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‘H et voetbal lijkt
heel sterk op
de financiële
wereld, maar
danzonderde
regels. Het is

een wereld vol haaien die zich op
jongevoetballers storten,omzosnel
mogelijk zoveel mogelijk geld te
cashen. Daarbij is alles toegestaan.
Van leugens over bedreigingen tot
bruine enveloppenonder tafel.’

Stijn Francis (32), gewezen voet-
ballerenzakenadvocaat, stapte twee
jaar geleden in de woelige wereld
van de voetbalmakelaars. Met zijn
kantoorStirrAssociates treedthijop
alszakelijkbegeleidervaneen20-tal
voetballers, van wie Rode Duivels
TobyAlderweireldenStevenDefour
de bekendste zijn.

‘De meeste makelaars houden
zich alleen bezig met het regelen
vaneenzo lucratiefmogelijke trans-
fer. Voor ons is datmaar het begin
van de job’, zegt hij. ‘In de Engelse
Premier League is het gemiddelde
salaris 2 miljoen Britse pond per
jaar.Tochblijktuitonderzoekdat
zes opde tien voetballers uit die
competitie vijf jaar na hun car-
rière grote financiële proble-
menkennen.Daar iseensimpe-
le verklaring voor. Voetballers -
tieners en jonge twintigers -
missen de kennis en de erva-
ring omgoed om te gaanmet
het geld dat ze verdienen.’

‘Hunzaakwaarnemers, ver-
mogensplanners, vast-
goedmakelaars,
projectontwikke-
laars en boekhou-
ders bestoken die
jongensmet finan-
ciële voorstellen. Ze
komen terecht in de
wereld van het snelle
geld, waar het normaal is
omelke zesmaandeenauto van
minstens 100.000 euro te kopen,
eenreisje vaneenweekvoor50.000
euro te boeken of in het casino op
een avond een half miljoen te ver-
gokken.’

‘Hetgevolg isdatveel voetballers
opgelicht worden of aan het einde
van hun carrière amper vermogen
hebben opgebouwd. Ik wil mijn
voetballers zakelijk begeleiden, zo-
dat ze op hun 35ste binnen
zijn.Het isvoorhenniet
gemakkelijk een
vermogen uit te
bouwen, zeker
niet als iedereen
rond hen een big spen-
der is.’

Kmo
Francis bouwde een zakenmodel
voor voetballers uit. ‘Je moet een
voetballer zien als een bedrijf, een
kmometeen jaaromzet vangemid-
deld enkelemiljoenen euro’s.Maar
door slechtmanagement, vaak een
gevolg van slechte of onvoldoende
entourage, verliezen voetbalbedrij-
ven vaakmeer geld dan zewinnen.’

‘Veel voetballers vergetenzichna
eentransfernaarhetbuitenlandfis-
caal uit te schrijven,met soms dra-
matische financiëlegevolgen. Ikheb
ook almeegemaaktdatspelersvast-
goed kopen zonder een contract te
tekenen.Of ze verliezen veel geld in
eenechtscheidingomdatgeenslui-
tend huwelijkscontract is opge-
maakt. Kijk ook wat Barcelona-su-
perster LeoMessi is overkomen.Die
heeft grote problemen met de
Spaanse fiscus omdat zijn vader, te-
gelijkookzijnmakelaar, illegaleoff-
shoreconstructies liet opzetten.’

‘Netalsbijgewonebedrijvenzet-
tenwij ronddevoetballereendirec-
tiecomitéwaarvande ledenzichelk
met een andere pijler van de be-
drijfsvoering bezighouden, van hr
overmarketingtot fiscaliteit. Terwijl
een gewone makelaar alleen het

strategisch plan uittekent -waar de
voetballergaatvoetballen -doenwij
ook de rest. We dekken hem in te-
genrisico’sdoorverzekeringenaf te
sluiten, sluiten contracten af met
sponsors,beherenzijnmarketingen
zijnprofielopsocialemedia, zoeken
de beste investeringen en zorgen
voorde fiscaleoptimalisatievanzijn
vermogen.Wij zijn deCEOdie alles
coördineert. Het voordeel is dat de
voetballer beschermdwordt tegen
de school haaien die rond hem cir-
kelt.’

