
HOLLYWOOD
Nico Vaesen keepte zes seizoenen in Enge-
land, waar hij voornamelijk bij het Birming-
ham van Brady onder contract lag. Hij be-
grijpt haar bezorgdheid. ‘Een Brexit zou niet
alleen voor het voetbal een stap terug bete-
kenen, maar voor heel de Engelse economie’,
weet de huidige spelersmakelaar. ‘De Britse
pond zal devalueren en het leven wordt duur-
der. Supporters zullen niet meer met goed -
kope Ryanairvluchten naar Europese wed-
strijden kunnen vliegen, voetballers zullen
minder gaan verdienen en de televisie zal
minder geld willen betalen voor een product
dat aan waarde inboet. Vandaag is de Pre-
mier League het Hollywood van het voetbal:
met een Brexit verdwijnt dat.’
Een van de spelers die hij mee de overstap

naar de Premier League hielp maken, is
 Simon Mignolet. De Liverpooldoelman en
 Rode Duivel informeerde al bij Vaesen wat
voor hem de gevolgen van een Brexit kunnen
zijn. ‘Dan heeft Simon een probleem’, zegt
Vaesen. Mignolet komt dan wel uit een land
dat tot de top tien van de FIFA behoort – een
van de strenge voorwaarden om als buiten-
lander van buiten de EU in de Premier League
aan de slag te mogen – maar als wisselspeler
verzamelde hij te weinig caps met zijn natio-
nale ploeg. Een probleem dus, al houdt
 Vaesen een slag om de arm: ‘In geval van een
Brexit zal men zeker een overgangsfase inlas-
sen. De verwachting is dat we naar een soft
leave gaan, niet naar een hard leave. Spelers
zullen niet met terugwerkende kracht worden
uitgesloten. Wie er nu is, zal kunnen blijven.’
Mochten de Britten beslissen hun EU-lid-

maatschap op te zeggen, breekt er inderdaad
een lang onderhandelingsproces aan. Tij-
dens dat proces blijft het Verenigd Koninkrijk
gewoon lid van de EU. Uiterlijk na twee jaar
moet er een uitkomst zijn. ‘De mogelijke con-
sequenties zullen zich dus pas over twee jaar
echt laten gevoelen’, zegt Stefaan Van den
Bogaert, hoogleraar Europees recht en hoofd
van het Europa Instituut in Leiden (Neder-
land).

LONDENSE CITY
Waarover die onderhandelingen in de eerste
plaats zullen gaan, is voor iedereen duidelijk.
Van den Bogaert: ‘Alle EU-burgers hebben
het recht om naar andere landen in de EU te
gaan, er te wonen en te werken, en er gelijk-
waardig als de onderdanen van dat land te
worden behandeld. Met een Brexit is het
daarmee in principe afgelopen. Dan gelden
de vrijverkeersregels niet meer en worden
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B R EX I T

‘S
hould the United Kingdom remain a
member of the European Union or
leave the European Union?’Moet
het Verenigd Koninkrijk (Engeland,
Schotland, Wales en Noord-Ierland

samen) lid blijven van de Europese Unie
 (Bremain) of eruit stappen (Brexit)? Over die
vraag spreken de Britten zich morgen uit in
een referendum, het gevolg van een verkie-
zingsbelofte van David Cameronbij de parle-
mentsverkiezingen van 2015. Met zijn belof-
te gaf de premier toen toe aan de druk van
een aantal van zijn eigen Conservatieve
 parlementsleden, maar vooral van de Britse
Onafhankelijkheidspartij (UKIP), die steeds
populairder wordt in het Verenigd Koninkrijk
dankzij zijn flegmatieke leider en EU-basher
Nigel Farage. Zelf is Cameron tegen een
Brexitscenario.
Ook de Britse voetbalwereld is tegen.

