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Vanaf van daag kan ieder een zich voetbalmakelaar noemen. Wat een slechte be slissing van
de FIFA. De Belgische voet balbond moet daar omtrent zelf strengere regels opleg gen.

Door Stijn Francis, zakelijk begelei der van top spor ters

De inter nati onale voet bal bond FIFA schaft met ingang van 1 april het licen tiesys teem voor voet bal make -
laars af. Een een voudi ge ver klaring dat je geen strafblad hebt, volstaat om als tus sen per soon op te tre den
in transfers tus sen clubs en spe lers. Dat brengt ernsti ge ri si co’s met zich mee, zowel voor de spelers als
voor de economische sector die het voetbal toch is.

Studies van Deloitte tonen aan dat het eco nomische belang van voet bal sterk groeit. Zo hebben de rijkste 
20 Europe se clubs samen een jaar lijkse omzet van iets meer dan 6 miljard euro. Onge veer 30 procent van 
het geld dat omgaat in het voetbal vloeit naar makelaars of an de re tussen per so nen. De acti vitei ten van 
die makelaars zijn meer dan wat ge rommel in de marge van onze economie.

Bovendien toont onder zoek van de Eu rope se Com missie aan dat voetbal, en meer be paald het beroep van
voetbal makelaar, een grote aan trek kingskracht heeft op de obscu re we reld van witwas prak tijken, match-
fixing en mensen handel. Eu ropa dringt aan op een strikte re regu le ring van het beroep van voet bal make -
laar. Een Eu ropees wet ge vend kader zou moeten lei den tot meer trans pa rantie, een verhoogde toe gangs -
drem pel voor het beroep en daar door een ver minder de kwets baar heid voor mala fi de prak tijken. De be-
slissing van FIFA is dan ook in strijd met het advies van Europa.

Ook voor de spe lers houdt de dere gu le ring ernsti ge ri si co’s in. In het voetbal is het de gewoon te dat de
spe lers make laar betaald wordt door de club/werk ge ver. Hij die de belan gen van de spe ler dient te behar-
ti gen, wordt dus be taald door de te gen partij. Verge lijk het met een vastgoed make laar die optreedt voor de
verkoper maar be taald wordt door de koper, waar mee hij zijn vergoe ding vrij kan onder hande len. Welke
ga rantie heeft de verkoper dan nog dat zijn huis voor de best moge lijke prijs wordt verkocht?

Bovendien zijn voetbal lers vaak extra kwets baar voor misbruiken. Vaak gaat het om zeer jonge mensen
(15 jaar of zelfs jonger) met weinig levenser varing en een beperk te op lei ding. Het gebrek aan trans pa ran-
tie over de verlo ning van voetbal make laars en de kwets baar heid van voetbal lers ver hogen de aan trek -
kingskracht van het beroep voor mala fi de per so nen.

De FIFA slaat de bal volle dig mis. Geluk kig kan de Belgi sche voetbal bond (KBVB) nog tussen bei de
komen,en de Belgi sche markt strenge re regels opleg gen. Het is wense lijk dat de voetbal bond ingrijpt op
twee vlak ken: de toegangs drem pel voor het beroep van ma ke laar substan ti eel verhogen en de ma ke laar
volle di ge trans parantie opleg gen bij zijn vergoe ding. De bal ligt het kamp van de KBVB.
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