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KNVB wil clubeigenaren kunnen weren
DNB waarschuwt voor voetbal-geldstromen
De KNVB wil geldschieters die in Nederlandse clubs willen investeren, gaan weren indien zij de
herkomst en de legitimiteit van hun geld niet kunnen aantonen. Met dat doel ontwerpt de
voetbalbond strengere regels: “We willen er met name achter komen wie de persoon is, wat zijn
belangen zijn, wat zijn activiteiten zijn en het liefst ook waar zijn vermogen vandaan komt, waarmee
de aandelen worden aangekocht.” Dat zegt Mark Boetekees hoofd licentiezaken in de documentaire
Einde speeltijd! 'Hopen op de sjeik’, die de NTR morgenavond uitzendt.
De voetbalbond reageert op constateringen van De Nederlandse Bank (DNB) die de geldstromen in het
voetbal onderzocht.“ Het valt ons op dat er buitengewoon weinig regels zijn en er is ook weinig toezicht
op”, dat stelt directeur Integriteit Willemieke van Gorkum. De KNVB werd eerder begin dit jaar verrast toen
Roda JC-investeerder Aleksei Korotaev in de gevangenis belandde. Hij kwam vorige maand vrij op
borgtocht.
Uit recent onderzoek door de UEFA blijkt dat steeds meer Europese clubs in buitenlandse handen komen.
Ook in Nederland. Profclubs als ADO Den Haag, Roda JC, Fortuna Sittard en Vitesse zijn geheel of
gedeeltelijk in buitenlandse handen. De voorzitters van FC Utrecht, Telstar en Willem II vertellen in de
documentaire dat ze met meerdere keren per jaar benaderd worden door buitenlandse partijen die willen
investeren of hun club willen overnemen. En dat is volgens Van Workum niet zonder risico:“We zien dat de
voetbalwereld eigenlijk vrij goede mogelijkheden biedt om betrokken te raken bij financieel economische
criminaliteit. Het is vrij on- transparant, wat daar precies gebeurt. Het is dus ook lastig te achterhalen welke
geldstromen er op welke basis wisselen. En je ziet ook dat voetbalclubs ofwel gebruikt worden als
witwasvehikel ofwel als investeringsobject”.
De KNVB beschouwt de waarschuwing van DNB als een steun in de rug en pleit er voor dat potentiele
clubeigenaren worden onderworpen aan strengere eisen:“Als de informatie die je aanlevert niet
verifieerbaar is of hij klopt niet, dan gaat er een streep door de aandelenoverdracht, wat ons betreft”,aldus
Mark Boetekees.
Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV reageert positief op de oproep. “Mijn verhaal zou zijn: doe
het. Start nu en met alle nieuwe aanvragen. Doe het op die manier."
De KNVB streeft ernaar de nieuwe plannen met ingang van het seizoen 2018/2019 in werking te laten
treden.

Einde speeltijd!
In het tweeluik Einde speeltijd! nemen Iwan van Duren en Tom Knipping u mee in de wereld van
matchfixing en club-overnames door buitenlandse miljonairs.
Deel 2 ‘Hopen op de sjeik’ wordt zondag 8 oktober uitgezonden om 21.05 uur op NPO 2.
Bekijk hier de trailer.
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