Het isondernemenmeteenhoog
risico. ‘Onsmodelkostveelgeld, ter-
wijl een voetballer op elkmoment
naar de concurrentie kan overstap-
pen. Een voetballer mag een gete-
kendcontractopelkmomentgratis

opzeggen. Het verklaart meteen
waarom vrijwel alle makelaars op
korte termijndenken,zosnelmoge-
lijk langsdekassawillenpasserenen
bijzonderagressief tewerkgaanom
spelers van de concurrentie af te
snoepen.’

‘Het is vaak op en soms over het
randjevanhetcriminele,omkoping
en corruptie incluis,maardat komt
ookomdatheteenvolledigwettelo-
ze wereld is. De regel is dat er geen
regels zijn. Het is ook moeilijk om
regelsop te leggen,omdathet voet-
balnetalsde financiëlewereldmon-
diaal georganiseerd is en je er met
nationale wetten amper grip op
krijgt.’ Of hij zijn handen schoon
kan houden in een vuile wereld?
‘Dat lukt.Voorlopig.Mijn inkomsten

zijnafhankelijk vaneendrietal top-
pers. Ik benbang voordedagdat ik
een belangrijke speler verlies en ik
in de financiële problemendreig te
komen.Hoezal ikdaaropreageren?’

Tochziet Francis stilaaneenken-
tering. ‘Er is een revolutie bezig in
het voetbal. Het wordt transparan-
ter enmindercorruptendemassie-
vemondialisering vanhet televisie-
geld lokt de grote financiële vissen
uit Londen en New York. Investe-
ringsfondsen raken geïnteresseerd,
omdat er voor het eerst echt geld
valt teverdienenmetvoetbal. Inhun
kielzog strijken de zaken-
advocaten, financiëleexpertsenma-
nagersneerdiede sport in sneltem-
poprofessionaliseren.’

‘Tien jaargeledenhad jemet een
Vlerick-diploma niets te zoeken in
het voetbal. Jewerddoordepowers
that be - vaak oud-voetballers die
vasthieldenaanvastgeroestemetho-
den - uitgelachen.Het voetbal blijft
conservatief, maar langzaam raakt
ingeburgerd dat het voetbal een
economischebedrijfstakals eenan-
dere is.’

‘De professionalisering is overal.
Er wordt nage-

dacht over za-
ken-
modellen,
jeugdoplei-
dingen,medi-
sche begelei-
ding, trainings-
methoden en

scouting.Ookdata-
analyse - in de rest
van de sport al lan-
ger ingeburgerd - is
aan een opmars be-
zig.DeDeense lands-
kampioen FCMidtjyl-
land rekruteert spelers

op basis van data, waar-
voor het een model gebruikt dat
ontwikkeld is door mensen uit de
gokindustrieendefinanciëlesector.’

‘Een Duitse investeerder lichtte
alletransfers indeBundesligavande
jongste vijf jaar door, omcriteria te
vindenwaaraaneenspelermoetvol-
doenomreturnoninvestmentteha-
lenbij een transfer.’

‘Nog in Duitsland is de start-up
KICKRS uitgeroepen tot het meest
innovatieve sportbedrijf. Hetwerkt
aaneendigitaal crowdfundingplat-
form.Fanskunnen investeren inbe-
loftevolle spelersof inprojectenvan
clubs, zoals debouwvan eennieuw
opleidingscentrum.Het is eenma-
nieromfansaan jebinden, teweten
waar ze zitten en geld aan ze te ver-
dienen.’

‘Zeker de Engelse competitie
heeft overal ter wereld fans. Maar
ook daarbuiten zijn grote clubs op
zoeknaarmodellen omgeld te ver-
dienenaanhungroeiendemondia-
le supporterslegioen.Vooral inAzië,
maarook inRuslandenbinnenkort
inAfrika, kunnenzeveel geldhalen
bij de nieuwemiddenklasse.’

‘Er isookeenenormpotentieel in
deVS.Daar ishetBelgischebedrijfje
Foot Pass bijvoorbeeld bezig met
eendoorlichtingvande jeugdoplei-
ding, wat het in tientallen landen
doet. Erontstaatduseenconsultan-
cy-industrie rondhet voetbal.’

