
De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Pamassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De 
Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50,2515 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn 
ongewijzigd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u 
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting Irom the risks inherent in the electronic transmissiën of messages..

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Doe. 10

Bijlagen; Rapportage Inventarisatie Informatiebronnen Matchfixing en Gerelateerde Risico's 28_01
2014.doc

10.2.e
Ik heb jouw commentaar verwerkt. Nu nog in afwachting van 
Vind jij dat ik jouw punten zo goed heb verwerkt?

10.2,e commentaar.

Groet, 10.2,e

102.e
Beleidsmedewerker

Openbaar Ministerie 
Functioneel Parket

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Doe. 11

10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

FW; agenda+ plan van aanpak inrichting platforms matchfixing 13 maart a.s. 
Plan van aanpak inrichting platforms matchfixing v2.docx

10.2.e rmailto:||j^*yiKI|@minvws.nl1 
201415:19
illllililllllllllllllllll^^ * IjjijjjjilllllliilH

Onderwerp: Fw: agenda+ plan van aanpak inrichting platforms matchfixing 13 maart a.s.

Van:
Verzonden: vrijdag 7 maart 2014 15:19 
Aan: 10.2.e

Van:___ ________________
Verzonden: Friday, March 07, 2014 09:56 AM

kansspelautoriteit.nl' < 
minveni.nl>: 

nocnsf.nl>: 1 
utrecht.politie.nl' <

iminveni.nl>: Maaai@minveni.nl' <j

0,2,e I( 10.2.e 
; 102^ lEE

10.2.e

kan5SPel3utoriteit.nl>: 
Dknvb.nlV <VS)

10.2.e gimlnvenj.nr
knvb.nl>:
om.nl>:

'10,2.e
autrecht.politie.nl>; 

@minven1.nl>
10.2.e |@minvenj.nl'

©rijnmond.politie.nl' <| 10.2.e priinmond.Dolitie.nl>
Onderwerp: agenda+ plan van aanpak inrichting platforms matchfixing 13 maart a.s.

Hierbij ontvangt u de agenda voor het overleg voor a.s. donderdag 13 maart 2014 om 9.00 uur 

Agenda
1. Opening en kennismaking
2. Vaststellen plan van aanpak inrichting platforms matchfixing, inclusief vervolgstappen (bijlage)
3. Actualiteiten, mondeling:
- inventarisatie Functioneel Parket
- voorgestane aanpak integriteit in sport
- stand van zaken onderhandelingen Conventie ter bestrijding van matchfixing
- overige actualiteiten
4. Volgende vergadering
5. Rondvraag en sluiting vergadering

Let op diegene die zich heeft aangemeld voor dit overleg wordt ook aangemetd bij de receptie. Vergeet u legitimatie 
niet anders komt u het gebouw niet binnen.

Met vriendelijke groet.

10.2.e Directiesecretariaat Sport 1 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport|
Bezoekadres: Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag (
Postadres: kamer: Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag 1
T (070) MiUJMtJI I M. 06 I E. MBiggMI@minvws.nlI
aanwezig: maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag

1
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De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn 
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag. 
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is loegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmissiën of messages .

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.
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Concept bestemd voor Strategisch beraad





Doe. 12

Onderwerp; RE: eerste bijeenkomst informatie-uitwisseling Matchfixing

Ik evenmin. Denk dat het FP nut en noodzaak goed kan inschatten dus wat mij betreft geen bezwaar. 

Groeten,

Van: 10.2.e
Verzonden; vrijdag 28 maart 2014 13:44 
Aan:

* Ministerie van VWS gBg^gg)minvws.nlj 
Onderwerp: FW: eerste bijeenkomst informatie-uitwisseling Matchfixing 
Urgentie: Hoog

Groet,

11.1
10.2.g, 11

Van: (Functioneel Parket) rmailto:|
Verzonden: vrildaa 28 maart 2014 12:08 
Aan:

[)utrecht.politie.nl):
_____________ |ri1nmond.Dolitie.nn

CC:
Onderwerp: eerste bijeenkomst informatie-uitwisseling Matchfixing 
Urgentie: Hoog

|(5>om.nl1

Beste mensen,
Zoals besproken door het reeds opgerichte strategische beraad, en wat we zelf eerder ook al 
bespraken, is informatie-uitwisseling nog een hobbel om te nemen. Ik zie genoeg mogelijkheden om 
daar met z'n allen goed overheen te komen. Ik heb het volgende voorstel c.q. vragen:

We gaan eerst met Politie, V8ü en FP om de tafel met het doel te spreken over:
• het eindbeeld; hoe zien we het platform info delen
• wat vinden we zelf vanuit opsporing hoe we kunnen delen
• hoe managen we de verwachtingen
• hoe lopen we het traject __________________________________________

11.1

Deze eerste bijeenkomst wil ik voorbereiden met mijn collega privacy-adviseur, zodat we over een 
voorstel kunnen spreken.

Dan zal maandagochtend 26 mei, naar verwachting, de eerste bijeenkomst zijn van het platform. De
uitnodiging gaat er binnenkort uit via 10.2.e Dan zullen we spreken over het platform, de 
samenwerking en mogelijk al over trends / signalen. Ook zullen afspraken worden gemaakt over het 
vervolg, waar onder het traject om info-deling goed te borgen.

Kunnen jullie aangeven:
• Of je deze koers ook zo ziet (incl vraag FIOD) ?
• Of ie kunt op 13 mei (tot 13:00 uurl of 15 mei fna 14:00 uurl (wat mii betreft in Den Haaol

1
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Wie van jouw organisatie verder aanwezig moet en kan zijn; denk aan de info-adviseurs

m.vr.gr.
10.2.e

Programma Ondermijning 
Openbaar Ministerie 
Functioneel Parket 
Tel: 06-| 
www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Oen Haag

Directie Sport

stichting M Bezoekadres
Rijnstraat 50 
Postbus 20350

T.a.v.
Postbus 200
3870 CE HOEVELAKEN

2500 EJ Den Haag 
www.ri1ksoverheid.nl

Inlichtingen bij

imlnywa.nl

Datum
Betreft

1 5 APR. 20H Kenmerk
359083-119545-S

Uitnodiging nationaal platform matchfixing Bijlage(n]
1

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de

Geachte
datum en het kenmerk van 
deze brief.

