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29 maart 2016

FIFA beboet FC Twente met 170.000 euro
FC Twente heeft een stevige boete van circa 170.000 euro (185.000 Zwitserse frank) gekregen van de
FIFA.
De wereldvoetbalbond legde de Enschedese club die straf dinsdag op vanwege de deal met Doyen. Dat
spelersinvesteringsfonds was deels eigenaar van spelers en kon daardoor invloed uitoefenen op het transferbeleid.
Eigendom van voetballers door derde partijen is door de FIFA verboden.
Eind vorig jaar werd FC Twente al gestraft door de licentiecommissie van de KNVB omdat details uit een contract met
het Maltees bedrijf werden verzwegen. Volgens een uitgelekt contract had Doyen verboden invloed op transfers bij de
club. FC Twente kreeg toen ook een boete van ruim 45.000 euro, mag drie jaar geen Europees voetbal spelen en moest
meewerken aan een onafhankelijk onderzoek.
De landskampioen van 2010 is door wanbestuur van de afgelopen jaren in grote nanciële problemen geraakt. De
gemeenteraad van Enschede stemde eind vorig jaar in met een reddingsplan, waardoor Twente een faillissement kon
voorkomen.
De club trok echter vorige week de jaarrekening 2014/2015 in. Onlangs dook een tweede overeenkomst op rond de
transfer van Dusan Tadic. Een deel van het contract werd volgens de krant Tubantia geheim gehouden en dus kwam 1,8
miljoen euro aan vergoedingen niet in de boeken.
"Daarom kunnen we niet anders dan de eerder ingediende jaarrekening intrekken. Dat zal ongetwijfeld leiden tot
nieuwe sancties van de KNVB-licentiecommissie. Naast een boete moeten we helaas ook rekening houden met nieuwe
puntenaftrek'', zei interim-directeur Onno Jacobs toen.
Bron: ANP
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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... 
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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. 
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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... 

