
De reacties van de KNVB-sponsoren, de commissarissen en de bedrijven waar de
commissarissen ook actief zijn

De Nederlandse Loterij

De Nederlandse Loterij is sponsor van de KNVB maar zegt niet naar het WK in Qatar af te
reizen vanwege de mensenrechtensituatie. Het standpunt luidt: 'Wij zijn voor Oranje, maar
tegen het WK met Qatar als organiserend land. Gezien de mensenrechtensituatie gaat
Nederlandse Loterij niet naar het toernooi.”

Commissaris Marjan Rintel is sinds deze zomer ook CEO bij KLM. Speciaal voor het WK heeft
KLM een lijndienst geopend tussen Schiphol en Qatar. Rintel laat weten het standpunt van de
Nederlandse Loterij om niet naar Qatar te reizen te steunen:

“Het is vreselijk wat er in de aanloop naar het WK bij de bouw van de stadions is gebeurd. Het
is aan elk bedrijf om de afweging te maken hoe hiermee om te gaan. Het besluit van het bestuur
van de Nederlandse Loterij steun ik als lid van hun Raad van Commissarissen.

Ze steunt eveneens het beleid bij KLM, om speciaal voor Nederlandse WK-supporters de lijn
met Qatar tijdelijk te openen. Rintel schrijft:

“Hierin moeten mensen zelf een afweging maken – of de liefde voor de sport leidend is of het
gevoel een statement te moeten maken wegens de misstanden in de aanloop naar het toernooi.
Aan de fans die het WK bij willen wonen, bieden wij vluchten aan.”

Of ze, als CEO van KLM en commissaris van de Nederlandse loterij, voor of tegen het aangaan
van zakelijke activiteiten met Qatar is, wordt uit haar antwoord niet duidelijk.

“Ik ben voor het maken van een afweging en respecteer die. KLM is geen partij in het aangaan
van zakelijke overeenkomsten rondom het WK in Qatar zelf. Klanten die een ticket boeken
maken de keuze of ze naar het WK willen vliegen. Daarin is KLM een faciliterende partij.”

Jan Albers is commissaris bij de Nederlandse Loterij en eveneens commissaris bij TenCate
Grass. Dochteronderneming van dit laatste bedrijf, Greenfields, heeft onlangs een
kunstgrasveld geleverd aan de toernooiorganisatie voor het FIFA Legends tournament in Qatar,
bevestigt Greenfields. Greenfields is niet principieel tegen zakendoen met de WK-organisatie.

“Wij staan voor goede arbeidsomstandigheden. Om die reden hebben we ook de ‘Universal
Declaration of Human Rights’ ondertekend en handelen we daar ook naar. Kijkend naar Qatar
of welk land dan ook, betekent dit dat we zakendoen mits de arbeidsomstandigheden van de
mensen die bij onze partners werken, voldoen aan de normen van goed werkgeverschap. Als
we dit niet kunnen garanderen doen we dus geen zaken. Het is dus niet zozeer een kwestie van
voor of tegen zijn, maar of we al, dan niet kunnen garanderen dat de arbeidsomstandigheden
op orde zijn.”



Het bedrijf wil niet zeggen of zakendoen met de WK-organisatie in Qatar besproken is in de
raad van commissarissen.

“Beslissingen worden genomen in de Directies. RvC’s [raden van commissarissen, red.]
ondersteunen die beslissingen. Mocht er een discussie in de RvC hebben plaatsgevonden dan
zullen de individuele standpunten nooit naar buiten worden gecommuniceerd.”

Het niet afreizen naar Qatar is wel besproken in de raad van commissarissen van de
Nederlandse Loterij.

“Het standpunt van Nederlandse Loterij, de politieke en maatschappelijke tendens en het
kabinetsbeleid is door de RvC besproken en de RvC staat achter dit besluit van Nederlandse
Loterij. (..) De leden van de RvC staan achter het besluit van Nederlandse Loterij om niet af te
reizen naar Qatar en daar niet zichtbaar te zijn met de merken. Nederlandse Loterij is zich
bewust van het maatschappelijk debat en wat er in haar omgeving leeft en geeft op deze wijze
invulling aan haar rol.”