Graag nodig ik u, mede namens de partners van het strategisch beraad 
matchfixing, van harte uit voor deelname aan het op te richten Nationale 
Platform Matchfixing. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 
26 mei 2014 om 10:00 uur bij Functioneel Parket, Ddok 163 te Amsterdam.

Met het Nationale Platform Matchfixing willen we een structureel overleg over 
matchfixing realiseren tussen opsporingspartners, toezichthouder(s), de 
sportsector en de kansspelsector. Het doel van het in te richten nationale platform 
is om de informatiepositie van alle stakeholders te verbeteren, zodat meer 
signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de 
juiste stakeholders terecht komen en de meest passende interventie kan worden 
ingezet. Het kan de sportsector enerzijds helpen om adequate maatregelen te 
nemen op persoons- en clubniveau en anderzijds de justitiële partners helpen 
om meer concrete signalen binnen te krijgen en inkomende signalen beter te 
beoordelen door een verbeterde informatiepositie. In het bijgevoegde plan van 
aanpak inrichting platforms kunt u de details nalezen.

Het Functioneel Parket (FP) is bereid om dit overleg te coördineren, inhoudelijk 
voor te bereiden en voor te zitten. Mede namens de partners nodig ik Politie, 
FIOD, Belastingdienst doelgroep sport, Stg. M, Kansspelautoriteit, KNVB, 
integriteltsloket NOC*NSF, KNLTB en de Lotto uit voor deelname aan het platform. 
Er zal worden gestart met de voetbalsector, omdat dit de grootste sport is in 
Nederland. Deze reikwijdte zal op enig moment worden uitgebreid naar andere 
relevante sporten, waarbij in nauw overleg met NOC*NSF en de sportbonden 
wordt gekeken naar de meest relevante disciplines. De verwachting is dat dit 
platform vier keer per jaar bijeen zal komen.

Parallel aan het oprichten van het nationale platform wordt uitgezocht welke 
afspraken nodig zijn om informatie te kunnen delen tussen publieke en private 
partijen. Elke betrokken partij heeft eigenstandige verantwoordelijkheid voor 
het vertrouwelijk omgaan met de informatie uit dit overleg.

http://www.ri1ksoverheid.nl


Directie Sport
Graag verneem ik van u of u wilt deelnemen aan dit platform en wie u namens 
uw organisatie afvaardigt. U kunt dit laten weten aan 
afdeling Beleid & Strategie van het Functioneel Parket
OSjMUSiËlIl

Met vriendelijke groet, 
de minister van Volksgezondheid, 
Weizijn en Sport, namens deze.

10.2.e.

drs. B.C. Zijlstra

Kenmerk 

359083-U9545-S



Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Sport

Bezoekadres 
Rijnstraat 50 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
www.riiksQverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e
E JBCTKHtomin'Oivs.nl

10,2.e

Kenmerk 
359083-119545-S

Bijlage(n)
1

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief.

Graag nodig ik u, mede namens de partners van het strategisch beraad 
matchfixing, van harte uit voor deelname aan het op te richten Nationale 
Platform Matchfixing. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 
26 mei 2014 om 10:00 uur bij Functioneel Parket, IJdok 163 te Amsterdam.

Met het Nationale Platform Matchfixing willen we een structureel overleg over 
matchfixing realiseren tussen opsporingspartners, toezichthouder(s), de 
sportsector en de kansspelsector. Het doel van het in te richten nationale platform 
is om de informatiepositie van alle stakeholders te verbeteren, zodat meer 
signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de 
juiste stakeholders terecht komen en de meest passende interventie kan worden 
ingezet. Het kan de sportsector enerzijds helpen om adequate maatregelen te 
nemen op persoons- en clubniveau en anderzijds de justitiële partners helpen 
om meer concrete signalen binnen te krijgen en inkomende signalen beter te 
beoordelen door een verbeterde informatiepositie. In het bijgevoegde plan van 
aanpak inrichting platforms kunt u de details nalezen.

Het Functioneel Parket (FP) is bereid om dit overleg te coördineren, inhoudelijk 
voor te bereiden en voor te zitten. Mede namens de partners nodig ik Politie,
FIOD, Belastingdienst doelgroep sport, Stg. M, Kansspelautoriteit, KNVB, 
integriteitsloket NOC*NSF, KNLTB en de Lotto uit voor deelname aan het platform.
Er zal worden gestart met de voetbalsector, omdat dit de grootste sport is in 
Nederland. Deze reikwijdte zal op enig moment worden uitgebreid naar andere 
relevante sporten, waarbij in nauw overleg met NOC*NSF en de sportbonden 
wordt gekeken naar de meest relevante disciplines. De verwachting is dat dit 
platform vier keer per jaar bijeen zal komen.

Parallel aan het oprichten van het nationale platform wordt uitgezocht welke 
afspraken nodig zijn om informatie te kunnen delen tussen publieke en private 
partijen. Elke betrokken partij heeft eigenstandige verantwoordelijkheid voor 
het vertrouwelijk omgaan met de informatie uit dit overleg.

De Lotto
T.a.v. SHHHGSI 
Postbus 3074 
2280 GB RIJSWIJK

Datum
Betreft

I 5 APR. ZOK
Uitnodiging nationaal platform matchfixing

Geachte

http://www.riiksQverheid.nl


Directie Sport
Graag verneem ik van u of u wilt deelnemen aan dit platform en wie u namens

Met vriendelijke groet, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze, 
de directeur Snort.

drs. B.C. Zijlstra

Kenmerk
afdeling Beleid & Strategie van het Functioneel Parket; 
06-jmEÊÊM-

j@om.nl.
359083-119545-S

mailto:j@om.nl


Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 E] Den Haag

KNLTB
10.2.e-

Postbus 1617
3800 BP AMERSFOORT

Datum 1 5 APR. ZOU
Betreft Uitnodiging nationaal platform matchfixing

10.2.e

Graag nodig ik u, mede namens de partners van het strategisch beraad 
matchfixing, van harte uit voor deeiname aan het op te richten Nationale 
Platform Matchfixing. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 
26 mei 2014 om 10:00 uur bij Functioneel Parket, IJdok 163 te Amsterdam.