 Karren Bradywees als eerste op de kwalijke
gevolgen van een eventuele Brexit. Brady ver-
wierf bekendheid toen ze in de vroege jaren
1990 bij Birmingham City FC de eerste vrou-
welijke algemeen directeur in de Premier
League werd. Vandaag is ze vicevoorzitter bij
West Ham United en zetelt ze namens Came-
rons partij in het Britse Parlement. Eind
 januari uitte ze haar ongerustheid in een brief
aan alle clubvoorzitters in de Premier League:
‘Spelers uit de EU kunnen zonder visum of
speciale arbeidsvergunning voor een Engelse
club tekenen. Talenten van overal in Europa
kunnen hierdoor sneller en makkelijker in
 onze competities aan de slag. Door een
Brexit verliezen we deze ongehinderde toe-
gang tot het Europese talent. Dat zou Britse
clubs ernstig benadelen ten opzichte van
clubs op het continent.’
Volgens Brady zullen in een uitstap -

scenario (top)spelers uit Europa niet langer
massaal het Kanaal oversteken. Binnen de
EU is het vrij verkeer van werknemers een
 basisrecht. Als de Britten beslissen om uit de
EU te stappen, geldt dat recht in principe niet
meer in het Verenigd Koninkrijk. Europese
voetballers vallen dan – tenzij onderhande-
lingen er anders over zullen beslissen –
 onder dezelfde strenge toelatingsvoorwaar-
den die nu al voor Afrikaanse en Zuid-Ameri-
kaanse voetballers gelden. Brady’s nacht-
merrie is dat dit zal leiden tot een verregaan-
de devaluatie van ’s werelds rijkste competi-
tie. ‘Uit de EU stappen zou onze competities
zware schade toebrengen, onzekerheid
 creëren op de Europese transfermarkt en een
stap achteruit betekenen voor de volgende
generatie voetballers.’

‘DE ENGELSE 
NATIONALE 
PLOEG WORDT 
DE GROTE 
WINNAAR’

Donderdag 23 juni 2016 spreekt
het Verenigd Koninkrijk zich

in een referendum uit over zijn
EU-lidmaatschap. Mochten 
de Britten beslissen om uit 

de Europese Unie te stappen, 
wat zijn dan de gevolgen voor

het voetbal? ‘Dan heeft 
Simon Mignolet een probleem.’
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Gary Cahill, Dele Alli, Eric Dier en Wayne
Rooney juichen. Zullen ze dat nog doen als

de Britten morgen uit de EU stappen?



de Britten na een Brexit ook zeggen: wij wil-
len alleen nog de goede buitenlanders, in om
het even welke sector, dus ook in het voetbal.
Het gevolg daarvan zal zijn dat voetballers
zonder meerwaarde niet meer worden toe -
gelaten. Obbi Oulare van Club Brugge naar
Watford: dat zal dan niet meer gebeuren.’

NATIONALE PLOEG
Wat ons bij de vraag brengt: heeft een even-
tuele Brexit ook winnaars? Antwoord: ja,
mochten er dus inderdaad strengere toela-
tingscriteria worden ingevoerd ook voor EU-
voetballers. ‘Dat zou als gevolg hebben dat
weer meer Britse spelers kunnen doorstro-
men in de Premier League’, zegt Nico Vaesen.
‘De grote winnaar daarvan zou de Engelse
 nationale ploeg zijn. De andere winnaars zijn
dan de Bundesliga en de Primera División. De
toppers die vandaag in de Premier League

spelen, voetballen bij een Brexit overmorgen
in Duitsland of Spanje.’
Vaesen vertolkt hiermee een strekking in

het Britse voetbal die een Brexit niet ongene-
gen is. Financieel is de Premier League
 wereldwijd de onbetwiste nummer één. Vol-
gens KPMG bedraagt de waarde van alleen al
de binnenlandse tv-rechten per Premier
League duel 14miljoen euro. Voor de Spaan-
se Primera División is dat 2,9miljoen euro,
voor de Italiaanse Serie A 2,5miljoen euro.
Van de twintig rijkste clubs ter wereld komen
er volgens Deloitte negen uit Engeland. De
keerzijde van dit financiële succesverhaal
zijn de teleurstellende prestaties van de
 Engelse nationale ploeg op de grote toer -
nooien. De grote instroom van buitenlanders
 hypothekeert de opleiding en beperkt de ont-
plooiing en de speelkansen van eigen talent.
De topschutters van de laatste vijftien seizoe-
nen in de Premier League waren - op Harry
Kane na - allemaal buitenlanders. Ook zijn
slechts zeven van de twintig coaches in de
Premier League Britten.