Albers was niet aanwezig toen de raad van commissarissen van de Nederlandse Loterij over
Qatar sprak, omdat hij ook commissaris is bij de KNVB, en de Nederlandse Loterij daar sponsor
is. De KNVB en de Nederlandse Loterij laten weten dat is afgesproken dat Albers niet aanwezig
is als er bij de KNVB over zaken gesproken wordt die de Nederlandse Loterij aangaan, en
andersom.

Albers laat ons persoonlijk weten het kritische Qatar-standpunt van de Loterij te steunen.
Volgens hem is het geen probleem dat hij zowel actief is bij TenCate Grass, dat zaken doet met
de WK-organisatie, als bij de Nederlandse Loterij, die het toernooi boycot.

“Als commissaris bij verschillende organisaties heb ik samen met andere leden van Raden van
Commissarissen een toezichthoudende rol. Een RvC toetst een besluit aan de continuïteit van
een onderneming. De uitkomst daarvan zou dus per organisatie kunnen verschillen. Ik vind dat
ik mijn rol als commissaris bij Nederlandse Loterij en Ten Cate Grass onafhankelijk van elkaar
moet en kan vervullen.”

De Nederlandse Loterij vindt het ook geen probleem dat commissarissen tegelijkertijd bij
bedrijven actief zijn die een andere keuze maken ten opzichte van het WK in Qatar.

“De leden van de RvC van Nederlandse Loterij hebben geen rol in de dagelijkse aansturing van
de organisatie, maar houden toezicht op het gedegen uitvoeren van de strategie van de
organisatie. (..) Het statement van Nederlandse Loterij gaat niet over het handelen of de
besluiten van andere organisaties rondom het WK.”



KPN

KPN laat zich kritisch uit over het WK in Qatar vanwege de mensenrechtensituatie, reist niet af
en richt zich in campagnes ook niet op het WK zelf, alleen op Nederland en het ‘fan-event’ in de
Johan Cruyff Arena, gericht op Oranje. Een woordvoerder laat weten dat KPN hiermee een
statement wil maken, omdat in Qatar “mensenrechten worden geschonden”.

Dat twee van de KPN-commissarissen bij bedrijven actief zijn die commerciele activiteiten
ontplooiden rondom het omstreden WK, vindt KPN geen probleem. In een schriftelijke reactie
laat het bedrijf (mede namens de raad van commissarissen) weten:

“Het is aan bedrijven en hun toezichthouders zelf om te bepalen welk standpunt zij innemen ten
opzichte van het WK in Qatar en/of, en in hoeverre zij zaken doen in Qatar. Commissarissen
worden geacht te handelen in het belang van het bedrijf waar ze toezicht houden. Dat is hun
referentiekader. Zij kunnen derhalve bij verschillende bedrijven tot verschillende afwegingen
komen. Uiteraard binnen de grenzen van de wet.”

Op de vraag of de kwestie om niet af te reizen is besproken in de raad van commissarissen
zegt KPN dat het geen onderwerp is dat op de agenda stond.

President- commissaris van KPN Gerard van de Aast wil niet reageren op de vraag of hij als
commissaris bij Signify tegen het besluit gestemd heeft om verlichting te leveren voor stadions
in Qatar. Hij was wel op de hoogte van de betrokkenheid.

Signify wil niet zeggen of er binnen de raad van commissarissen überhaupt is gesproken over
de zakelijke activiteiten van het bedrijf bij het WK in Qatar. “Hier geven we geen commentaar
op.” Wel laat Signify weten overeenkomsten met bedrijven in Qatar te hebben over juiste
arbeidsomstandigheden.

  ”De integriteitscode van Signify, die van toepassing is op alle medewerkers, onze zakenpartners
en onze klanten, bepaalt hoe we wereldwijd werken en zaken doen. We hebben een lange
geschiedenis in het voorzien van onze verlichting voor sportstadions en evenementen
wereldwijd en zijn al meer dan 65 jaar toonaangevend op dit gebied. Daarbij nemen we
maatregelen om het welzijn van werknemers te waarborgen, zoals contractuele verplichtingen
voor partners en internationale contractors om de milieu-, gezondheids- en veiligheidsnormen
van Signify te handhaven. Voor de installatie van onze verlichting door aannemers in Qatar
hebben we wettelijke overeenkomsten met contractors die hen verplichten tot Signify's
hoogwaardige normen voor gezondheid en veiligheid, ons milieubeleid en correcte betaling voor
werknemers in overeenstemming met de lokale arbeidswetten.”

