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VOETBALGELD – Poging tot oplichting legt transfer bedrag
Eden Hazard bloot: 160 miljoen euro
Date : 4 september 2020

De Spaanse ploeg Real Madrid heeft in totaal 160 miljoen euro veil om Eden
Hazard over te kopen van de Britse ploeg Chelsea. Afhankelijk van de prestaties
van Hazard moeten de Spanjaarden dat in drie schijven betalen: een eerste schijf
van maximaal 40 miljoen euro in 2019, een tweede van 56 miljoen in 2020 en een
derde van maximaal 64 miljoen euro in 2021 indien alle doelstellingen worden
gehaald. Real Madrid hield altijd voor dat de overname van Hazard vorige zomer
‘slechts’ 100 miljoen euro zou kosten. Het juiste bedrag is nu naar boven
gekomen tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een poging tot fraude. De WaalsBrabantse club AFC Tubize heeft immers opmerkelijk genoeg recht op 800.000
euro via die transfer. En oplichters poogden Tubize daarbij te snel af te zijn.
Inzet voor Tubize vormt de zogenaamde ‘opleidingsvergoeding’. Hazard speelde
tussen zijn twaalfde en dertiende bij de Brabantse ploeg. De FIFA bepaalt dat bij
elke internationale transfer een opleidingsvergoeding moet worden betaald aan de
clubs waar een speler tussen 12 en 23 jaar ingeschreven stond. De compensatie,
vastgelegd op 5 procent, wordt verdeeld tussen de (verschillende) ex-clubs van
de voetballer in kwestie. 0,25 procent per jaar tussen 12 en 15 jaar, 0,5 procent
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tussen 16 en 23. Voor de twee seizoenen dat Hazard bij Tubize speelde, had de
club recht op twee maal 0,25 procent van de totale transfersom van 160 miljoen
euro, inclusief prestatiegerichte bonussen. 800.000 euro in dit geval. Madrid
moest die som niet in één keer aan Tubize betalen. Die uitbetaling loopt mee in
gelijke delen zoals Chelsea wordt betaald.
Dat houdt in dat Tubize recht heeft op 200.000 euro in 2019, 280.000 euro in
2020 en 320.000 euro in 2021.Voor de eerste schijf was dat geen probleem. Maar
voor de tweede schijf kwam er een Koreaanse vennootschap naar voor die luistert
naar de naam AFC Tubize SA. Die stelde zich aan een Duitse bank voor als
rechthebbende van de opleidingsvergoeding van Hazard. Waarop de Duitse bank
het geld opvroeg bij Real Madrid. Gelukkig voor Tubize voelden ze daar
nattigheid. De frauduleuze deal kon op tijd worden verhinderd. De Koreanen
verdwenen onder de waterspiegel.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

