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Vier vragen. Wat nu voor KV Mechelen?

‘Degradatie betekent
wellicht game over’

Wat is er juist 
gebeurd?

Een van de spilfiguren in het onderzoek naar
fraude en matchfixing is Dejan Veljkovic, ‘spelers-
makelaar aan huis’ bij KV Mechelen. Afgelopen
voetbalseizoen (2017-2018), toen Mechelen tegen
de degradatie vocht, fixte hij twee wedstrijden. Het
federaal parket stelde donderdag dat Veljkovic “in
samenspraak met vier bestuursleden van KV
Mechelen” handelde. Twee KVM-bestuurders,
manager Olivier Somers en financieel directeur
Thierry Steemans, zijn intussen aangehouden.

Wat zegt het
bondsreglement?

Artikel B2006 laat er weinig twijfel over de definitie
van ‘competitievervalsing’ bestaan: elke poging of
daad om een wedstrijd of competitie te beïnvloeden
of vervalsen, valt daaronder, alsook elke vorm van
medewerking. Er geldt bovendien een actieve mel-
dingsplicht.

De vraag is dan ook niet of het gaat om competi-
tievervalsing, wel of de aansprakelijkheid bij de club
ligt. Dat oordeel is zeer bepalend voor de gevolgen
(zie vraag 3). “Daar ligt veel interpretatieruimte voor
het Bondsparket: hoe definieer je bestuurlijke aan-
sprakelijkheid?”, zegt sport ethicus Bram Constandt
(UGent), die onderzoek doet rond matchfixing.

Constandt ziet een verzachtende context: via de
vzw Mechelen Support hebben de supporters een
belang van 7 procent in de club, goed voor een
investering van 376.000 euro. “Zij hebben boven-
dien de club gered (in het seizoen 2002-2003, MM)
en sommige van die mensen hebben daarvoor diep
in hun spaarbuidel getast.” Gaat de bond het dus
‘aandurven’ om die mensen Arco-gewijs mee de
dieperik in te sleuren? Een onderzoekscommissie
zal daarover moeten oordelen, maar die is nog niet
aangesteld.

Welke scenario’s 
zijn er voor KVM?

In het beste geval wordt KVM – momenteel tweede
in 1B – een aantal punten afgenomen en dobbert de
competitie verder. Maar als de aansprakelijkheid
van de club vaststaat, is artikel B2008 duidelijk:
degradatie naar een lagere klasse. In dit geval ‘eerste
amateur’. Dat Mechelen na de wedstrijden in kwestie
al degradeerde, is niet van tel.

Constandt denkt dat zo’n sanctie een grote invloed
kan hebben op de lopende com petitie: “Gezien de
schaal van de zaak zal het einde van het seizoen niet
worden afgewacht.” Wellicht moet KV Mechelen
dan voor de rest van het seizoen inactief blijven, en
worden de eerder gespeelde wedstrijden van
Mechelen teruggedraaid. Daarnaast volgt een boete
van 15.500 euro en een puntenhandicap voor het
volgende seizoen van 6 tot 24 punten.

Het kan evenwel erger: indien bewezen is dat de
inbreuk gepleegd werd met medeweten of instem-
ming van de meerderheid van de bestuursleden,
kan de club van de bondslijsten geschrapt worden.
KV Mechelen telt dertien bestuursleden, van wie er
vier in opspraak zijn. Dat verdict lonkt dus, voor -
lopig, niet.

Wat zou degradatie
betekenen?

“In dat geval zou het wel eens game over kunnen
zijn”, denkt sporteconoom Trudo Dejonghe (KU
Leuven). KV Mechelen maakte de laatste twee jaren
meer dan 1 miljoen euro winst en heeft met ruim
10.000 abonnees een stevige achterban, maar inves-
teringen in een nieuwe tribune deden de schulden
stijgen tot 16 miljoen euro eind 2017. “Hun business-
plan gaat wellicht uit van een snelle terugkeer. Maar
als ze degraderen, en bovendien hun supporters -
inkomsten van dit seizoen verliezen, gaat er min-
stens drie jaar verloren.”

Dan kan Mechelen het stamnummer 25 verliezen
en fuseren met een andere club. Of hopen op een
reddingsoperatie van de bank. “Want een bank wil
zulke grote leningen liefst terugzien”, zegt Dejonghe.
Eén ding is duidelijk voor hem: overgenomen wor-
den door een rijke Aziaat is niet de weg naar een
duurzaam project. “Dat zie je nu al bij Cercle Brugge,
Eupen en Moeskroen. Als het parket daar dieper
graaft, ligt de volgende bom klaar.”