KPN-commissaris Catherine Guillouard heeft niet persoonlijk gereageerd. Het Franse
RATP-group, waar zij tot voor kort de leiding had, reageert ook niet op vragen over de aanleg
van de metro in het kader van het WK.



ING

Ook ING heeft kaarten voor het WK afgeslagen in verband met “zorgen over de
mensenrechtensituatie”. Ook heeft ING - anders dan in het verleden - geen reclamecampagne
rondom het eindtoernooi. De bank sponsort wel het ‘Huis van Oranje’, maar gaat daar met
relaties niet heen. Of over het kritische Qatar-standpunt gesproken is in de raad van
commissarissen wil het bedrijf niet zeggen.

“Bedrijfsbeslissingen worden doorgaans op verschillende plekken en niveaus in de organisatie
besproken, maar het is ons beleid om daar geen verdere details over te geven.”

Onderzoek van de Volkskrant toonde eerder aan dat ING leningen heeft verstrekt aan Qatar
National Bank (QNB). QNB is een van de financiers van het WK. ING ontkent de relatie met
QNB niet, maar zegt niet “intensief betrokken” te zijn geweest bij het WK in Qatar. De bank wil
niet reageren op de vraag of men gesproken heeft met QNB over de kwestie, noch op de vraag
of ING van plan is om de banden met QNB te verbreken of te wijzigen vanwege de nu door ING
zelf bekritiseerde mensenrechtensituatie in het land.

“Het is ons beleid om geen mededelingen te doen over individuele klanten. In dit geval kan uit
publieke bronnen worden opgemaakt, dat ING een van de banken is die betrokken is bij de
uitgifte van obligaties door QNB – een zeer gangbare manier van algemene bedrijfsfinanciering
door banken. Uit dezelfde openbare documenten is ook op te maken dat bij die financiering vele
grote internationale banken betrokken waren.”

Twee commissarissen van ING, president-commissaris Hans Wijers en Lodewijk Hijmans van
den Bergh, zijn respectievelijk sinds 2018 en 2021 commissaris bij ING, en beiden sinds 2013
ook commissaris bij investeringsmaatschappij Hal Holding. Hal Holding had jarenlang een derde
van de aandelen in baggeraar Boskalis, en is sinds kort volledig eigenaar. Boskalis was in 2015
actief bij de aanleg van een haven in Qatar, die mede er mede kwam ten behoeve van het WK
(zo valt te lezen in de FIFA-evaluatie en op de site van het project zelf). In een verslag van Hal
Holding uit 2015 staat dat Hal Holding haar rol als “grote minderheidsaandeelhouder” bij
Boskalis aanvult met een vertegenwoordiging in de ‘board’: Jaap van Wiechen, lid van de raad
van bestuur van Hal, werd ook lid van de raad van commissarissen van Boskalis. Deze functies
vervult hij nog steeds.

ING vindt dit gegeven irrelevant. “De beschreven zaken geven verder geen enkele aanleiding
om te veronderstellen dat deze relevant zouden zijn in de context van de rol en positie van de
commissarissen van ING.”

Ook de ING/HAL-commissarissen zelf willen niet inhoudelijk reageren. “De heren Wijers en
Hijmans van den Bergh laten weten dat ze niets hebben toe te voegen aan bovenstaande
antwoorden.”

Hal Holding reageert niet op vragen van NOS-Nieuwsuur.



Boskalis laat weten ervoor te hebben gekozen geen werken uit te voeren ten behoeve van het
WK, en dat de haven “een breder economisch doel voor de ontwikkeling van Qatar” diende.
Boskalis zegt er bovendien “intensief” op toe te zien dat ook in Qatar onderaannemers
gescreend worden en Boskalis-regels worden nageleefd.

