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H
et was simpele
informatie enhij
had er recht op,
meende Barce-
lona-socio Jordi
Cases eind 2013.
Zijn club had die
zomer toegezegd

uit te leggenwaaromwelkebedragen
aanwiewaren betaald bij de transfer
vanNeymar,overgenomenvanhetBra-
ziliaanse Santos,maarwasdie belofte
nooitnagekomen.Casespiktedatniet.

Dedoorhemafgedwongentrans-
parantieheeft al geleid tothetaftre-
denvanSandroRosell als voorzitter,
jaloersevoetballers, rechtszakenen
eenaanklachtwegensbelastingont-
duiking.
Zoheeftdekomstvande22-jarige

aanvallerdeclubal twaalf doelpun-
tenopgeleverd,maarookenorme
imagoschade. ZelfsCaseshadniet
kunnenvoorzienwathij, slechts één
vande 180duizendclubleden, alle-
maal zouveroorzaken.Het is eenvan
deredenendathij geen interviews
geeft, laat zijnadvocaatweten. ‘Het is
mebovenhethoofdgegroeid’, zei
Caseseerder tegenEl País.

Hetbegonmetdewoordenvan
Rosellbijdepresentatie vanNeymar
op3 juni. Bijdiegelegenheidwildede
triomfantelijkevoorzitterdekomst
vandeBraziliaanvooral vieren;onder
meeraartsrivaalRealMadridwasaf-
getroefd.

Rosellbeloofdedesocios,diehet
bestuurkiezen, laterduidelijkheid te
verschaffenoverdebetalingvan
17,1 miljoeneuroaanSantosen
40miljoenaanN&N,hetbedrijf van
Neymarsvader.

Toendeuitleguitbleef, probeerde
Casesdevoorzitter in septembervia
eenmotie totopenheid tedwingen.
Datmislukte,waaropde42-jarige
apothekersassistenteindnovember
een fax stuurdenaarhetbestuurvan
Barcelona:binnentweewekenduide-
lijkheidoverde transferof ikdwing
dieaf viade rechter.
Caseswilde slechtswetenwaarom

Barçadie40miljoenhadbetaaldaan
N&N. ‘Ikwasal tevredengeweest als
ze tegenmehaddengezegd: simpel,
anders zouNeymarniet voorBarça
hebbengekozen.’ Rosell enconegeer-
denzijn faxendesocio staptenaarde
rechter.

Daarnavroegeenaanklagerbij
Barçaalledocumentenopvande
transfer vanNeymaromtekunnen
beoordelenof Cases iets te eisenhad.
Delenvandiedocumenten lektenuit,
wat leidde tot eenstroomaanpubli-
caties,hetopstappenvanRosell en
veelboze reacties.
VoetbalclubSantosende investe-

ringsmaatschappijDIS, dat eendeel
vanderechtenvanNeymarbezit,
meendenopbasis vandeberichtge-
vingaanspraak tekunnenmakenop
eendeel vande40miljoen.Barcelona

noemtdatbedrageen ‘schadevergoe-
ding’, SantosenDISoordelendathet
onderdeel is vande transferkosten. Ze
spanden (tevergeefs) rechtszakenaan
inBrazilië.
TeamgenotenbijBarcelonavroe-

genzich ineensaf of zijnietwatwei-
nigverdienden invergelijkingmet
Neymar. Zeconfronteerdenhetbe-
stuur met forsere salariseisen.

DeSpaanse fiscusbestudeerdede
zes contractenmetvierbv’sdie voor
de transferwarenopgesteldenoor-
deeldedater sprake is vanbelasting-
ontduiking.Als eerste Spaansevoet-
balclubmoetBarcelonazichvoordat
delict verantwoorden.

Dooraldieverrassingenkreeg
Caseszijnzin:Barcelonamaaktealle
bedragenenafsprakenbekenddiesa-
menhangenmetdetransfer (ziegra-
phic). Tegelijkertijdcommuniceertde
clubdathetconflictmetdebelasting-
dienstalleengaatoverdie40miljoen
eurobetaaldaanN&Nenof datbe-

dragsalaris isof niet.Dieboodschap
komtnietovereenmetwat rechter
PabloRuzschrijft inzijnaanklacht.
Hij steltdat alle zes contracten ‘zo
nauwmetelkaarverbondenzijn’dat
zeopgevatmoetenwordenals ver-
kapt salaris.

De rechter zal straksantwoordwil-
lenopvragenals:welke ‘schade’ ver-
goedtBarcelonamiddelsdie40mil-
joen?Watvoorwelzijnswerkdoet
Neymars stichtingvoor2,5miljoen?
WaarombetaaltBarcelonade familie
Neymar400duizendeuroper jaar
om,zoalshetBarça-clubbladver-
meldt, ‘opdagelijksebasisbepaalde
talentenvanSantos tevolgen’?

Barcelonamaaktevorigeweek
13,5 miljoenovernaardebelasting-
dienst.Niet als eenschuldigverkla-
ring,benadruktedeclub,maarom
‘toekomstigemeningsverschillen’
voor te zijn. Enaangezieneerderal
wasgeblekendatNeymarniet 57,1
miljoeneurohadgekost,maar
87,2 miljoen, kwamzijn totaalprijs
dusuitop 100,7miljoeneuro.Daar-
mee ishijdeduurstevoetballerooit.

TerwijlNeymarzijndoelpunten
maakt, blijvendevragenover zijn
transferbovendemarkthangen.Met
dankaan JordiCases.Natuurlijk is
zijnclubnietdeenigediegrote trans-
fersopdergelijkewijzevormgeeft.
MaarzijnvasthoudendheidbijBarça
heeft inelkgevalgezorgdvoormeer
openheid ineenschimmigewereld.

Detransfer van
deBraziliaanse
sterspeler
Neymardrukt
zwaarop
Barcelona.
Voorzitter Sandro
Rosellmoestal
opstappenenna
onderzoekvande
belastingdienst
ligtdezaaknu
bijde rechter.

Door Robert-Jan Friele

‘Schadevergoeding’ betaald
aan N&N (bedrijf op naam
van vader Neymar)

Betaald aan Santos voor
de transfer van Neymar,
wiens contract doorliep
tot 1 juni 2014

Tekenbonus voor Neymar

Contract met Santos voor
eerste recht op koop jeugdspelers

Portretrechten Neymar

Commissie voor agent

Contract met stichting Neymar voor welzijnswerk

Contract met N&N voor scouting jeugdspelers Santos
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miljoen euro betaalde Barcelona
voor de komst van Neymar in 2013

Bedragen in miljoenen euro’s

Transferbedrag inclusief belasting,
daarmee is Neymar de duurste
voetballer ooit
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De transfer van
Neymar ontrafeld

Procedures rond transfer

Spaanse aanklager versus Barcelona
wegens belastingontduiking. Socio
Jordi Cases is mede-aanklager in deze
zaak.

Voetbalclub Santos en investerings-
maatschappij DIS versus de familie
Neymar en Barcelona. Santos en
DIS hebben geprobeerd via de
Braziliaanse rechter inzage af te
dwingen in alle contracten rondom
de transfer. Ze menen recht te
hebben op een deel van de
40 miljoen die Barcelona heeft
betaald aan N&N, het bedrijf van
Neymar sr. In hoger beroep
afgewezen.

Voetbalclub Santos eist via de
wereldvoetbalfederatie FIFA
inzage in de contracten van de
transfer.

Na een reeks van
bekendmakingen is
Neymarplots de
duurste speler ooit:
100,7miljoen euro

Neymarende
lastigevragen
vaneensocio
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