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MINISTER REYNDERS BLOKKEERT NATIONAAL ONDERZOEK GESJOEMEL BIJ CLUBS

Onderzoek naar voetbalfraude afgeblazen

M

inister van Financiën Didier
Reynders (MR) wil niet weten
van een grootschalig onderzoek
naar mogelijk gesjoemel binnen de
Belgische voetbalclubs. Alain Zenner, zijn
partijgenoot en de regeringscommissaris
die op zijn kabinet bevoegd is voor de
strijd tegen grote fiscale fraude, liet
gisteren verstaan dat hij met de grove
borstel - operatie mani pulite ofte schone
handen - de clubs wil doorlichten. "Geen
sprake van'', reageerde zijn voogdijminister Reynders meteen. "Er zijn geen
nieuwe maatregelen genomen inzake de
financiële controle van de Belgische
voetbalclubs."
Het was Zenner nochtans menens, zo
bevestigde hij gisteren aan De Morgen
zijn intenties zoals hij die hij in de
Franstalige media uitsprak. Zenner: "Ik
heb de antifraudecel gevraagd om een
algemene controle door te voeren bij de
voetbalclubs. We zullen alles nauwkeurig
natrekken,
vooral
wat
mogelijke
witwaspraktijken
en
fiscale
fraude
aangaat. Alle financiele stromen van de
clubs zullen onder de loep genomen
worden: vanwaar komt het geld, waar
gaat het naartoe, hoe worden spelers en
tussenpersonen betaald, ... Een werk van
lange adem, maar we starten op korte
termijn."
Zenner heeft zo zijn redenen. "De eerlijk
werkende clubs voelen zich bijna

gedwongen om bepaalde praktijken over
te nemen, zoniet tekenen ze hun eigen
doodsvonnis. Dat is onaanvaardbaar. Bij
bepaalde clubs kun je je afvragen wat
bepaalde bestuurders er doen, wat hun
reële drijfveren zijn naast het sportieve.
ja, ik wil weten waar het schoentje knelt:
de
georganiseerde
criminaliteit,
witwaspraktijken, ... En dat gebeurt vooral
bij grote clubs." Vermoedens die kunnen
tellen en die Zenner ondanks het weerwerk van Reynders vandaag in een
interview op zakenzender Kanaal Z
herhaalt.
Reynders reageerde gisteren onmiddellijk
op de eerste berichten over het
fraudeonderzoek: hij tackelde Zenner
genadeloos: "Er zijn geen nieuwe
maatregelen
genomen
inzake
de
financiële controle van Belgische voetbalclubs.
Er
lopen
enkele
lokale
onderzoeken, maar van een nationaal
gecoordineerde actie kan geen sprake
zijn."
Zenner reageert uitermate verbaasd.
"Minister Reynders neemt hier de bal
over en ik krijg het gevoel dat .ik
buitenspel
word
gezet."
Voetbalbondvoorzitter jan Peeters zwijgt
liever. "In deze preelectorale periode
houd ik me niet bezig met alles wat
politici vertellen."

VOETBAL Minister fluit partijgenoot en regeringscommissaris Alain Zenner terug

Didier Reynders ketst plan om
voetbalclubs fiscaal door te lichten af
'Er zijn te veel mensen bij gezonde clubs die me komen vertellen dat het niet meer mogelijk is om
op een faire manier mee te dingen naar sportief succes. Dat is onaanvaardbaar.' Alain Zenner
(MR), regeringscommissaris bevoegd voor de strijd tegen fiscale fraude, verklaarde gisteren in La
Dernière Heure dat hij een einde wil malven aan het financiële gesjoemel bij de Belgische
voetbalclubs. Even snel werd hij echter teruggefloten door Didier Reynders (MR), zijn
voogdijminister van Financiën.
"Ik wil de sport teruggeven aan de sportmensen
en het ontdoen van het gekonkel dat ermee
gepaard gaat." Alain Zenner, voormalig curator
van Forges de Clabecq, zou in de komende
maanden de puntjes op de i willen zetten in het
voetbalwereldje. "Ik heb gevraagd aan het comité
tegen de fraude om een globaal onderzoek te
starten bij de verschillende voetbalclubs. We
zullen nagaan waar het geld vandaan komt, waar
het naartoe gaat en hoe men de spelers en
tussenpersonen betaalt," verklaarde Zenner in La
Dernière Heure. In een interview met Kanaal Z
gaat hij nog een stap verder. "Ik wil weten waar
het schoentje knelt. Dat is de georganiseerde
criminaliteit, witwaspraktijken, en dat gebeurt
vooral in bepaalde grote clubs."