Met het Nationale Platform Matchfixing willen we een structureel overleg over 
matchfixing realiseren tussen opsporingspartners, toezichthouder(s), de 
sportsector en de kansspelsector. Flet doel van het in te richten nationale platform 
is om de informatiepositie van alle stakeholders te verbeteren, zodat meer 
signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de 
juiste stakeholders terecht komen en de meest passende interventie kan worden 
ingezet. Het kan de sportsector enerzijds helpen om adequate maatregelen te 
nemen op persoons- en clubniveau en anderzijds de justitiële partners helpen 
om meer concrete signalen binnen te krijgen en inkomende signalen beter te 
beoordelen door een verbeterde informatiepositie. In het bijgevoegde plan van 
aanpak inrichting platforms kunt u de details nalezen.

Het Functioneel Parket (FP) is bereid om dit overleg te coördineren, inhoudelijk 
voor te bereiden en voor te zitten. Mede namens de partners nodig ik Politie, 
FIOD, Belastingdienst doelgroep sport, Stg. M, Kansspelautoriteit, KNVB, 
integriteitsloket NOC*NSF, KNLTB en de Lotto uit voor deelname aan het platform. 
Er zal worden gestart met de voetbalsector, omdat dit de grootste sport is in 
Nederland. Deze reikwijdte zal op enig moment worden uitgebreid naar andere 
relevante sporten, waarbij in nauw overleg met NOC*NSF en de sportbonden 
wordt gekeken naar de meest relevante disciplines. De verwachting is dat dit 
platform vier keer per jaar bijeen zal komen.

Parallel aan het oprichten van het nationale platform wordt uitgezocht welke 
afspraken nodig zijn om informatie te kunnen deien tussen publieke en private 
partijen. Elke betrokken partij heeft eigenstandige verantwoordeiijkheid voor 
het vertrouwelijk omgaan met de informatie uit dit overieg.

Directie Sport

Bezoekadres
Rijnstraat 50 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag

Inlichtingen bij

mtOiyws.nl

Kenmerk
359083-119545-5

Bijlage(n)
1

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief.



Directie Sport
Graag verneem ik van u of u wilt deelnemen aan dit platform en wie u namens 
uw organisatie afvaardigt. U kunt dit laten weten aan 
afdeling Beleid & Strategie van het Functioneel Parket;]

Kenmerk

359Q83-119545-S

Met vriendelijke groet, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze,

w±_____________

drs. B.C. Zijlstra



Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 E] Den Haag

Directie Sport

Bezoekadres 
Rijnstraat 50 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
www.rliksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e
E MlïWT»tni|nyws.n)

10,2.e

Kenmerk 
359083-119545-S

Bijlage(n)
1

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief.

Graag nodig ik u, mede namens de partners van het strategisch beraad 
matchfixing, van harte uit voor deelname aan het op te richten Nationale 
Platform Matchfixing. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 
26 mei 2014 om 10:00 uur bij Functioneel Parket, IJdok 163 te Amsterdam.

Met het Nationale Platform Matchfixing willen we een structureel overleg over 
matchfixing realiseren tussen opsporingspartners, toezichthouder(s), de 
sportsector en de kansspelsector. Het doel van het in te richten nationale platform 
is om de informatiepositie van alle stakeholders te verbeteren, zodat meer 
signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de 
juiste stakeholders terecht komen en de meest passende interventie kan worden 
ingezet. Het kan de sportsector enerzijds helpen om adequate maatregelen te 
nemen op persoons- en clubniveau en anderzijds de justitiële partners helpen 
om meer concrete signalen binnen te krijgen en inkomende signalen beter te 
beoordelen door een verbeterde informatiepositie. In het bijgevoegde plan van 
aanpak inrichting platforms kunt u de details nalezen.

Het Functioneel Parket (FP) is bereid om dit overleg te coördineren, inhoudelijk 
voor te bereiden en voor te zitten. Mede namens de partners nodig ik Politie,
FIOD, Belastingdienst doelgroep sport, Stg. M, Kansspelautoritelt, KNVB, 
integriteitsloket NOC*N5F, KNLTB en de Lotto uit voor deelname aan het platform.
Er zal worden gestart met de voetbalsector, omdat dit de grootste sport is in 
Nederland. Deze reikwijdte zal op enig moment worden uitgebreid naar andere 
relevante sporten, waarbij in nauw overleg met NOC*NSF en de sportbonden 
wordt gekeken naar de meest relevante disciplines. De verwachting is dat dit 
platform vier keer per jaar bijeen zal komen.

Parallel aan het oprichten van het nationale platform wordt uitgezocht welke 
afspraken nodig zijn om informatie te kunnen delen tussen publieke en private 
partijen. Elke betrokken partij heeft eigenstandige verantwoordelijkheid voor 
het vertrouwelijk omgaan met de informatie uit dit overleg.

NOC*NSF 
T.a.v.
Postbus 302 
6800 AH ARNHEM

Datum
Betreft

1 5 APR. ZOU
Uitnodiging nationaal platform matchfixing

Geachte

http://www.rliksoverheid.nl


Directie Sport
Graag verneem ik van u of u wilt deelnemen aan dit platform en wie u namens 
uw organisatie afvaardigt. U kunt dit laten weten aan 
afdeling Beleid & Strategie van het Functioneel Parket;
06-1

Kenmerk

3S9083-119545'S

Met vriendelijke groet, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze.

10.2.e.

drs. B.C. Zijlstra



Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 E3 Den Haag

KNVB^______
T.a.v.
Postbus 515 
3700 AM ZEIST

Datum 5 APR,
Betreft Uitnodiging nationaal platform matchfixing

Geachte |||m|,2.e

Graag nodig ik u, mede namens de partners van het strategisch beraad 
matchfixing, van harte uit voor deelname aan het op te richten Nationale 
Platform Matchfixing. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 
26 mei 2014 om 10:00 uur bij Functioneel Parket, Ddok 163 te Amsterdam.

Directie Sport

Bezoekadres 
Rijnstraat 50 
Postbus 20350 
2500 E) Den Haag

Inlichtingen bij

Kenmerk
359083-119545-S

Bijlage(n)
1

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief.

Met het Nationale Platform Matchfixing willen we een structureel overleg over 
matchfixing realiseren tussen opsporingspartners, toezichthouder(s), de 
sportsector en de kansspelsector. Het doel van het in te richten nationale platform 
is om de informatiepositie van alle stakeholders te verbeteren, zodat meer 
signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de 
juiste stakeholders terecht komen en de meest passende interventie kan worden 
ingezet. Het kan de sportsector enerzijds helpen om adequate maatregelen te 
nemen op persoons- en clubniveau en anderzijds de justitiële partners helpen 
om meer concrete signalen binnen te krijgen en inkomende signalen beter te 
beoordelen door een verbeterde informatiepositie. In het bijgevoegde plan van 
aanpak inrichting platforms kunt u de details nalezen.

