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Welcome!

Jeroen Oskam met speler Max Wöber tijdens de 
ondertekening van zijn contract bij FC Sevilla

[Januari 2019, transfer van Ajax naar Sevilla]   

Topsport Spanje
Belastingen · Contracten · Financieel
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(voormalig) spelers, (bonds) coaches, nationaal kampioenen, 
Europees-, Wereld- en Olympisch kampioenen, 

zaakwaarnemers, managers, adviseurs, 
voetballers, basketballers, hockyers, wielrenners, golfspelers, 

gespecialiseerde bureaus, gerenomeerde sportinstituten,

zelfs voor Johan Cruijff :-)

Wij hebben topprestaties mogen leveren voor

Wow, wat een efficiëntie!
Maurits Hendriks
(Eén van onze leukste complimenten)

Jeroen Oskam, directeur EuroEconomics: 

9,1

Lees onze Top Referenties & Anekdotes met een smile
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Frank Rijkaard
FC Barcelona, Hoofdcoach

EuroEconomics (EE): contract FC Barcelona, 
belastingaangiften, huurcontract, vertrek

Welcome!

Gedurende vijf jaar hebben wij vrijwel alle
fiscaal-juridische werkzaamheden in Spanje
verzorgd voor Frank. Ook de besprekingen en
onderhandelingen bij de contractverlenging na
de eerste twee jaar met FC Barcelona.

Frank won de Champions League en werd tot
beste coach ter wereld gekozen.

Image: Frank Rijkaard en Jeroen Oskam voor het
tekenen van het contract met FC Barcelona.
Jeroen met het contract dat zojuist gecontro-
leerd is en zo getekend gaat worden.

Anekdote (door Jeroen Oskam): Frank noemde
mij ook wel ‘die jongen van de papieren’.
De voorzitter van FC Barcelona (Joan Laporta)
noemde mij ‘El Abogado’ Ik vond allebei leuk.
Ik ben ‘gewoon’ econoom en juridisch-fiscalist.
Ons team omvat Spaanse en Nederlandse
advocaten, juristen en fiscalisten.
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Johan Neeskens  
FC Barcelona, Coach & Held

EE: controle contract FC Barcelona, belastingen

Welcome!

Voor Johan Neeskens hebben wij gedurende
zijn periode als assistent van Frank Rijkaard
vrijwel alle voorkomende fiscaal-juridische
werkzaamheden verzorgd, voetbal en privé.

Toen Frank na zes jaar vertrok, ‘moest’ Johan
ook weg. Wij hebben de afkoop begeleidt. De
Nederlandse agent Perry Overeem hierover:

“Door het memorandum van EuroEconomics
was er geen speld tussen te krijgen”

Image: Johan Neeskens, Held van Barcelona

Anekdote Jeroen Oskam: toen ik 7 jaar was,
ongeveer het jaar van de foto, heb ik Johan
zien voetballen voor FC Barcelona in een
Amsterdam tournooi. Vanaf toen was ik fan
van Barcelona (wat een mooie shirts!) Dat ik
voor Johan heb mogen werken is a big dream.
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Welcome!

Wij hebben o.a. de SL (BV) van de Cruijff Shop
opgericht en de boekhouding, aangiften, jaar-
rekeningen, verzorgd. De drijvende kracht is
Ferenc van der Vlies, op de foto achter `JC`.

Johan Cruijff
El Salvador (‘De Verlosser’)

EE: accounting en payroll Cruijff Shop Barcelona

Image: Cruijff schoenen met handtekening

Euro Economics Collectie

Toen Johan voetbalde en trainde in Barcelona
bestond EuroEconomics (sinds 1996) nog niet.
Wij hebben later wel voor enkele van Zijn
sportmerk bedrijven mogen werken.

Anekdote: net voor de opening van de winkel
ging ik met mijn collega Cruijff Schoenen kopen
(uiteraard!). Er waren precies TV opnamen met
Johan. Directeur Ferenc van der Vlies stelde mij
voor: “Johan, dit is Jeroen Oskam, zij hebben de
oprichting gedaan”. Johan: “Wat leuk, is het
goed gegaan?” Geweldig gewoon en oprecht.
(Ik weet niet meer wat ik geantwoord heb :-)
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Image: Maurits in aktie als bondscoach van
Spanje. Hij werd o.a. Europees kampioen en
won zilver op de Ompische Spelen van Peking.

Maurits Hendriks  
Bondscoach hockey Spanje
Chef de Equipe NOC·NCF

EE: onderhandelingen NOC, contract, sponsors 

Don Maurits Hendriks, de gedrevenheid zelf…

Wij hebben het contract als bondscoach van
het Spaanse hockeyteam gecontroleerd alsook
sponsorcontracten. Later heb ik de strikt
geheime onderhandelingen met NOC·NCF ge-
voerd voor de aanstelling als Chef d’Equipe
van het Nederlands Olympisch Team, de
belangrijkste functie in de Nederlandse sport.