Zenner reageert verbaasd op de reactie van
Reynders. "De minister neemt nu de bal over en
hierdoor krijg ik de indruk dat ik buitenspel word
gezet", zegt hij aan De Morgen. "In het dossier
omtrent de sportclubs werden een aantal
aspecten naar voren geschoven, waaronder de
faillissementen, de administratie en het statuut
van de sportlui. Daarbij zouden ook de financiële
wanpraktijken worden onderzocht. Er zijn immers
mensen die door hun gesjoemel de sport op
termijn zullen kapotmaken. Dat moet dringend
worden aangepakt. De reactie van Reynders?
Terwijl ik het accent in deze materie wens te
leggen op de wanpraktijken wil de minister
blijkbaar meer aandacht besteden aan de vereenvoudiging van de administratie. Tja."

Een operatie 'Manu pulite', 'Schone handen',
moest het worden, die doet denken aan de
beruchte affaire-Bellemans. In 1984 legde die
Brusselse onderzoeksrechter een zwartgeldcircuit
bloot, wat meteen een einde maakte aan het
transfereren van buitenlandse toppers naar België. De onderzoeken van Bellemans brachten
destijds vooral Anderlecht en Antwerp in
diskrediet. De respectieve voorzitters Constant
Vanden Stock en Eddy Wauters werden zelfs
even in de cel gestopt en de clubs kregen zware
boetes.

Bondsvoorzitter jan Peeters kan de uitspraken
van Zenner evenmin smaken. "Als ik me in deze
electorale periode moet bezighouden met reageren op alles wat over onze sport wordt verteld
door mensen uit de politiek, zal ik de komende
maanden veel werk hebben. Ik besef dat er dingen gebeuren in het Belgische voetbal die niet
echt correct zijn, maar ik kan me niet van de
indruk ontdoen dat meneer Zenner dit gebruikt om
zichzelf in deze periode in de belangstelling te
plaatsen."

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) ziet
het echter helemaal anders en floot zijn
regeringscommissaris terug. "Er zijn geen nieuwe
maatregelen genomen inzake de financiële
controle van de Belgische voetbalclubs", liet
Reynders weten aan het persagentschap Belga.
"Binnenkort zal wel een onderhoud volgen met
vertegenwoordigers van de Koninklijke Belgische
Voetbalbond. Bedoeling hiervan is te onderzoeken welke fiscale obstakels er bestaan voor de
toekenning van licenties aan de profclubs. Verder
lopen er enkele lokale onderzoeken tegen fraude,
maar van een nationaal gecoordineerde actie is
momenteel nog geen sprake."

Welke doelwitten Zenner specifiek voor ogen
heeft, is voor Peeters niet echt duidelijk. "De uitspraken zijn zeer algemeen. Bovendien zijn we
zelf met een aantal initiatieven gestart om financiële wanpraktijken tegen te gaan. De licenties
zijn net daarom in het leven geroepen. Mocht er
echter een initiatief komen van de overheid om de
ploegen door te lichten en de wanbeheerders er
tussenuit te halen, kunnen we dat enkel aanmoedigen. Dit kan enkel de sport gezonder
maken."
Kristof Windels