Het Functioneel Parket (FP) is bereid om dit overleg te coördineren, inhoudelijk 
voor te bereiden en voor te zitten. Mede namens de partners nodig ik Politie, 
FIOD, Belastingdienst doelgroep sport, Stg. M, Kansspelautoriteit, KNVB, 
integriteitsloket NOC*NSF, KNLTB en de Lotto uit voor deelname aan het platform. 
Er zal worden gestart met de voetbalsector, omdat dit de grootste sport is in 
Nederland. Deze reikwijdte zal op enig moment worden uitgebreid naar andere 
reievante sporten, waarbij in nauw overleg met NOC*NSF en de sportbonden 
wordt gekeken naar de meest relevante disciplines. De verwachting is dat dit 
platform vier keer per jaar bijeen zal komen.

Parallel aan het oprichten van het nationale platform wordt uitgezocht welke 
afspraken nodig zijn om informatie te kunnen delen tussen publieke en private 
partijen. Elke betrokken partij heeft eigenstandige verantwoordelijkheid voor 
het vertrouwelijk omgaan met de informatie uit dit overleg.



Directie Sport
Graag verneem ik van u of u wilt deeinemen aan dit platform en wie u namens 
uw organisatie afvaardigt. U kunt dit iaten weten aan HHRBCl
afdeiing Beieid & Strategie van het Functioneel Parket;, 
06-i

,2.e
10.2.e l(ia)om.nl.

Met vriendelijke groet, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze.

10.2,e,

drs. B.C. Zijlstra

Kenmerk

359083-119545'S



Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Kansspelautoriteit
T.a.v. mevrouw M. Appelman
Postbus 298
2501 CG DEN HAAG

Datum
Betreft

,1 5 APR.
Uitnodiging nationaal platform matchfixing

Geachte mevrouw Apppelman,

Graag nodig ik u, mede namens de partners van het strategisch beraad 
matchfixing, van harte uit voor deelname aan het op te richten Nationale 
Platform Matchfixing. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 
26 mei 2014 om 10:00 uur bij Functioneel Parket, Ddok 163 te Amsterdam.

Directie Sport

Bezoekadres 
Rijnstraat 50 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag

Iniichtingen bij

mlnvws.nl
T 070

Kenmerk
359083-119545-S

Bijlage(n)
1

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief.

Met het Nationale Platform Matchfixing willen we een structureel overleg over 
matchfixing realiseren tussen opsporingspartners, toezichthouder(s), de 
sportsector en de kansspelsector. Het doel van het in te richten nationale platform 
is om de informatiepositie van alle stakeholders te verbeteren, zodat meer 
signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de 
juiste stakeholders terecht komen en de meest passende interventie kan worden 
ingezet. Het kan de sportsector enerzijds helpen om adequate maatregelen te 
nemen op persoons- en clubniveau en anderzijds de justitiële partners helpen 
om meer concrete signalen binnen te krijgen en inkomende signalen beter te 
beoordelen door een verbeterde informatiepositie. In het bijgevoegde plan van 
aanpak inrichting platforms kunt u de details nalezen.

Het Functioneel Parket (FP) is bereid om dit overleg te coördineren, inhoudelijk 
voor te bereiden en voor te zitten. Mede namens de partners nodig ik Politie, 
FIOD, Belastingdienst doelgroep sport, Stg. M, Kansspelautoriteit, KNVB, 
integriteitsloket NOC*NSF, KNLTB en de Lotto uit voor deelname aan het platform. 
Er zal worden gestart met de voetbalsector, omdat dit de grootste sport is in 
Nederland. Deze reikwijdte zal op enig moment worden uitgebreid naar andere 
relevante sporten, waarbij in nauw overleg met NOC^NSF en de sportbonden 
wordt gekeken naar de meest relevante disciplines. De verwachting is dat dit 
platform vier keer per jaar bijeen zal komen.

Parallel aan het oprichten van het nationale platform wordt uitgezocht welke 
afspraken nodig zijn om informatie te kunnen delen tussen publieke en private 
partijen. Elke betrokken partij heeft eigenstandige verantwoordelijkheid voor 
het vertrouwelijk omgaan met de informatie uit dit overleg.



Directie Sport
Graag verneem ik van u of u wilt deelnemen aan dit platform en wie u namens 
uw organisatie afvaardigt. U kunt dit laten weten aan
afdeling Beleid & Strategie van het Functioneel Parket;, 
06-1 10.2.e

10.2.e l@om.nl.
Kenmerk

359083-119S45-S

Met vriendelijke groet, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze.

10-2.e.

drs. B.C. Zijlstra

mailto:l@om.nl


Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Sport

Politie Eenheid Rotterdam Bezoekadres 
Rijnstraat 50 
Postbus 20350

T.a.v.
Postbus 70023 
3000 LD ROTTERDAM

2500 E3 Oen Haag 
www.niksoverheld.nl

Inlichtingen bij

Datum
Betreft

t 5 APR, 2(ll«
Kenmerk
359083-119545-S

Uitnodiging nationaal platform matchfixing Bijlage(n)
1

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de

Geachte
datum en het kenmerk van 
deze brief.

Graag nodig ik u, mede namens de partners van het strategisch beraad 
matchfixing, van harte uit voor deelname aan het op te richten Nationale 
Platform Matchfixing. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 
26 mei 2014 om 10:00 uur bij Functioneel Parket, IJdok 163 te Amsterdam.

Met het Nationale Platform Matchfixing willen we een structureel overleg over 
matchfixing realiseren tussen opsporingspartners, toezichthouder(s), de 
sportsector en de kansspelsector. Het doel van het in te richten nationale platform 
is om de informatiepositie van alle stakeholders te verbeteren, zodat meer 
signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de 
juiste stakeholders terecht komen en de meest passende interventie kan worden 
ingezet. Het kan de sportsector enerzijds helpen om adequate maatregelen te 
nemen op persoons- en clubniveau en anderzijds de justitiële partners helpen 
om meer concrete signalen binnen te krijgen en inkomende signalen beter te 
beoordelen door een verbeterde informatiepositie. In het bijgevoegde plan van 
aanpak inrichting platforms kunt u de details nalezen.