Anekdote: Maurits was zo gefocust op sport
dat de administratie er af en toe bij inschoot.
We hadden er nogal eens extra werk aan :-)
Maurits waardeerde dat dan wel: “Wow, wat
een efficiëntie, ik ben onder de indruk van de
service van EuroEconomics”.
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Mink Peeters, een Nederlands talent op jonge
leeftijd via PSV en Ajax naar Real Madrid.

Geweldig.

Mink Peeters
Real Madrid

EE: adviseur familie management bedrijf Madrid 

Anekdote: Mink zelf kent mij (Jeroen) of Euro
Economics waarschijnlijk niet eens. Wij werken
met Peleus Sport Management, het agent-
schap van zijn vader en oom. Wij zijn even trots
en wij wensen jou veel succes Mink!

Image: Mink spelend voor Real Madrid,
een droom voor elke voetballer.
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Revien Kanhai van Forza Sports Group: of we
met spoed fiscale informatie konden geven
want dit zou in hoog tempo gaan. Uiteraard!

Max Wöber
Transfer Ajax - FC Sevilla

EE: begeleiding transfer Ajax - Sevilla

Anekdote: het klinkt apart, maar bij het
tekenen van het contract door Max is er een
foto gemaakt, die perfect de sfeer weergeeft
van wat er speelt tijdens een transfer. Ik heb
deze foto gebruikt voor de voorpagina van
deze presentatie en op de laatste pagina van
dit document geef ik een beschrijving ‘deze
foto is als een stilleven’.

Foto: Max in aktie voor Ajax. Het zou logischer
zijn als we een foto met een shirt van Sevilla
hadden gekozen, maar Ajax is herkenbaarder
voor onze Nederlandse relaties :-)
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Anekdote: de ‘collega van de agent van Nolito’
is een vriend van onze fiscalist die de zware
cases doet voor profsporters (een crack!).
Nolito ging naar Engeland en dat was inter-
nationaal en of wij wat contacten hadden?

Natuurlijk! (En geweldig om voor een Spaans
international te mogen werken)

‘Nolito’  
Spaans international

EE: Transfer Sevilla - Manchester, fiscaal, contacten

Image: Nolito in aktie voor Spanje. 

Toen Pep Guardiola, na zijn succesvolle start
als coach bij FC Barcelona, coach werd bij
Manchester City, wilde hij een type ‘Nolito’ in
zijn team. Nolito was via o.a. Barcelona en
Benfica destijds speler bij Celta.

Nolito: echte naam Manuel Agudo Durán.
Manuel, ook wel ‘Manolo’ en uiteindelijk hier
de bijnaam ‘Nolito’.
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De eerste Nederlandse voetbalster die is uit-
gekomen voor het hoogste vrouwenteam van
FC Barcelona.

Lieke is door de UEFA en de FIFA uitgeroepen
tot respectievelijk de beste speelster van
Europa als van de wereld.

De zaakwaarmers van Forza Sports Group
hebben EuroEconomics ingeschakeld voor het
behartigen van de belastingszaken in Spanje.

Lieke Martens  
FC Barcelona 
“Messi van het vrouwenvoetbal” 

EE: belastingaangiften, fiscaal

Anekdote: door haar indrukwekkende spel
wordt Lieke ook wel de ‘Messi van het
vrouwenvoetbal genoemd’. Omdat Lieke bij FC
Barcelona speelt en bij prijsuitreikingen is waar
Messi ook steeds is, is Lieke waarschijnlijk de
Nederlandse sporter die het meest met Lionel
Messi op de foto staat.

Image: Lieke spelend voor het Nederlands elftal.
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De Nederlandse basketbal international Henk
Norel werd “El Diamante Dorado” genoemd in
de Spaanse pers, ofwel “de vergulde diamant”.
Een mooiere bijnaam is bijna niet mogelijk …

Voor Henk hebben we mogen werken via zijn
agent SEG International. De begeleider van
Henk in Spanje, Peter de Bos, noemde mij als
eerste ‘die jongen van de papieren’ (o.a. tegen
Frank Rijkaard). Die naam is blijven hangen.

Anekdote: de foto hier links van Henk vonden
wij zo mooi dat wij deze een jaar hebben
gebruikt als voorpagina voor onze brochure
‘Belastingaangiften Spanje voor Sporters’.

Image: de foto van dit mooie sportmoment
hebben we gebruikt als voorpagina voor onze
brochure voor sporters.