“Als maritieme aannemer worden onze projecten uitgevoerd met onze eigen schepen die met
een vaste eigen bemanning werken. De bemanningsleden, van allerlei nationaliteit, hebben
doorgaans een lang dienstverband bij Boskalis en werken op de schepen/projecten over de
gehele wereld. Zoals je in ons duurzaamheidverslag kunt lezen staat de zorg voor de mens bij
Boskalis zeer hoog op de agenda en worden naast opleidingstrajecten o.a. de internationale
standaarden vanuit de OESO en ILO door ons omarmd en toegepast. De toepassing van deze
standaarden wordt door Boskalis ook geëist op projecten waar gebruik wordt gemaakt van
onderaannemers die daarop worden gescreend. Bij de uitvoering van dergelijke projecten wordt
vervolgens intensief toegezien op de naleving van onze regels.”

Ahold/Albert Heijn

Albert Heijn reist als sponsor normaal gesproken altijd af naar WK-gastlanden, en maakte
eerder ook reclame rond het WK, bijvoorbeeld de hamster-reclame met daarin culturele
elementen van gastland Brazilie. Dit keer reist Albert Heijn echter niet af naar Qatar, vanwege
de mensenrechtensituatie in het land. Een woordvoerder zegt dat wat in Qatar gebeurt “niet is
waar wij als Albert Heijn voor staan”. Het supermarktconcern maakt wel reclame, maar zonder
verwijzingen naar het WK in Qatar. De nadruk ligt op Oranje.

President-commissaris Peter Agnefjäll van Ahold is tegelijkertijd directeur en aandeelhouder bij
Orkla, een bedrijf dat weer de grootste minderheidsaandeelhouder is (42,6% van de aandelen)
van Jotun, de internationale verf-onderneming die voor zes van de acht WK-stadions een deel
van de verf leverde. Peter Agnefjäl laat NOS-Nieuwsuur in een persoonlijke reactie weten zich
niet bewust te zijn van de bijdrage die Jotun aan het WK leverde, en de kwestie een belangrijk
punt te vinden dat hij binnenkort in de raad van commissarissen gaat bespreken.

“First of all, let me start by saying that it is good that you are raising these questions, as we
should not be afraid – in business or otherwise – to raise complicated questions in the interest
of advancing such important values like human rights.

Your questions mainly relate to my position on the Board of Orkla, and their minority interest in
Jotun - who supplied coatings for the World Cup stadiums - in light of the specific position Ahold
Delhaize’s subsidiary Albert Heijn has taken regarding the upcoming World Cup and their
support for the Dutch national team.

While I am aware of the minority shareholding Orkla has in Jotun through their financial
investment business, I was not aware of the fact that Jotun supplied coatings to the World Cup



stadiums in Qatar. So while the Supervisory Board of Ahold Delhaize, and indeed the company
itself, is fully aware of my board membership at Orkla, the topic of Jotun and Qatar has not been
specifically discussed.

At Ahold Delhaize and the other companies I hold board positions at we place great value in
doing the correct due diligence on Supervisory Board members and adhering to all relevant
rules and regulations, such as the Dutch Corporate Governance code. At the moment, these
types of codes do not go into the scope and type of detail you are asking about, but it is a good
question how far a company’s research should go - above and beyond the existing regulatory
framework. I will make sure to have such a conversation with my Supervisory Board colleagues.

Let me close by saying that I am personally very committed to advancing human rights in all its
aspects. I fully support Albert Heijn’s position and their decision not to send any representatives
of Albert Heijn to support the Dutch national team in Qatar, but rather to focus their efforts on
the fans who are watching the competition at home in the Netherlands.”

Het bedrijf Jotun bevestigt dat het verf heeft geleverd voor zes van de acht WK-stadions, en
zegt te hopen dat de aanwezigheid van het bedrijf in Qatar een goede invloed heeft gehad.

“Jotun is an international company with high standards in all our operations. As a good
corporate citizen, we operate according to strict ethical guidelines and global standards in all
countries where we are present, Qatar included. Over time, we hope that our presence may be
a positive contribution.