Het Functioneel Parket (FP) is bereid om dit overleg te coördineren, inhoudelijk 
voor te bereiden en voor te zitten. Mede namens de partners nodig ik Politie, 
FIOD, Belastingdienst doelgroep sport, Stg. M, Kansspelautoriteit, KNVB, 
integriteitsloket NOC*NSF, KNLTB en de Lotto uit voor deelname aan het platform. 
Er zal worden gestart met de voetbalsector, omdat dit de grootste sport is in 
Nederland. Deze reikwijdte zal op enig moment worden uitgebreid naar andere 
relevante sporten, waarbij in nauw overleg met NOC*NSF en de sportbonden 
wordt gekeken naar de meest relevante disciplines. De verwachting is dat dit 
platform vier keer per jaar bijeen zal komen.

Parallel aan het oprichten van het nationale platform wordt uitgezocht welke 
afspraken nodig zijn om informatie te kunnen delen tussen publieke en private 
partijen. Elke betrokken partij heeft eigenstandige verantwoordelijkheid voor 
het vertrouwelijk omgaan met de informatie uit dit overleg.

http://www.niksoverheld.nl


Directie Sport
Graag verneem ik van u of u wilt deelnemen aan dit platform en wie u namens 
uw organisatie afvaardigt. U kunt dit laten weten aan 
afdeling Beleid & Strategie van het Functioneel Parket;
06-1

10:2.e
10,2.e l@om.nl.

Kenmerk

359083-119545-S

Met vriendelijke groet, 
de minister van Voiksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze.

drs. B.C. Zijlstra

mailto:l@om.nl


Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 E3 Den Haag

Directie Sport

Belastingdienst Doelgroep Sport Bezoekadres 
Rijnstraat 50 
Postbus 20350

T.a.v.
Postbus 18500 
3501 CM UTRECHT

2500 EJ Den Haag

Inlichtingen bij

anlp.yimsj)!

Datum
Betreft

I 5 APR. 20t«
Kenmerk
359083119545-S

Uitnodiging nationaal platform matchfixing Bijlage(n)
1

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de

Geachte
datum en het kenmerk van 
deze brief.

Graag nodig ik u, mede namens de partners van het strategisch beraad 
matchfixing, van harte uit voor deelname aan het op te richten Nationale 
Platform Matchfixing. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 
26 mei 2014 om 10:00 uur bij Functioneel Parket, Ddok 163 te Amsterdam.

Met het Nationale Platform Matchfixing willen we een structureel overleg over 
matchfixing realiseren tussen opsporingspartners, toezichthouder(s), de 
sportsector en de kansspelsector. Het doel van het in te richten nationale platform 
is om de informatiepositie van alle stakeholders te verbeteren, zodat meer 
signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de 
juiste stakeholders terecht komen en de meest passende interventie kan worden 
ingezet. Het kan de sportsector enerzijds helpen om adequate maatregelen te 
nemen op persoons- en clubniveau en anderzijds de justitiële partners helpen 
om meer concrete signalen binnen te krijgen en inkomende signalen beter te 
beoordelen door een verbeterde informatiepositie. In het bijgevoegde plan van 
aanpak inrichting platforms kunt u de details nalezen.

Het Functioneel Parket (FP) is bereid om dit overleg te coördineren, inhoudelijk 
voor te bereiden en voor te zitten. Mede namens de partners nodig ik Politie, 
FIOD, Belastingdienst doelgroep sport, Stg. M, Kansspelautoriteit, KNVB, 
integriteitsloket NOC*NSF, KNLTB en de Lotto uit voor deelname aan het platform. 
Er zal worden gestart met de voetbalsector, omdat dit de grootste sport is in 
Nederland. Deze reikwijdte zal op enig moment worden uitgebreid naar andere 
relevante sporten, waarbij in nauw overleg met NOC*NSF en de sportbonden 
wordt gekeken naar de meest relevante disciplines. De verwachting is dat dit 
platform vier keer per jaar bijeen zal komen.

Parallel aan het oprichten van het nationale platform wordt uitgezocht welke 
afspraken nodig zijn om informatie te kunnen delen tussen publieke en private 
partijen. Elke betrokken partij heeft eigenstandige verantwoordelijkheid voor 
het vertrouwelijk omgaan met de informatie uit dit overleg.



Directie Sport
Graag verneem ik van u of u wilt deelnemen aan dit platform en wie u namens 
uw organisatie afvaardigt. U kunt dit laten weten aan ■■■HU 
afdeling Beleid &. Strategie van het Functioneel Parket; J 
06-

Kenmerk

359083-119545-S

Met vriendelijke groet, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze.

drs. B.C. Zijlstra



Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Sport

FIOD ___________
T.a.v. f
Postbus 19266 
3501 DG UTRECHT

2500 EJ Den Haag 
www.rilksoverheid.nl

Bezoekadres 
Rijnstraat 50 
Postbus 20350

Inlichtingen bij

imlnvws.nl

Datum
Betreft

1 5 APR. ZOU
Kenmerk
359083119545-S

Uitnodiging nationaai piatform matchfixing Bijlage(n)
1

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de

Geachte
datum en het kenmerk van 
deze brief.

Graag nodig ik u, mede namens de partners van het strategisch beraad 
matchfixing, van harte uit voor deeiname aan het op te richten Nationaie 
Piatform Matchfixing. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 
26 mei 2014 om 10:00 uur bij Functioneel Parket, IJdok 163 te Amsterdam.

Met het Nationale Platform Matchfixing willen we een structureel overleg over 
matchfixing realiseren tussen opsporingspartners, toezichthouder(s), de 
sportsector en de kansspelsector. Het doel van het in te richten nationale platform 
is om de informatiepositie van alle stakeholders te verbeteren, zodat meer 
signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de 
juiste stakeholders terecht komen en de meest passende interventie kan worden 
ingezet. Het kan de sportsector enerzijds helpen om adequate maatregelen te 
nemen op persoons- en clubniveau en anderzijds de justitiële partners helpen 
om meer concrete signalen binnen te krijgen en inkomende signalen beter te 
beoordelen door een verbeterde informatiepositie. In het bijgevoegde plan van 
aanpak inrichting platforms kunt u de details nalezen.