Koopjes
Het voetbal wordt een miljarden-
industrie. Enheteindevandeboom
lijktnog langniet inzicht. ‘Erwordt
tegenwoordignietalleengehandeld
in spelers,maar ook steedsmeer in
clubs. Overal in Europa wordt ver-
woedgejaagdopinteressantekoop-
jes. Makelaars willen de nieuwe re-
gels rond het eigenaarschap van
spelers omzeilen door een club te
kopen.De IsraëlierPiniZahavikocht
zo onlangs Moeskroen. Rijke Rus-
sen,ArabierenenAziatenkopeneen
club voor het plezier, maar er zijn
ook steeds meer investeerders en
fondsendie het voor het gelddoen.
Belgische clubs als Sint-Truiden en

Westerlo zouden een bod van 10
miljoen euro krijgen en Kortrijk is
voor 5miljoen verkocht aandeMa-
leisiër Vincent Tan. In Italië is Cagli-
arinogmaareen jaar inhandenvan
eennieuweeigenaar,dienaeenRus-
sischbodalweermetwinst kan ver-
kopen.’

‘Daarnaast stijgthet tv-geld inde
grote Europese competities. Dat
geld, gekoppeld aan strenge licen-
ties,maakt het voetbal transparan-
ter en gezonder. In ‘probleemlan-
den’ als Italië en Spanje, raken de
schuldenzosteedsmeerondercon-
trole. Ook in België wordt het top-
voetbal gezonder, alleen de lagere
divisiesworden een kerkhof.’

De Engelse Premier League blijft
er met kop en schouders bovenuit
steken. ‘Die competitie evolueert
naar een soortNBA(deAmerikaan-
sehypercommerciëlebasketcompe-
titie) die wereldwijd fans heeft en
alle andere competities in de scha-
duw zet. Door zijn mondiale aan-
trekkingskracht kan het Engelse
voetbal voor miljarden televisie-
contracten afsluiten. Met dat geld
kan het alle andere clubs overtroe-
ven in de strijd omdebeste spelers.
De clubs uit de onderste regionen
vandePremierLeaguekrijgenmeer
tv-geld danRealMadrid of Barcelo-
na.’

Het is geen toeval dat de Engelse
clubs deze zomerweer enorme be-
dragenoptafel leggenvoorRaheem
Sterling (voor 70miljoen van Liver-
poolnaarManchesterCity),Christi-
an Benteke (voor 46 miljoen van
AstonVilla naar Liverpool) en Toby
Alderweireld (voor 15 miljoen van
Atletico Madrid naar Tottenham).
Ende transferzomermoet eigenlijk
nogbeginnen.’
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‘Eenvoetballeriseenbedrijf’
Metde start vanhet voetbalseizoendraait de transfermolenvolop. Stijn Francis, zakelijkbegeleider
vanRodeDuivel TobyAlderweireld, bouwt eenzakenmodel rondvoetballers. ‘Het zijnkmo’s.’

PROFIEL
STIJN
FRANCIS
stijn Francis schopte het tot
de A-kern van westerlo, maar
besloot in combinatie met zijn
studie economie en rechten in
een lagere afdeling te voetbal-
len. hij werkte bij de advoca-
tenkantoren Clifford Chance
en Nelissen Grade. Francis be-
gon twee jaar geleden met zijn
vennoot laurens Mélotte (ex-
rsC Anderlecht) het kantoor
stirr Associates. Dat treedt op
als makelaar en zakelijk bege-
leider van een twintigtal voet-
ballers, van wie rode Duivels
Toby Alderweireld, Paul-José
Mpoku en steven Defour de
bekendste zijn. hij onderhan-
delde deze zomer voor Alder-
weireld diens transfer van At-
letico Madrid naar Tottenham.
Voor Mpoku sloot hij een deal
met de italiaanse serie A-club
Chievo, die hem minstens een
jaar huurt van standard luik.
Deze week onderhandelde hij
ook voor keeper sinan Bolat
een huurdeal tussen FC Porto
en Club Brugge.

Christian Benteke > Voor
46 miljoen euro van Aston
Villa naar Liverpool.

Raheem Sterling > Voor
70 miljoen van Liverpool
naar Manchester City.

Toby Alderweireld >Voor
15 miljoen van Atletico
Madrid naar Tottenham.

Grote clubs zijn op
zoek naar modellen
om geld te verdienen
aan hun groeiende
mondiale fanbasis in
de VS, Azië en Afrika.

STIJN FRANCIS

©
P

h
O

TO
N

E
w

s
©

M
Al

FA
ir

ClO
uGh/A

FP

©
PA

u
l

Bu
rr

O
w

s/
Ph

O
TO

N
Ew

Het voetbal lijkt op
de financiële wereld,
maar dan zonder de
regels. Het doel is
cashen: zo snel en
zo veel mogelijk.

ZAKENADVOCAAT
sTirr AssOCiATEs
STIJN FRANCIS


