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FIFA: coronacrisis kost voetbalwereld 9,3 miljard
euro
Het coronavirus kost volgens een berekening van de FIFA de voetbalwereld naar verwachting 11 miljard
Amerikaanse dollar, omgerekend ongeveer 9,3 miljard euro.
Meer dan 150 voetbalbonden vroegen al om nanciële hulp bij de wereldvoetbalbond, dat een noodfonds van 1,5
miljard euro opzette. "Dat is een enorm aantal. Dit raakt de hele voetbalwereld, inclusief alle jeugdopleidingen. Volgend
jaar zal de impact nog niet verdwenen zijn. Daarom is dit noodfonds niet tijdgebonden. Nationale bonden kunnen later
ook nog leningen aanvragen", zegt Olli Rehn, voorzitter van de stuurgroep rond het coronavirus bij de FIFA.
Volgens Rehn is het voetbal in Europa, in termen van absolute kosten, het zwaarst getro en. Veel clubs in ZuidAmerika hebben het zwaar, omdat daar de competitie loopt van het voorjaar tot de herfst. Dat is net de periode dat het
coronavirus het voetbal trof.

Naleving
Rehn benadrukt dat het beschikbaar gestelde geld voor de juiste doeleinden moet worden gebruikt. "Voor corruptie is
geen plaats in het voetbal. Goed bestuur vormt de kern van dit Covid-19-hulpfonds", zegt hij. "We hebben dit duidelijk
gemaakt aan de aangesloten bonden. Sommige van die bonden hebben geklaagd over zware nalevingsprocedures. Daar
ben ik behoorlijk aan gewend. We eisen volledige naleving en we werken samen met wereldwijd bekende
accountantskantoren."
De voorzitter van de stuurgroep gaf woensdag ook enkele voorbeelden van hoe het noodfonds al wordt gebruikt. In
Thailand heeft het geld bijgedragen aan het herstarten van de nationale competitie, inclusief coronatesten, maar ook
om de videoscheidsrechter (VAR) te implementeren. Mexico besteedde zijn volledige subsidie van 1,5 miljoen
Amerikaanse dollar aan zijn nationale vrouwencompetitie. Uruguay kon door het beschikbaar gestelde geld personeel
binnenboord houden waardoor de voetbalbond goed kan blijven functioneren.

Nederland
In Nederland sprak de KNVB al in mei van dit jaar haar zorg uit over de grote nanciële gevolgen van de coronacrisis
voor het betaald voetbal. Clubs uit de ere- en eerste divisie ontvingen samen daarna zo'n dertig miljoen euro aan
subsidie vanuit de NOW-1-regeling.
De NBA publiceerde in mei 2019 een open brief aan betaaldvoetbalorganisaties over de nanciële stabiliteit van deze
bvo's. Daaruit bleek toen al, ruim voordat de coronacrisis uitbrak, dat verschillende clubs nancieel kwetsbaar waren.
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Brusselse coulance voor coronastaatssteun in juli
voorbij
Aan de ruimte die de Europese Commissie biedt voor coronasteun aan
bedrijven komt komende zomer echt een einde. De staatssteunregels worden
niet langer opgeschort... 

NIEUWS

12 mei 2022

ING: horeca maakt dit jaar grote inhaalslag van
coronacrisis
De horeca gaat dit jaar een grote inhaalslag maken van de coronapandemie,
toen cafés en restaurants tijdens de lockdowns gesloten bleven. 
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KVK: minder startende, meer stoppende
ondernemers
Het aantal startende ondernemers lag vorige maand een stuk lager dan een
jaar eerder. Het ging om een afname van 8 procent, meldt de Kamer van
Koophandel. Het aantal... 
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Kabinet wil geen generieke overheidssteun meer bij
aanpak corona
Bij mogelijke nieuwe maatregelen tegen corona wil het kabinet niet opnieuw
generieke overheidssteun geven. Alleen bij het zwaarste scenario en als
bedrijven volledig... 
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Concept 'Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan' naar
Tweede Kamer
Het kabinet heeft een eerste concept van het Nederlandse Herstel- en
Veerkrachtplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn bijna veertig
plannen voor hervormingen... 