Het Functioneel Parket (FP) Is bereid om dit overleg te coördineren, inhoudelijk 
voor te bereiden en voor te zitten. Mede namens de partners nodig ik Politie, 
FIOD, Belastingdienst doelgroep sport, Stg. M, Kansspelautoriteit, KNVB, 
integriteitsloket NOC*NSF, KNLTB en de Lotto uit voor deelname aan het platform. 
Er zal worden gestart met de voetbalsector, omdat dit de grootste sport is in 
Nederland. Deze reikwijdte zal op enig moment worden uitgebreid naar andere 
relevante sporten, waarbij in nauw overleg met NOC*NSF en de sportbonden 
wordt gekeken naar de meest relevante disciplines. De verwachting is dat dit 
platform vier keer per jaar bijeen zal komen.

Parallel aan het oprichten van het nationale platform wordt uitgezocht welke 
afspraken nodig zijn om informatie te kunnen delen tussen publieke en private 
partijen. Elke betrokken partij heeft eigenstandige verantwoordelijkheid voor 
het vertrouwelijk omgaan met de informatie uit dit overleg.

http://www.rilksoverheid.nl


Directie Sport
Graag verneem ik van u of u wilt deelnemen aan dit platform en wie u namens 
uw organisatie afvaardigt. U kunt dit laten weten aan
afdeling Beleid & Strategie van het Functioneel Parket:^^j^^33BB|(5)om.nl. 
06-1

Kenmerk

3590B3'119545-S

Met vriendelijke groet, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze,

drs. B.C. Zijlstra



Doe. 14

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

BD/DSP
Jinsdag 10 februari 2015 10;01

____ PBD/DS'
i: Nationaal platform matchfixing

@minvenj.nl] 

BD/DVB/IV

De afspraak is inderdaad in het kader van het wetsvoorstel kansspelen op afstand, en meer specifiek 
in het kader van de lagere regelgeving. We willen daarin het een en ander over het nationaal platform 
opnemen wat we graag eerst met jullie willen bespreken. Ook komt uit verschillende onderzoeken en 
aanbevelingen naar voren dat het nationaal platform een belangrijke schakel zou moeten vormen 
tussen verschillende partijen om matchfixing tegen te kunnen gaan. We willen daarom graag ook met 
jullie van gedachten wisselen over de mogelijke ontwikkeling van het platform en de (uitgebreidere) 
rol die het in toekomst zou kunnen gaan spelen.

Groet,

Programmamedewerker Modernisering Kansspelen 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directie Sanctie- en Preventiebeleid 
Afdeling Preventie-, Kansspel- en Slachtofferbeleid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Van; ■■ ■Uil - BD/DSP 
Verzonden: dinsdag 10 februari 2015 9:45 
Aan: - BD/DSP
Onderwerp: FW: Nationaal platform matchfixing

Ha m

HHH 6ven wat aanvullende info willen mailen? Bedankt!

Groet

Van: (HHH) rmailto|SHMi®'^''^v'^^-'^l^
Verzonden: dinsdag 10 februari 2015 9:38 
Aan: (■■■■f - BD/DSP; ■■■■■1- BD/DVB/IV 
Onderwerp: Re: Nationaal platform matchfixing

Deze uitnodiging komt bij mij uit de lucht vallen. Zou ik iets meer kunnen horen waarom dit overleg op deze termijn 
wordt gevraagd? Heeft dit van doen met de nieuwe kansspelwet?

Gr.HHi

1



HHHHI' bd/dsp ^1]
Verzonden: Tuesday, February 10, 2015 09:20 AM ______
Aan: fHBBB(HBHD/ lüHHiHH~ BD/DVB/IV j[j|JJB|iiiiiiiii I ii| lil 
Onderwerp: Nationaal platform matchfixing

Beste genodigde,

Op verzoek van |[||||||||[||||||||||^^ wil ik graag een overleg inplannen over de rol van het nationaal
platform matchfixing.

Hieronder heb ik een aantal opties genoteerd. Kunt u aan mij doorgeven op welke van onderstaande 
data u uw agenda zou kunnen vrij maken? Bij voorbaat hartelijk dank.

Donderdag 12 februari van 
Donderdag 12 februari van 
Maandag 16 februari van 
Donderdag 19 februari van 
Donderdag 19 februari van 
Donderdag 19 februari van

11.00 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.00 uur
11.00 tot 12.00 uur
09.00 tot 10.00 uur
13.00 tot 14.00 uur 
15.30 tot 16.30 uur

Vanuit onze kant zijn bij het gesprek aanwezig.

Met vriendelijke groet,

rojectassistent Programma Modernisering Kansspelen

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 27 Kamer JU 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

ü!
www.ri1ksoverheid.nl/veni

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

• Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
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tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den haag. 
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender Ie melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is nol intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested lo inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages..

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Doe. 15

10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

__________ I (Functioneel Parket) |||||||^Q|^n||^^
tinsdag 7 april 2015 15:45

E]ppi|jj|j|ppolitiejil)^flHHE^S
3minvenj.nl; Qjlminvenj.nl;] 10.2.ePI ___ _

stukken Nationaal Platform Matchfixing 13 april 
verslag NPM 26 januari 2015.doc; Samenwerkingsovereenkomst Platform Matchfixing 
concept 0.5.doc; Samenwerkingsovereenkomst Platform Matchfixing concept 0.4 bijlage 
juridisch kader.doc; AGENDA platform matchfixing 13 april 2015.doc; AGENDA platform 
matchfixing 13 april 2015.doc

Ter info 
Vgr
10.2.e

Van: (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 7 april 2015 15:43 
Aan: ■■DÏ]l^[^||||||mfbo.nr; mg^Qldteredivisie.nl'; 

i@knvb.nl';
|@proprof.nr;

@knvb,nl'; 
belastingdienst.r

10.2.e
Pnoc-nsf.nl

|@rijnmond.politie.nl' 
m^^J@belastingdienst.nr; 

fi^B@delotto.nr; KltiïiEtcDknltb.nr 
Amsterdam); MEE!

rijnmond.politie.nl'; 
kansspelautoritelt.nl';

_______ ^chtingm.nl'; __
___________(FP Amsterdam);|^^^^JB (FP Amsterdarn)^

J@fifpro.org'; jjjjj^abeln.nl';
Onderwerp: stukken Nationaal Platform Matchfixing 13 april

@eredivisie.nl'; mn
____^^@wcs.nl';
utrecht.politie.nl';

belastingdienst.nl';

knvb.nl';

pfifpro.org'; 
photmail.com';

@cfk.nl'; 
a(FP

10.2.e
10.2.e^ 10.2.e l@politie.nlV

[FP Amsterdam);

Beste mensen,

Flierbij ontvangt u de agenda, het verslag (nogmaals) en het (laatste) concept van de 
samenwerkingsovereenkomst (+ bijlage juridisch kader). Alle op- en aanmerkingen op de vorige 
conceptovereenkomst zijn verwerkt. Omdat sommige opmerkingen overeen kwamen, kan het zijn dat 
het net anders is verwoord dan voorgesteld. We denken met de huidige tekst zoveel mogelijk aan alle 
wensen te hebben voldaan. De wijze van ondertekening zal maandag dan ook besproken kunnen 
worden.

