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Zwart geld

V oetbal Vlaanderen is een erfenis van sportmi-
nister Bert Anciaux. Dat was de slechtste en 
met afstand de meest ongezellige, onkundige 
en rancuneuze sportminister die Vlaanderen 
ooit heeft gehad. Hij kreeg tot overmaat van 
ramp twee tour of duty’s, maar dat is een an-
dere kwestie. Voetbal Vlaanderen kwam er 
met veel tegenzin omdat de nationale koepel 

KBVB - in 2008 lang niet zo rijk als nu - niet langer 
blind kon blijven voor de vele honderdduizenden 
euro’s die Anciaux voor een Vlaamse voetbalstruc-
tuur over had.

Aanvankelijk heette het lelijke eendje Voetbalfede-
ratie Vlaanderen (VFV). Die werden vervloekt door 
de andere sporten, want de even grote � nanciële 
taart werd verdeeld op basis van ledenaantallen. Bo-
vendien was van een echte opsplitsing in taalvleugels 
ook geen sprake. De nationale koepel bleef de maat 
der dingen tot en met eerste klas-
se amateurs, de vroegere derde 
klasse.

Edoch, zoals dat gaat met lelij-
ke eendjes, worden die heel af en 
toe mooie zwanen. Dat laatste is 
een lichtelijke overdrijving, maar 
het staat als een paal boven water 
dat Voetbal Vlaanderen (de naam 
vanaf 2015) vandaag een toege-
voegde waarde is binnen het Bel-
gisch voetbal, al was het maar 
voor wat ze betekent in de oplei-
ding en de jeugdwerking. De sa-
menwerking met de nationale koepel lijkt ook goed, 
al houdt de buitenstaander hier het best wel een slag 
om de arm.

Voetbal Vlaanderen is niet blind voor de mistoe-
standen in het Belgisch voetbal. Het spreekwoorde-
lijk gezegde wil dat de vis rot vanaf de kop. Welnu, de 
voetbalvis is daarop een uitzondering, want die is rot 
aan de kop (profvoetbal), in het midden (amateur-
voetbal) en zelfs aan de staart (recreatief voetbal). 
Voetbal Vlaanderen wil nu de betalingen in de lagere 
reeksen onder het profvoetbal aanpakken.

Toen de nieuwe bepalingen eerder deze week be-
kend raakten, werd gefocust op het ‘maximumbe-
drag van 4.500 euro’. Veel te laag, aldus enkele erva-
ringsdeskundigen, waarmee ze nog maar eens 
bewezen dat voetbal niet noodzakelijk onder de 
meest intelligente medemensen rekruteert, niet in de 
tribunes en niet in het veld. Begrijpend lezen, je kan 
er niet genoeg uren aan besteden.

Er is géén maximumbedrag, want dat is wettelijk 
niet toegestaan in de Europese Unie. Er is alleen die 

4.500 euro als grens. Boven dat bedrag moet je soci-
ale lasten betalen als ontvanger van dat bedrag en als 
betaler van dat bedrag.

Volgens Voetbal Vlaanderen moet dat het einde 
betekenen van betalingen onder tafel. “Het is dan 
zwart op wit duidelijk wat kan en wat niet kan.” Dat 
laatste is helemaal juist, maar dat was voordien ook 
al duidelijk. Vergoedingen betalen aan doordeweek-
se sjotters zonder dat die onderworpen zijn aan be-
drijfsvoorhe�  ng en/of sociale lasten was altijd al ver-
boden.

Overigens is die 4.500 euro een vrij hoge grens. In 
Nederland gaat het om 1.700 euro, en als je daar de 
verhalen erop naleest van hoeveel een amateurvoet-
baller kan verdienen, dan wijzen die allemaal naar 
België als het paradijs.

Het is goed dat er een wettelijk kader wordt gecre-
eerd voor betalingen in het amateurvoetbal, maar of 

dat ineens de zwarte geldstromen 
zal doen opdrogen? Voetbal 
Vlaanderen moet ons toestaan 
daar serieus aan te twijfelen. De 
bron van het zwart geld blijft. Dat 
is de economie zoals wij die orga-
niseren (of niet), dat is de plaatse-
lijke neringdoende die niet voor 
alles een factuur uitschrijft.

Die blijft met zwart geld zitten, 
en zolang die zich in het lokale 
voetbal aanzien wil verscha� en, 
zal niks veranderen aan zijn on-
weerstaanbare drang om die ene 

goede speler van tien kilometer verder te overhalen 
om voor hem te komen spelen. Desnoods boekt hij 
hem een reisje of twee, of koopt hij hem een auto, of 
verbouwt hij het huis voor een zacht prijsje. Zwart 
geld is als bloed, het kruipt waar het niet gaan kan.

Zoals alles in dit land van kantjesa� opers staat of 
valt elke maatregel met gerichte controle. De sugges-
tie van � scaal expert Michel Maus om het meldpunt 
voor discriminatie en racisme ook open te stellen 
voor excessen op � scaal vlak is een te overwegen pis-
te. Dat heet verklikking, klopt, maar niet alle verklik-
king is verkeerd. Maus pleit ook terecht voor sportie-
ve sancties.

