Wat is matchfixing?
Matchfixing omvat al hetgeen manipulatie van sportwedstrijden betreft. Hieronder vallen in ieder geval
handelingen zoals het opzettelijk regelen, handelen of nalaten te handelen gericht op het wijzigen van de
uitslagen of het verloop van sportwedstrijden. Het doel daarbij is om het onvoorspelbare karakter van een
sportwedstrijd geheel of gedeeltelijk teniet te doen, om zodoende een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf
of derden te verkrijgen.
Wat voor handelingen moet je aan denken?
Het is in elk geval niet toegestaan om als lid te wedden op een wedstrijd waar je aan deelneemt (dus ook niet
op winst), wedden op de sport waar je aan deelneemt (ongeacht of je zelf participeert) of wedden op een
evenement waar je aan deelneemt. Voorgaande werkt door tot in alle (jeugd)competities en het wedden op
onderdelen van een wedstrijd. Het bekendste voorbeeld is dat in het hedendaagse voetbal bijvoorbeeld ingezet
kan worden op wie de eerste gele kaart pakt.
Ik word benaderd om handelingen te verrichten die aangemerkt kunnen worden als matchfixing, wat nu?
Meld je zo snel als mogelijk bij het bevoegd gezag, de vertrouwenspersoon of jouw trainer. Geef volledige
openheid van zaken, anders ben je zelf aansprakelijk als overtreder van het reglement.
Wie doet onderzoek naar mijn klacht?
Het ISR heeft gelijktijdig met dit reglement een speciale aanklager in het leven geroepen. Deze houdt zich bezig
met het onderzoek doen naar matchfixing. De aanklager is bevoegd om leden in staat van beschuldiging te
stellen, een schikkingsvoorstel te doen, aangifte te doen bij de tuchtcommissie, de zaak (gemotiveerd) te
seponeren of de zaak over te dragen aan het OM. Tevens is de aanklager bevoegd om in beroep te gaan tegen
een uitspraak.
Ook is er een onderzoekscommissie, die op last van de aanklager een vooronderzoek naar aanleiding van een
aangifte kan instellen. Deze commissie controleert de aangifte op waarheidsgehalte, gegrondheid en
verwijtbaarheid. Een juridisch secretaris staat de commissie bij en zorgt voor correcte vastlegging van eventuele
verhoren. Uiteindelijk wordt de zaak door de aanklager voor de tuchtcommissie gebracht.
Wat kan het bestuur van de KBN in deze betekenen?
In gevallen waarin matchfixing ter tafel komt, is de taak van het bestuur primair het instandhouden van de orde.
Het bestuur kan daartoe een ordemaatregel nemen, dat wil zeggen dat iemand waartegen aangifte is gedaan,
tijdelijk wordt beperkt in zijn of haar bewegingsvrijheid. In de praktijk kan dit zich uiten door bijvoorbeeld een
verbod op het bezoeken van de aan de KBN-gerelateerde evenementen.
Het staat het bestuur geheel vrij om te bepalen wat de inhoud van de ordemaatregel is. Deze wordt wel getoetst
aan de volgende criteria: noodzakelijkheid, geschiktheid en evenredigheid. Daarnaast moet de maatregel de
veiligheid pogen te waarborgen of te herstellen.

Ik vermoed matchfixing, wat moet ik doen?
Je kan je richten tot het bondsbestuur, de vertrouwenspersoon of de aanklager van het ISR. Het is mogelijk om
anoniem aangifte te doen. Uiteindelijk komt jouw aangifte natuurlijk bij het ISR terecht. Het intrekken van een
aangifte kan alleen schriftelijk en goed gemotiveerd. Mocht de aanklager op dat moment al een vermoeden van
schuld hebben, dan kan hij besluiten de zaak toch door te zetten.
Iemand heeft tegen mij een valse aangifte gedaan, wat nu?
Het doen van een valse aangifte is een overtreding van het reglement. Dit wordt tuchtrechtelijk bestraft.
Eventuele beschadiging van de goede naam/reputatie is een strafverzwarende omstandigheid.
Wat zijn de straffen die staan op matchfixing?
Matchfixing kan worden bestraft met: een berisping, een verbod op deelname aan activiteiten bij de KBN (max.
3 jaar), verbod om de door de KBN toegekende rechten uit te oefenen (max. 3 jaar), verbod tot het uitoefenen
van functies binnen de KBN (max. 10 jaar), schorsing voor max. 5 jaar of een royement. Op de berisping en het
royement na, kunnen alle straffen ook voorwaardelijk worden opgelegd. Het bestuur van de KBN ziet vervolgens
toe op de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf.