We are aware of the reports about migrant workers’ conditions in Qatar and find them deeply
unsettling. We do not wish to comment on other companies’ activities or standards. However,
we would like to underline that all our employees in Qatar benefit from Jotun’s global standards.
In addition, our suppliers and contractors are required to document or demonstrate acceptable
HSE (Health, Security, Environment) standards.”

Heineken

Heineken Nederland gaat niet naar het WK, mede vanwege de mensenrechtensituatie. Dat
geldt ook voor de internationale collega’s van bijvoorbeeld het Heineken-merk Sagres. Sagres is
sponsor van de Portugese voetbalbond, hun medewerkers reizen ook niet af naar Qatar.

“Heineken is géén sponsor van het WK voetbal en we gaan dan ook niet naar Qatar. Omdat we
geen sponsor zijn en bovendien tijdens het toernooi midden in de drukke kerstperiode zitten zal
er geen WK TV-commercial of gadget zijn. Heineken is wél sponsor van de KNVB en Oranje.
En daarom supporten we het team vanuit Nederland samen met alle Oranjefans. De prestaties
van het team willen we uiteraard vieren, denk bijvoorbeeld vanuit horecagelegenheden waar
Heineken geschonken wordt. Op verzoek helpen we horecaondernemers om hun zaak in
oranjesferen te brengen.



Daarbij heb ik aangegeven dat de situatie in Qatar (erbarmelijke omstandigheden waarin de
stadions zijn gebouwd) heeft bijgedragen om niet groots te activeren, bovendien heeft Heineken
Nederland om dezelfde reden al in een vroeg stadium bij de KNVB aangegeven geen gebruik te
maken van wedstrijdkaarten. We gaan niet naar Qatar.”

Annemiek Fentener van Vlissingen, commissaris van de Heineken Holding, is ook
president-commissaris van SHV Holdings. SHV-dochteronderneming Mammoet heeft
meegewerkt aan een infrastructureel project ten behoeve van het WK - zo valt ondere andere te
lezen op site van Mammoet. Heineken Holding reageert niet op vragen over haar rol.

Mammoet laat het volgende weten over het desbetreffende project:

“Het project betreft een civiel werk. Mammoet (een SHV bedrijf) heeft geen zaken gedaan met
de WK-organisatie en geen werk uitgevoerd voor de aanleg van de sportvoorzieningen.
Mammoet levert in de Golfregio, ook in Qatar, transport- en hijsdiensten voor petrochemie en
civiel. Het betreffende project vloeit voort uit een contract dat is aangegaan door ALE, dat in
2020 is geacquireerd door Mammoet. Het betreffende project is uitgevoerd door ALE’s /
Mammoets eigen gespecialiseerde crews zoals gebruikelijk is bij de gespecialiseerde en
complexe werken die Mammoet uitvoert. De veiligheidsnormen binnen SHV en Mammoet zijn
bijzonder hoog – wij werken niet mee aan projecten waar veiligheidsnormen niet naar onze
standaarden zijn. Er zijn geen veiligheidsincidenten geweest tijdens uitvoering van het project.
Verder heeft SHV heeft een strikt en uitgebreid Ethics & Compliance beleid dat strak wordt
uitgevoerd.”

De Johan Cruijff Arena

De Arena is de belangrijkste locatie van het Huis van Oranje, het alternatieve feest van de
KNVB en de KNVB-sponsoren. De Johan Cruyff Arena was via een advisory-BV ook adviseur
van de nog te bouwen stadions in Qatar, zo blijkt uit hun jaarverslag. De Arena laat de NOS en
Nieuwsuur weten dat met de kennis van nu niet meer doen.

“De ArenA heeft van 2013 tot 2016 als consultant advies gegeven over het ontwerp en gebruik
van de stadions voor de FIFA World Cup™ 2022 in Qatar. De ArenA is op geen enkele wijze
betrokken geweest bij de bouw van deze locaties. Het uitvoerend comité van Qatar 2022 heeft
destijds de Amsterdam ArenA als één van de twee consultants hiervoor gekozen en betaald. De
ArenA doet geen uitspraken over inkomsten uit individuele projecten. Met de wetenschap van
vandaag zouden we anders denken over het accepteren van een dergelijke opdracht. Er gaan
geen vertegenwoordigers van de Johan Cruijff ArenA naar Qatar.”