De reacties waren voorspelbaar: overdreven, bela-
chelijk, te laag, te hoog. Dat bewijst het nut van de 
maatregel. Er is ook een niet te versmaden afgeleid 
e� ect van meer controle op vergoedingen in lagere 
reeksen. Jonge talentrijke spelers die best eens hoger-
op hun kans zouden wagen, zullen niet meer worden 
verleid om in ruil voor enveloppen met zwart geld 
twee reeksen onder hun niveau te blijven hangen.

Als je er in Nederland 
de verhalen op 

naleest van hoeveel 
een amateurvoet-

baller kan verdienen, 
wijzen die allemaal 
naar België als het 

paradijs
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Tedesco: ‘Natuur-
lijk ga ik mijn 
 fi losofi e niet veran-
deren. Ik wil domi-
nant voetbal bren-
gen. Balbezit 
hebben. Op de 
helft van de tegen-
stander spelen.’
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 Manchester City? Zou jij hem dan niet 
meer oproepen?”

Natuurlijk wel. Maar wat doet u met een 
talent als Charles De Ketelaere, die 
voorlopig zijn draai niet vindt bij AC 
 Milan? Laten voelen dat u in hem 
 gelooft, of zeggen: ‘Sorry, maar je speelt 
te weinig’?
“Ik snap wat je bedoelt. Daarom dat we elk 
geval individueel moeten bekijken. Abso-
luut.”

Hoe gaat u om met het feit dat het volk 
het vertrouwen in de Rode Duivels wat 
verloren is? De meesten hebben al 
 afscheid genomen van onze ‘Gouden 
Generatie’.
“Aaah, ‘de Gouden Generatie’, díe term 
ken ik. (glimlachje) In een Duitse podcast 
viel die term altijd toen het over België 
ging. Maar hier loopt zoveel talent rond – 
de mix is écht goed. Dus om nu te stellen 
dat ‘de Gouden Generatie’ voorbij is: néén. 
It’s not over. Giorgio Chiellini was 36 toen 
hij het EK won met Italië. En Messi is op 
zijn 35ste wereldkampioen geworden. 
Leeftijd maakt dus niet uit. Alles hangt af 
van hoe hongerig iemand is. En ik ga er 
niet vanuit dat een speler van 20 automa-
tisch meer honger heeft dan een iemand 
van 35. Het zou ook té gemakkelijk zijn om 
nu te zeggen dat ‘de gouden generatie’ ver-
leden tijd is en komaf te maken te maken 
met vroeger. Zo zwart-wit in het niet.”

Denkt u dat sommige van onze record-
internationals bereid zullen zijn om 
eventueel op de bank te zitten?
“Dat is een belangrijke vraag. In elke ploeg 
die succes wil hebben, is het van belang 
dat bepaalde leiders aanvaarden dat ze 
niet mogen meedoen. Want het is aan hen 
om de jongere spelers te helpen en er te 
zijn voor de ploeg en de coach. Per Merte-
sacker zat tijdens het WK in 2014 op de 
bank bij Duitsland, maar hij pushte de rest 
wel. En voor Oliver Kahn was het ook niet 
simpel, toen hij zijn plaats verloor aan Jens 
Lehmann, maar hij moedigde hem toch 
aan. Dát is ook persoonlijkheid tonen.”

Is discipline belangrijk voor u?
“Yes. Op en naast het veld. Kijk, ik wil dat 
iedereen zich goed voelt en net daarom 
heb je bepaalde regels nodig.”

Zoals?
“Ik zal een voorbeeld geven. Toen ik bij 
een nieuwe club kwam, was iedereen net-
jes op tijd voor het eten. Maar na tien mi-
nuten waren ze ook allemaal alweer weg. 
‘Wat is dat hier?’, vroeg ik me af. In het zui-
den van Italië beginnen de mensen om 
twaalf uur te lunchen en eindigen ze pas 
om vier uur. Waarna ze om zeven uur weer 
aan tafel gaan. (lacht) Niet dat ik wil dat ie-
dereen hier twee uur aan tafel blijft zitten, 
maar ik vind het belangrijk dat we op zulke 
momenten genieten. Dat er tafels zijn van 
zeven, acht personen. Wel, op het einde 
vonden ze bij het elke club waar ik al werk-
te leuk om nog samen een ko�  e of wat 
thee te drinken. Of met zijn allen naar een 
wedstrijd te kijken. Het mag alleen niet 
kunstmatig zijn.”

Hanteert u een boetesysteem?
“Bij Schalke moest er soms iemand een uur 
in de fanshop werken omdat hij eens te laat 
was, ja. Zo doe je ook iets terug voor de sup-
porters. Maar een nationale ploeg is natuur-
lijk iets anders dan een club. Daar moet ik 
dus nog eens over nadenken.” (NP/KTH)

‘In elke ploeg die succes 
wil hebben, is het belangrijk 
dat bepaalde leiders 
 aanvaarden dat ze niet 
mogen spelen. Dát is ook 
persoonlijkheid tonen’


