NIEUWS

22 december 2015

KNVB laat forensisch accountant WK-bid
onderzoeken
Het bondsbestuur van de KNVB heeft besloten een forensisch accountant opdracht te geven tot
onderzoek van het HollandBelgiumBid.
Aanleiding is een artikel op 12 december in De Volkskrant, waarin stond dat het bid-team in 2009 10.000 euro zou
hebben betaald aan een stemmenronselaar Amadou Diallo, wat in strijd is met het geldend FIFA-reglement. Diallo
ontkent geld te hebben aangenomen voor het wk-bid.
"Vanwege de volledigheid en zorgvuldigheid laat de KNVB de genomen stappen toetsen door een extern
accountantskantoor. De verwachting is dat dit proces in het eerste kwartaal van 2016 zal zijn afgerond", zo meldt de
KNVB.
Gevraagd naar welk kantoor het onderzoek zal doen, zegt de KNVB-woordvoerder in een reactie dat hij dat op dit
moment niet kan vertellen. "Wel is het waarschijnlijk dat het een van de grotere accountantskantoren zal worden."
Alle beschikbare documenten zijn volgens de KNVB boven tafel gehaald en nader bestudeerd door juristen en
controllers van de bond. "Op basis van deze feitenreconstructie zijn er vooralsnog geen overtredingen geconstateerd."
De KNVB zegt ook nog in afwachting te zijn van informatie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Verder
zal de KNVB zich wenden tot de ethische commissie van de FIFA, die het HollandBelgiumBid eerder "in orde bevond",
aldus de KNVB.
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09 december 2021

Volkskrant: ING intensief betrokken bij financiering
omstreden WK in Qatar
ING verstrekt al jaren leningen aan Qatar National Bank (QNB) en helpt de
Qatarese bank met internationale obligatie-emissies. QNB gebruikt die
nanciële middelen... 

NIEUWS

03 februari 2021

Messi verdient lekker bij Barcelona
Voetballer Lionel Messi is een echte grootverdiener bij FC Barcelona. Geen
nieuws, maar hoe groot precies was nog niet bekend. Tot nu toe. 
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26 januari 2021

Deloitte: 'Corona kost de grootste Europese
voetbalclubs 2 miljard euro'
De twintig grootste Europese voetbalclubs lopen zo'n 2 miljard euro mis
vanwege de coronapandemie. 

NIEUWS

07 oktober 2020

Onderzoek naar belastingfraude bij Duitse
voetbalbond
Op het hoofdkantoor van de Duitse voetbalbond DFB in Frankfurt en bij een
aantal o

cials van die bond zijn huiszoekingen verricht. Het zou gaan om een

onderzoek... 
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06 oktober 2020

Ajax geeft directie forse bonus ondanks beroep op
NOW2
Ajax kent over het boekjaar 2019-2020 inke bonussen toe aan enkele
directeuren. De voetbalclub heeft tegelijk voor ruim vier miljoen euro een
beroep gedaan op... 