LOON IN PONDEN
Rest er nog één heikele kwestie: wat met het
loon van onze Duivels in de Premier League?
De Preter: ‘Wij zijn al maanden bezig met
twee mogelijke transfers van Belgische
 spelers naar Engeland. Zal een Brexit goed of
slecht zijn voor de waarde van het pond?
 Niemand die het weet.’
Dirk Geuens, vennoot van De Preter bij

 Atticus Sports Management: ‘Het Verenigd
Koninkrijk heeft altijd aan cherry picking
 gedaan. Het stond sowieso al maar met één
voet in de EU. Het principe van de vrijhandel
vond men er heel interessant, zolang het

maar daartoe beperkt bleef. Alles wat verder
ging, richting politieke integratie, vond het
maar niks. Net zoals het nooit in de Schen-
genzone is gestapt, maakt het geen deel uit
van de Eurozone: het pond is altijd het pond
gebleven. Daaraan verandert een Brexit
niets.’
Naarmate het referendum dichterbij

kwam, ging het pond steeds slechter scoren.
Geruchten dat het Brexitkamp het zou gaan
halen in de nek-aan-nekrace waren daar niet
vreemd aan. Mochten die geruchten werke-
lijkheid worden, zullen de ponden waarin
 onze Duivels hun loon betaald krijgen, nog
verder in waarde dalen. Dat zorgt toch voor
wat animositeit bij de voetballers. Helemaal
juist, zegt Stijn Francis, die met zijn kantoor
Stirr Associates onder meer de belangen van
Tottenhamspeler en Rode Duivel Toby
 Alderweireldbehartigt: ‘Wij zijn voor een van
onze spelers aan het onderhandelen met een
Premier Leagueclub. De laatste weken ver-
liest het pond fors terrein. Als die lijn zich
doorzet, is er een probleem.’ �

 alle Europeanen een soort van derdelands-
onderdanen in het Verenigd Koninkrijk. Zij
zullen dan aan dezelfde regels onderworpen
moeten worden als de huidige derdelands-
onderdanen. Die regels zijn erg streng.’
Tot daar de theorie. Van den Bogaert houdt

er rekening mee dat de soep niet zo heet zal
worden gegeten als ze wordt opgediend. ‘De
financiële belangen van de Premier League
zijn te groot. Zij heeft er alle belang bij om de
belangrijkste competitie van Europa te blij-
ven. Ik vermoed dat er in het geval van een
Brexit zal worden gezocht naar een regeling
om het huidige preferentiële statuut voor EU-
spelers te laten bestaan.’
Jesse De Preter is daar zeker van. Hij

 behartigt met Atticus Sports Managementde
zaken van Manchester Cityspeler en Rode
Duivel Jason Denayer. ‘In theorie vervalt met
een Brexit je voorrecht als Belg in Engeland.
Maar ik heb voor een advocatenkantoor in de
Londense City gewerkt: die loopt vol met
 buitenlanders, die het hart van de Engelse
economie vormen. Gaan ze die topbankiers
echt zeggen: vraag maar een werkvergunning
aan of je vliegt buiten? Ik denk niet dat Enge-
land uit is op een cash drain. Ik verwacht dat
er een regeling zal worden gevonden voor
 expats uit de hele Europese Unie, of toch
minstens uit bepaalde Europese landen, en
dat men hen een gelijkgestemd statuut zal
geven.’

ACHTERPOORTJES
Voor Riyad Mahrez, de tot Speler van het Jaar
uitgeroepen Algerijn van landskampioen
 Leicester City, en andere Afrikanen in de
 Premier League verandert een Brexit niets. De
Preter: ‘Het Verenigd Koninkrijk maakt in
 tegenstelling tot andere EU-landen geen deel
uit van de Schengenzone. In die zone geldt
het Schengenverdrag, dat regelt hoe wij
 tegenover, bijvoorbeeld, een Afrikaan staan
die de zone binnen wil. Die zone is breder
dan de EU en het Verenigd Koninkrijk is er
nooit lid van geweest. Daarom hanteert het
beperkingen om niet-Europeanen binnen te
laten. Gaan ze die mega strikte regels nu ook
voor EU-burgers laten gelden? Ik denk het

niet: nu al wordt een Europeaan anders
 behandeld dan een Afrikaan. Ik verwacht dus
niet dat het bij een Brexit voor een Belg even
moeilijk zal worden om het Verenigd Konink-
rijk binnen te kunnen als voor een Ivoriaan.
Precies omdat ik ook iets anders zie dan
 alleen voetballers, namelijk dat financieel-
economisch hart van Europa.’
Stefaan Van den Bogaert twijfelt: ‘Ik acht

de kans groot dat de financiële wereld in
 geval van een Brexit zijn boeltje pakt en naar
Frankfurt verhuist. Er wordt tegenwoordig
zelfs nadrukkelijk gesproken over Amster-

dam als nieuw financieel centrum. De EU is
het grootste handelsblok van de wereld. Als
het Verenigd Koninkrijk eruit stapt, heb je als
financiële elite geen enkele incentivemeer
om in Londen te blijven zitten. Dat is ook net
de reden waarom er vanuit het wereldje van
bankiers en advocaten zo op wordt geha-
merd om bij de EU te blijven.’
Van den Bogaert sluit niets uit: ‘De Premier