Henk Norel
“De Vergulde Diamant” 

EE: belastingaangiften, contacten met agent 
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Robert Gesink
Klimmer uit de Lage Landen

EE: salarisadministratie via werkgever

Een behoorlijk aantal Nederlandse
wielrenners traint in Spanje. Voor klimmers
biedt Spanje betere trainingsmogelijkheden
dan Nederland.

Ook in de sport geldt dat als je het merendeel
van het jaar in een bepaald land verblijft of
daar je vaste woonadres hebt dat er (belasting)
verplichtingen kunnen ontstaan.

Met EuroEconomics verzorgen we die voor
zowel wielerploegen als wielrenners.

Anekdote: onze Spaanse medewerkers vinden
het wel grappig en leuk dat wielrenners uit een
land zonder bergen zo vaak goed presteren in
bergetappes. Wij (de Nederlanders) laten elke
superprestatie van onze landgenoten, en met
name van onze klanten, graag aan ze weten :-)

Image: Robert Gesink in de Ronde van Spanje
(foto vanaf Wikipedia)
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Jumbo-Visma
Wielerploeg

EE: arbeidsrechterlijke zaken, salarisadministraties

Jumbo-Visma is de voortzetter van Lotto-
Jumbo en de Rabobank wielerploeg. In de loop
der jaren hebben diverse wielrenners in Spanje
getraind en gewoond. Wij verlenen diverse
fiscale en arbeidsrechtelijke diensten.

Anekdote: wij hebben diverse wielerploegen uit
verschillende landen als relatie. Het is boeiend
hoe deze in contact met ons komen. In de
voetbalwereld is het een duidelijke ‘via-via’,
maar in de wielrenwereld lijkt het voor ons met
grote regelmaat een ‘out of the blue’ te zijn :-)

Wij werken voor Jumbo via het Nederlandse
bureau de Jong & Laan met wie wij wel op vele
vlakken samenwerken.

Image: promotiefoto van Jumbo voor de Giro 
(de Ronde van Spanje). Aan zee, prachtig. 
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Toen Maurits Hendriks werd aangesteld als
Chef de Equipe woonde hij nog in Spanje, en
dienden er in Spanje loonbelasting en sociale
premies te worden betaald. Hiervoor had het
NOC een inschrijving nodig in Spanje en
daarmee een fiscaal vertegenwoordiger.

De fiscalist van het NOC van destijds, Peter de
Bakker, hierover: “Wij zouden graag zien dat
EuroEconomics ondersteuning verleent”.

NOC*NSF  
Hét Nederlands Olymisch Comité

EE: fiscale representatie in Spanje  

Image: logo NOC·NSF. Alles in Spanje liep via ons

Nederlands Olympisch Comité

Veel anekdotes, deze vond ik het leukst:

Ik vertegenwoordigde het NOC·NSF in Spanje
(omdat Maurits daar nog woonde) en Koning
Willem-Alexander (toen nog kroonprins) was
bestuurslid van NOC·NSF in Nederland.

Ik zei dan voor de grap: in Nederland heeft
‘mijn collega’ Willem-Alexander’ het voor het
zeggen en ik in Spanje (altijd blijven lachen ☺).
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Team Euro Economics > Wij faciliteren sportrelaties

Wij ondersteunen bij contracten, belastingen & financiën, 
zodat onze relaties zich kunnen focussen op sport en begeleiding.
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EuroEconomics Group
Alicante Barcelona Girona Madrid Marbella
Tax Legal Accounting Payroll Spain

EuroEconomics Sport Desk
Rambla de Cataluña 25, 08007 Barcelona
Tel. 0034 93 215 12 23
E-mail: sportdesk@euroeconomics.com

Jeroen Oskam
Whatsapp: 0034 6 67 68 77 99
jeroen.oskam@euroeconomics.com

EuroEconomics.com

De President van Sevilla tekent de contracten (in zesvoud).
De Directeur Voetbal van Sevilla (zwarte colbert) praat met
de jurist van Sevilla, die slechts enkele minuten geleden nog
laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. Ik (Jeroen Oskam),
informeer Max Wöber over deze laatste details. De agent
van Max, Revien Kanhai van Forza Sports Group, heeft een
intensieve klus gehad en houdt alles scherp in de gaten.
Links nog een jurist van Sevilla. Niet op de foto, op een
bank achter Max, zijn ouders en Oostenrijkse ontdekker.

Prachtige energie.

Foto voorpagina
Transfer Max Wöber van Ajax naar Sevilla

Contact  
Voor fiscaal-juridische zekerheid
en snel schakelen

Deze foto is voor mij als een

“Stilleven in de wereld van de topsport”