Zoals eerder aangekondigd is deze bijeenkomst maandag 13 april aanvang 10:00 uur bij de LOTTO in 
Rijswijk / Den Flaag (Laan van Hoornwijck 55, Rijswijk). Bij knooppunt Ypenburg de afrit namen. U 
kunt het beste parkeren op de P+R Floornwijck, direct aan de overzijde van de LOTTO. Voor 
uitrijkaartjes wordt gezorgd.
Degene die met OV komt kan het beste tramlijn 15 gebruiken.’

Met vriendelijke groet.

Jpenbaar Ministerie 
Functioneel Parket 
Tel: QS-mÜia 
www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
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was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Platform Matchfixing operationeel

26 mei is het Platform Matchfixing voor het eerst bijeen gekomen. 29 september staat de volgende 

bijeenkomst gepland. Zoals in het strategisch beraad afgesproken, zijn de in het plan van aanpak 

genoemde partijen uitgenodigd. Zie voor het volledige overzicht de bijlage. Uit dit eerste overleg kwam 

het beeld naar voren dat de deelnemers zo concreet mogelijk over signalen willen kunnen gaan spreken. 

De informatiedeling is wederkerig; over de verwerking van signalen zal zo transparant mogelijk worden 

gecommuniceerd. Tevens werd belangrijk gevonden elkaar persoonlijk te kennen; het Platform staat of 

valt met vertrouwen.

Informatiedeling

13 mei hebben vertegenwoordigers van V&], FP, Politie en FIOD gesproken over de mogelijkheden voor 

informatiedeling in het Platform. Het FP heeft vervolgens een overzicht gemaakt waaruit blijkt dat 

informatiedeling tussen bepaalde partijen mogelijk is en dat uitwisselingen tussen bepaalde partijen pas 

mogelijk is als een aantal afspraken op papier zijn uitgewerkt. Dit overzicht is door het FP op het 

Platform toegelicht en besproken.

Om uit het platform het meeste rendement te halen is het nodig om vanuit het Platform een 

werkdocument te maken. Dit zal van alle partijen inzet vragen. Het FP begeleidt dit traject. Een 

vragenlijst is aan alle partijen gezonden om tot die werkafspraken te komen. Tevens is een aantal 

bilaterale gesprekken hierover gevoerd.

Mede door het Platform zijn reeds bilaterale contacten over signalen tot stand gekomen, waarbij in 

concrete gevallen informatie is gedeeld. De aard van het uitwisselen van informatie zal gefaseerd 

groeien; de beginfase is vooral een geanonimiseerde casusbespreking en in de eindfase kunnen 

subjecten bij naam en toenaam genoemd worden. De ambitie is om dit begin 2015 gerealiseerd te 

hebben.

10.2 . c 
10.2 .g

10.2 .c 
10.2.g

Signalen overleg
Reeds langer bestaat het zogenaamde Signalenoverleg, waaraan FP, Politie (CIV), FIOD, Belastingdienst

Signalen

Mede door de oprichting van het platform, zijn enkele signalen vanuit het ontstane netwerk bilateraal 

met elkaar gedeeld. In de afgelopen periode zijn diverse soorten signalen in het Signalenoverleg 

behandeld. Deze signalen zouden we globaal in de volgende categorie kunnen indelen:

I mHHIIIIHIIIIIIIII 
I

Het SSiS-overleg tussen NP (LE), HOD, LP en FP.



Vervolg op Signalen
10.2.C,

Knelpunten

In de loop van de samenwerking op het gebied van aanpak voetbalfraude/matchfixing zijn zich ook een 

aantal knelpunten gaan voordoen.

Een van die knelpunten betreft het detecteren van betekenisvolle signalen. Hiervoor bleek meer 

beschikbare capaciteit en expertise nodig binnen politie en de FIOD. Een ander knelpunt betrof het 

opwerken van de signalen. Hiervoor is het bundelen van expertise noodzakelijk gebleken. Hierover is op 

initiatief van het FP 9 juli tussen de diensthoofden van FIOD, Politie (LE en Rotterdam), FP en LP 

gesproken en is een verbetering in gang gezet.

Conclusie

De verwachting is dat met het platform en de werkervaringen tot nu toe meer signalen in beeld zullen 

komen en meer betekenisvolle zaken zullen worden geselecteerd. Alle betrokken partijen hebben aan 

deze samenwerking zowel op signalen niveau als op sturingsniveau vormgegeven. De knelpunten in de 

samenwerking zijn tussentijds gedetecteerd en er zijn diverse verbetertrajecten in gang gezet. De 

mogelijkheden tot informatiedeling worden in werkafspraken verwoord. Een eerste concept zal naar 

verwachting eind 2014 gereed zijn voor bespreking in het platform.
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10.2.c • 
11
10.2 . c 
11 kan naar ons oordeel niettemin worden gesteld dat we ter zake de aanpak van 

dit fenomeen een goede basis hebben gelegd.
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Doe. 16

Van:
Verzonden:
Aan:

(Functioneel Parket) @om.nl]
donderdag 25 juni 2015 14:41

Onderwerp:
Bijlagen:

defenitieve samenwerkingsovereenkomst 
Samenwerkingsovereenkomst Platform Matchfixing definitief.pdf

Beste mensen,
Hierbij de definitieve versie + bijlage. Willen jullie, zoals besproken tijdens het afgelopen platform, een 
handtekening laten plaatsen op het tekenblad en deze ingescand aan mij zenden ?

cht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmissiën of messages.

