in het spel aanwe-
zig was. “Dat is een gedeelde 
verantwoordelijkheid, maar 
vanuit het standpunt van de 
club was deze beslissing nodig.” 

Samen met Storck vertrekt ook 
assistent Matyas Czuczi.

Eupen was voor de Duitse 
Storck de vierde Belgische club, 
na passages bij Moeskroen 
(2018-2019), Cercle Brugge 
(2019-2020) en Racing Genk 
(2021-2022).

Zijn ontslag kwam een dag na 
dat van Edward Still bij Charle-
roi, dat vrijdagavond met 4-1 
verloor bij Cercle Brugge. Vijf 
trainers moesten dit seizoen al 
opstappen. Eerder waren dat 
Karim Belhocine (Kortrijk), Do-
minik Thalhammer (Cercle) en 
Danny Buijs (Mechelen). (BELGA)

Het hoofd gaat naar beneden 
bij Charles De Ketelaere na een 
gemiste kans tegen Monza, 
 zaterdag. © PHOTO NEWS

Na 655 minuten 
zonder goal krijgt 
De Ketelaere kritiek

Charles De Ketelaere maakte za-
terdag geen te beste beurt bij AC 
Milan. Zevenendertig minuten 
kreeg hij van trainer Stefano Pioli 
tegen Monza. Meer dan gepland, 
want hij was nog maar net terug 
na een spierblessure en Brahim 
Díaz was uitstekend op dreef. De 
jonge Spanjaard had de doelman 
al twee keer te grazen genomen 
en greep dan naar zijn bil. Exit 
Diaz, enter De Ketelaere.

De Brugse aanvaller kon de ti-
fosi en de pers niet overtuigen. Te 
braaf, luidde de kritiek. Te afwe-
zig. En hij vergat in toegevoegde 
tijd te scoren, net zoals hij dat 
eerder had gedaan tegen Chelsea 
in de Champions League. Na 655 
minuten in shirt van Milan staat 
de teller op nul goals.

Het helpt zijn zaak niet dat De 
Ketelaere de supporters zaterdag 
niet ging groeten. Met gebogen 
hoofd trok hij de kleedkamers in.

“De Ketelaere kan beter en dat 
weet hij zelf ook. Hij is een gewel-
dige spits en een intelligente jon-
gen, het komt er alleen nog niet 
echt uit”, zei Pioli. “In een club 
als Milan moet je de concurrentie 

Divock Origi scoorde tegen 
Monza (4-1) zijn eerste doel-
punt in het truitje van AC 
Milan. Toch werd er meer 
gesproken over Charles De 
Ketelaere, die de fans niet 
ging groeten.

aanvaarden. Elke dag moet je op 
training top zijn.”

Wie wel punten scoorde, was 
Divock Origi, in juli gratis overge-
komen van Liverpool. De 27-jari-
ge spits stond tegen Monza voor 
het eerst in de basis. Hij bedankte 
met een assist en doelpunt. Pioli: 
“Origi is beweeglijk. Fysiek sterk. 
In� ltreert. Wint duels. We 
 hebben hem gemist door zijn 
 blessure.”

In de 65ste minuut haalde Pioli 
hem naar de kant. Aster Vranckx 
kreeg zo nog eens speelminuten. 
Morgen tegen Dinamo Zagreb zal 
het vermoedelijk weer Olivier 
 Giroud zijn die in de spits staat en 
zit Origi op de bank, naast De 
 Ketelaere. (VH)

Jupiler Pro League Speeldag 14
Cercle Brugge - Charleroi 4-1
KV Kortrijk - Westerlo 0-2
KV Mechelen - Eupen 2-1
STVV - OH Leuven 0-0
Union - Club Brugge 2-2
Antwerp - Racing Genk 1-3
AA Gent - Seraing 2-1
Standard - Anderlecht gestaakt bij 3-1
KV Oostende - Zulte Waregem gisteravond

1. Racing Genk 14 37
2. Antwerp 14 33
3. Club Brugge 14 29
4. Union 14 29
5. AA Gent 14 23
6. Standard 13 22
7. Westerlo 14 22
8. OH Leuven 14 21
9. Cercle Brugge 14 18

10. KV Mechelen 14 17
11. STVV 14 17
12. Anderlecht 13 16
13. Charleroi 14 16
14. Eupen 14 12
15. Seraing 14 11
16. KV Oostende 13 11
17. Zulte Waregem 13 11
18. KV Kortrijk 14 11
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