► Voor veel Malinwa-supporters is het bang afwachten wat met hun club zal gebeuren. © PHOTO NEWS

Welke scenario’s liggen er op tafel voor KVM? 
Alles hangt af van de aansprakelijkheid van de club.
‘Hun businessplan gaat uit van een snelle terugkeer,
als ze degraderen gaat er minstens drie jaar
verloren.’
MICHIEL MARTIN
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‘Cercle Brugge, Eupen en
Moeskroen: als het parket 

daar dieper graaft, ligt 
de volgende bom klaar’

TRUDO DEJONGHE 
SPORTECONOOM KU LEUVEN

we daar ook de gevolgen van: “De 400 transfers
die Mogi Bayat zegt te hebben geregeld hebben
aan het eind van de dag slechts één en uniek resul-
taat bereikt. Het niveau van het Belgische voetbal
is erop achteruitgegaan.”

Erfenis van Ye
Je zou denken: na het losbarsten van dit hele
schandaal kan het alleen maar beter gaan. Zullen
augiasstallen worden uitgemest. Zoals dat ook na
de affaire-Ye werd aangekondigd.

Stéphane Pauwels, co-auteur, zat ten tijde van
het schandaal rond Zheyun Ye op de eerste rij als
sportief directeur bij La Louvière. Hij kreeg in
2004 al te maken met een figuur als Laurent
Denis, die hem een smak geld onder tafel aanbood
voor de overgang van Silvio Proto naar
Anderlecht.

Denis werd in 2010 veroordeeld op het proces-
Ye, mocht daarna gewoon aan de slag als huisad-
vocaat en laatste nalezer van elk door Mogi Bayat
bedisseld spelerscontract bij het Anderlecht van
Herman Van Holsbeeck. Denis is nu opnieuw aan-
gehouden.

Hij is niet de enige overlever van het vorige
omkoopschandaal. In Zéro Pointé klagen de
auteurs de vriendjespolitiek aan bij de voetbal-
bond. Daar werd onder meer ene Benjamin
Goeders binnengehaald als  senior marketing
manager, ook al heeft de man geen enkele oplei-
ding in die zin. Goeders was volgens Pauwels des-

tijds de man die Zheyun Ye introdu-
ceerde bij La Louvière. Dat hij

hierna werd beloond met een
functie bij de bond komt volgens
Pauwels simpelweg door zijn
jarenlange vriendschap met
David Delferière, ondervoorzit-
ter van het uitvoerend comité
bij de voetbalbond. En vader
van scheidsrechter Sébastien
Delferière.

Ook die werd deze week van
zijn vrijheid beroofd.

 lang open
beschuldigd achtten van racistisch gedrag ten
aanzien van Afrikaanse voetballers.

Jammer, want op pagina 113 doet het duo
Pauwels-Roland zowat aan waarzeggerij. Volgens
hen bestaat er bij de FBI een dossier tegen Mogi
Bayat. Ze schrijven: “Met of zonder juridische
gevolgen blijft het ‘systeem-Mogi’ op langere ter-
mijn onhoudbaar. Hij stapelt de vijandigheden,
de mislukte transfers, de verspilde menselijke con-
tacten op. De man zal op een dag zichzelf buiten-
spel zetten. En zonder enige twijfel weet Mogi dat.
Hij weet dat zijn systeem niet kan blijven duren.
Zijn stormachtig vergaren van geld, snel en in
grote hoeveelheden, is dan ook logisch.”

Het boek beschrijft hoe het Anderlecht van
Herman Van Holsbeeck in enkele jaren tijd is ver-
worden tot een transfermachine. Stefano
Okaka, Osama Hawsawi, Maxime Colin, David
Pollet: allemaal spelers waaraan tegen het advies
van de eigen scoutingcel miljoenen zijn uitgege-
ven, en die in wezen zo goed als waardeloos ble-
ken.

Het systeem-Bayat zuigt volgens Pauwels en
Roland voetbalgelden weg uit de clubs richting
makelaars, maakt steeds meer clubs afhankelijk
en leidt tot situaties waarin Bayat van de ene club
de volledige aanvalslinie bezit en van de andere
de complete verdediging. En zo vanuit de vip-box
het wedstrijdverloop kan gaan bepalen. 

Je krijgt dan situatie die je zou kunnen verwoor-
den als: “Dat hij (Bayat, DDC) de transfers van ver-
schillende spelers gemanipuleerd zou heb-
ben met het oogmerk de eigen
makelaarsvergoedingen te maxima-
liseren, waarbij de partijen waar-
voor hij optreedt benadeeld wor-
den.” Zo stond het donderdag in
het persbericht van het federaal
parket.

Twee jaar geleden stond het in
bijna dezelfde bewoordingen in het
verboden boek van Pauwels en
Roland. Volgens hen kent Bayat
trouwens niks van voetbal, en zien

► Spelers -
makelaar 
Mogi Bayat,
spilfiguur in 
het schandaal
dat deze week
losbarstte. 
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