League zal een aantrekkingspool blijven en
men zal genoeg achterpoortjes openhouden
zodat spelers nog altijd het Kanaal kunnen
oversteken. Maar ik kan me voorstellen dat
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‘In geval van een Brexit
zullen spelers niet met
terugwerkende kracht
worden uitgesloten. 
Wie er nu is, zal kunnen
blijven.’

N I C O  V A E S E N

‘Uit de EU stappen zou
onze competities zware
schade toebrengen.’

K A R R E N  B R A D Y
Stel: het Brexitkamp haalt
het. Misschien wordt het
dan straks ook voor Belgi-
sche spelers moeilijker
om in de Premier League
aan de slag te gaan. Maar
hoe zit het dan met Afrikaan-
se spelers die door hun Britse
club eerst aan een Belgische club wor-
den verhuurd (omdat de  lonen voor niet-
EU-spelers hier het laagst liggen), tot ze
hier het noodzakelijke aantal interlands
hebben  verzameld om Engeland binnen
te mogen? En wat met  Afrikaanse spe-
lers die eerst lang genoeg in België
 komen voetballen om er een Belgisch
paspoort te bemachtigen en daarna met
dat paspoort het Kanaal oversteken? Zie
Cheikhou Kouyaté: als Belg van

 Anderlecht naar West
Ham, de club van Karren
Brady. ‘Bij een Brexit zal
België zijn statuut van
transitland verliezen’,
meent Nico Vaesen.

En wat met de exotische
 tycoons die clubs opkopen in het

Verenigd Koninkrijk? 
Of in België, om er hun Afrikaanse of
Zuid-Amerikaanse spelerswaar te stal-
len alvorens het de oversteek naar Enge-
land mag maken? Vaesen, die betrokken
was bij de overname van KV Kortrijk
door de Maleisiër Vincent Tan, ant-
woordt met een retorische vraag: ‘Waar-
om zou Tan straks nog een Engelse club
kopen, als de glitter er weg is zonder al
die buitenlandse sterren?’

In 2015 werden
de toelatings-
voorwaarden
voor buitenland-
se voetballers die
in het Verenigd
 Koninkrijk (VK) willen
spelen in samenwerking met het Home
Office (dat immigratie regelt) versoe-
peld. Bij een Brexit gelden de hieronder
vermelde regels voor álle spelers die
niet uit het VK afkomstig zijn. Komen
in aanmerking om in het VK te spelen:
• spelers uit een land met FIFA-ranking
1-10 (bijvoorbeeld België) die de voor-
gaande twee jaar minstens 30 procent
van de gespeelde interlands (vriend-
schappelijke wedstrijden tellen niet)
meegedaan hebben (voor de U2130
 procent van de interlands van het laat-
ste jaar).
• spelers uit een land met FIFA-ranking
11-20: 45 procent van de interlands met
inzet van de voorgaande twee jaar.
• spelers uit een land met FIFA-ranking
21-30: 60 procent van de interlands met
inzet van de voorgaande twee jaar.
• spelers uit een land met FIFA-ranking
31-50: 75 procent van de interlands met
inzet van de voorgaande twee jaar.
• spelers uit lager gerangschikte landen
wenden zich tot een speciale commissie
die oordeelt en rekening houdt met
transferprijs, salaris, toegevoegde
 sportieve waarde, Europabekerervaring
of ervaring in een van de Europese top-
competities.

B R EX I T
WIE MAG IN 
HET VERENIGD
KONINKRIJK
VOETBALLEN?

WAT MET
TRANSITLAND
BELGIË?

Ook voor de Serviër
Aleksandar Mitrovic zou een
Brexit ongelegen komen.

Het probleem van Simon
Mignolet is dat hij te weinig
caps bij België heeft.