Nike

Nike, sponsor van de Qatarese voetbalbond, reageert op geen enkel verzoek.

https://www.mammoet.com/news/mammoet-helps-to-build-qatars-first-cable-stayed-bridge#:~:text=This%20project%20includes%20the%20construction,nine%20sections%20of%20existing%20roads.


Volkswagen

Volkswagen - dat deels in handen is van Qatar - zegt geen kaarten te hebben gekregen van de
KNVB. In niet alle sponsorovereenkomsten van de KNVB is dat namelijk afgesproken.
Medewerkers van Volkswagen Nederland reizen niet af naar Qatar, maar dat koppelt men niet
aan de mensenrechtensituatie.

“We helpen de KNVB met vergroening van mobiliteit, met zijn eigen wagenpark en vervoer van
en naar wedstrijden, bijvoorbeeld via een oplossing waarbij fans met elkaar kunnen meerijden.
Als mobiliteitspartner zijn we ook betrokken bij de ‘Huis van Oranje’ fan-events in de Johan
Cruijff ArenA, hiervoor voeren we ook een campagne. We reizen niet met collega’s of gasten af
naar het toernooi zelf. Volkswagen is geen sponsor van de FIFA of het WK in Qatar.”

Coca-Cola

The Coca-Cola Company is een van de grote sponsoren van het WK in Qatar. Coca-Cola
Nederland heeft het aanbod van de KNVB om naar Qatar af te reizen afgeslagen. Waarom het
bedrijf niet gaat wordt uit het antwoord niet helemaal duidelijk.

“Onze landenteams bepalen hoe ze het sponsorschip invullen, bijvoorbeeld met
marketingactiviteiten en reizen. Wij, Coca-Cola in Nederland, zullen niet afreizen naar Qatar
voor de wedstrijden. In Nederland focussen wij ons op het supporten van Nederland vanuit thuis
(Nederland) via het samenbrengen van familie en vrienden rondom voetbal. Dit doen we door
middel van TV-, Outdoor-, digital & social campagnes en het winnen van voetbalprijzen zoals
o.a. voetballen en tickets voor het Huis van Oranje in de Arena waar de wedstrijden worden
gekeken. Wij zijn, net als alle andere partners van het KVNB, partner in het fan-evenement
‘Huis van Oranje’ dat de KNVB dit jaar organiseert.”

Verder wijst het bedrijf erop dat het als sponsor bij de FIFA heeft aangedrongen op meer
aandacht voor mensenrechten.

“In 2015 hielpen we bij het opzetten van het Centrum voor Sport en Mensenrechten – een
initiatief van meerdere stakeholders dat partnerschip coördineert tussen
mensenrechtenorganisaties, sportgroepen, sponsoren, overheidsfunctionarissen en
organiserende comités – om het belangrijke debat op gang te brengen over hoe mensenrechten
kunnen worden bevorderd via internationale sportevenementen. Het Centrum heeft
samengewerkt met FIFA om mensenrechtenbeginselen vanaf 2026 op te nemen in haar
contracten met de gastlanden. Deze standaards moeten worden nageleefd bij de uitvoering van
alle FIFA-toernooien. We waren er ook voorstander van dat FIFA de samenwerking zou
aangaan met de regering van Qatar in de aanloop naar het toernooi in 2022, wat heeft geleid tot
belangrijke hervormingen die de rechten van arbeidsmigranten in dat land verbeteren.

Wij erkennen dat er nog meer moet gebeuren, en hoewel we ons gesteund voelen omdat
meerdere bedrijven en organisaties zich voor deze aanpak bij ons hebben aangesloten,



respecteren wij dat andere een ander pad kiezen. Wat ons verenigt is het doel om positieve
verandering teweeg te brengen en meer respect voor mensenrechten in de sport en elders te
waarborgen.Via deze link vind je de openbare brief van TCCC aan Human Rights Watch waarin
ons standpunt en onze initiatieven verder worden uitgelegd.”

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/09/TCCC%20Response%20to%20Letter%20Re.%20Qatar%202022%20FIFA%20World%20Cup%20Sponsorship_Redacted.pdf

