
JUSTITIE

Het leek wel alsof de
klok een paar decen-
nia was terugge-

draaid, vorige week bij voet-
balclub Standard Luik. Want
plots kwam de politie
binnenvallen, voor huiszoe-
kingen en verhoren zoals we
die sinds de goede oude tijd
van onderzoeksrechter Guy
Bellemans niet meer hadden
meegemaakt. Algemeen di-
recteur Pierre François ging
op de rooster, net als zijn
voorganger Alphonse Con-
stantin. En daarnaast ook
technisch directeur Michel
Preud'homme, de boekhou-
der, de personeelsdirecteur
en de secretaresse van de
club. Tegelijk zocht de politie
naar aanwijzingen van wit-
waspraktij ken, valsheid in ge-
schrifte en valse facturen bij
Standard-spelers Sambegou
Bangoura, Ivica Dragutino-
vic, Miljenko Mumlek en Ser-
gio Conceicao. Wellicht loopt
het onderzoek niet toevallig
parallel met dat van de Fran-
se politie, die in Marseille
naar bewijzen zoekt voor
fraude bij transfers van en
naar het plaatselijke Olympic

9

WITWASMACHINES
Het vermoeden dat voetbalclubs ook
fraudecircuits kunnen opzetten, lijkt de
parketten te hebben veroverd.

Marseille. De ex-club van
voorzitter Bernard Tapie is
nu in handen van de Zwitser
Robert Louis-Dreyfus, ex-
baas van het Adidas-concern,
maar ook eigenaar van Stan-
dard Luik, met wie Marseille
een druk transferverkeer
onderhoudt.

De onderzoeken tegen
Standard lijken het Belgische
voetbal beetje bij beetje weer
in de schandaalspiraal te stor-
ten. Want zeven dagen vóór
de huiszoekingen bij Stan-
dard was er al de vermeende
omkoopaffaire in Charleroi
en Sint-Truiden, waarbij spe-
lers en bestuurders zich voor
het parket van Hasselt moe-
ten verantwoorden. Alain
Zenner, toen nog regerings-
commissaris voor fraudebe-
strijding, had het impliciet al
een beetje voorspeld: ander-
half jaar geleden kondigde hij
heel zelfverzekerd gecoordi-
neerde acties aan van de fis-
cale administratie tegen de
Belgische voetbalclubs.
Waarna hij prompt werd
teruggefloten door toenma-
lig MR-voorzitter Louis Mi-
chel in hoogsteigen persoon.

ZENNER: De verkiezingen
stonden voor de deur, dat
was wellicht niet vreemd aan
de beslissing. En mijn idee is
intussen wel opgepikt: de
onderzoeken die de fiscale
administratie en het fraude-
comité wilden opstarten,
lopen vandaag ook effectief.
Had u eigenlijk concrete aan-
wijzingen dat er geld werd
witgewassen in het Belgische
voetbal?
ZENNER: Neemt u maar van
me aan dat het niet mijn ge-
woonte is om zulke maatre-
gelen aan te kondigen zon-
der concrete aanwijzingen.
(lacht) ∎

F.D.

Geeft de inval bij Standard u
vandaag een beetje gelijk,
mijnheer Zenner?
ALAIN ZENNER: Ik wil me van
elk commentaar over indivi-
duele gevallen onthouden.
Maar er is een belangrijke
nuance: ik heb geen fiscale
onderzoeken

	

aangekon-
digd, laat staan een gerech-
telijk onderzoek. Ik heb al-
leen gezegd dat ik wilde we-
ten of bepaalde praktijken
binnen het voetbal niet te-
gen de witwaswetgeving in-
druisten, zoals dat bijvoor-
beeld in Frankrijk het geval
was.
Waarom bent u toen terug-
gefloten, denkt u?
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