Ministry of Security and Justice
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
NATIONAAL PLATFORM MATCHFIXING

10.2.e



OPLEGNOTITIE

Samenwerkingsovereenkomst Nationaal Platform Matclifixing

Het Nationaal Platform Matchfixing betreft een structureel overleg tussen de 
opsporingspartners, toezichthouder(s), de sportsector en de kansspelsector. Het doel van dit 
nationale platform is om de informatiepositie van de betrokken stakeholders te verbeteren, 
zodat meer signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de 
juiste stakeholders terecht komen en de meest passende interventie (van preventie tot 
repressie) kan worden ingezet om matchfixing te bestrijden.

Het platform is op 26 mei 2014 voor het eerst bijeengekomen en de deelnemers zijn 
sindsdien ongeveer 6 wekelijks, steeds bij een andere netwerkpartner verwelkomd.

De ondertekende samenwerkingsovereenkomst bevestigt de wil tot samenwerking. De 
overeenkomst beschrijft wat van de partijen onderling verwacht wordt, wat de 
mogelijkheden voor informatiedeling zijn, hoe het platform is ingericht en wat door 
buitenstaanders van het platform verwacht mag worden.

Het samenwerkingsverband is voortdurend in ontwikkeling. Dat wil zeggen dat partijen 
elkaar steeds beter weten te vinden, dat geleerd wordt van ervaringen, dat steeds meer 
awareness ontstaat. Ook (internationale) regelgeving heeft invloed op het 
samenwerkingsverband. Hierbij gaat het met name om de Europese Conventie en het 
Wetsvoorstel Kansspelen op afstand.

Het platform legt vooralsnog de focus op het voetbal omdat dit de grootste sport is, maar op 
termijn, of indien er aanleiding toe is, kan dit worden verbreed naar andere sporten. Vandaar 
dat zowel NOC*NSF als de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond al structureel 
onderdeel zijn van dit platform.

Een jaar na ingangsdatum zal de samenwerking aan de hand van deze overeenkomst worden 
geëvalueerd. Mogelijk dat de evaluatie in gezamenlijk overleg aanleiding geeft wijzigingen 
aan te brengen.

15 juni 2015
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
NATIONAAL PLATFORM MATCHFIXING

Ondergetekenden, hierna aan te duiden als de partijen,

Partij

ml

Taakstelling in relatie tot het 
platform

.e Juridische ondersteuning, 
Spelersbegeleiding_____
Bestrijden van fiscale, financieel- 
economische en goederenfraude, het 
waarborgen van de integriteit van het 
financiële stelsel en de bestrijding van 
de georganiseerde criminaliteit, in het 
bijzonder de financiële component 
daarvan.
Fiscaal toezicht sportbranche.

Belangenbehartiging, advisering en 
begeleiding

Vertrouwelijke en anonieme 
informatie, advisering over 
melderprofielen en 
meldingsbereidheid_______
Consumentenbescherming,
criminaliteitsbestrijding.
Beleidsontwikkeling, 
belangenbehartiging, advisering en 
ondersteuning. Preventie, detectie en 
correctie integriteitskwesties (met 
inbegrip van tuchtrechtspraak)_____
Preventie, voorlichting, tuchtrechtelijk 
onderzoek, repressie, arbitrage______
Nationale beleidsontwikkeling

Nationale beleidsontwikkeling
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Ondersteuning, onderlinge 
samenwerking en belangenbehartiging 
van de aangesloten sportbonden_____
Opsporing, bestrijding, signalering, 
voorlichting, preventie van 

j criminaliteit.___________________
j Contract en loopbaan-en juridische 
I begeleiding,
belangenbehartiging_____________
Vervolging en bestrijding van 
criminaliteit (Fraude, Milieu)_______
Belangenbehartiging clubs, 
voetbaltechnisch, financieel 
strategisch, maatschappelijk en 
commercieel.___________________
Belangenbehartiging clubs, 
Voetbaltechnisch, financieel 
strategisch, maatschappelijk en 
commercieel.___________________
Uitvoeren overbruggingsregeling en 
pensioenregeling contractspelers. 
Illegaliteits- en
criminaliteitsbestrijding.___________
Collectieve en individuele 
belangenbehartiging, carrièrecoaching,

, sollicitatietraining._______________
Belangenbehartiging clubs, advisering 
en informatievoorziening op sociaal 
economisch, P&O en juridisch gebied.

overwegende dat:

a) sporters in een eerlijk en sportief gevecht de strijd met elkaar aan moeten kunnen gaan;
b) sport niet alleen vermaakt biedt, maar ook bijdraagt aan maatschappelijke 

omgangsnormen (in het bijzonder voor jongeren), mits de sport trouw is aan de 
kernwaarden van eerlijk spel;'

c) de onzekere uitkomst van sportwedstrijden de essentie is van de sport en elke dreiging 
daarvan moet worden bestreden;

' Besides offering great entertainment, sport can help teach some of life’s most important lessons, especially to 
young people - but only if it is true to the core values of fair play; Zie: 
<www.transparency.org/news/feature/preserving_integrity_in_sport>.
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d) dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel de private als de publieke 
partijen;

e) onder het begrip matchflxing in dit samenwerkingsverband wordt verstaan:
het manipuleren van sportwedstrijden met een Nederlands belang en daaraan gerelateerde 
risico’s zoals: {zie voetnoot 4 en 5) 
o aan sport gerelateerd illegaal gokken;
o ontduiken van belasting en fiscale fraude binnen de sportbranche; 
o witwassen in relatie tot de sportsector.

f) matchflxing wordt aangemerkt als een ernstige inbreuk op de rechtsorde en dat zij 
gepaard kan gaan met situaties waarin de georganiseerde criminaliteit door omkoping, 
bedreiging en/of -geweld, spelers en officials er toe kunnen bewegen om wedstrijden te 
manipuleren om financieel voordeel te behalen;

g) het daarom een zwaarwegend algemeen belang is matchfixing te bestrijden en/of te 
voorkomen;

h) het voor een effectieve bestrijding van matchflxing essentieel is dat de keten van wet-en 
regelgeving, preventie, toezicht, controle, bestuurlijke, fiscale en tuchtrechtelijke 
sanctionering, opsporing en strafrechtelijke vervolging goed op elkaar aansluit en dat 
bestuurs-, fiscaal-, tucht- en strafrechtelijke instrumenten daarbij in samenhang met elkaar 
worden ingezet.

komen overeen de samenwerking in de aanpak van matchflxing te 
versterken en leggen daartoe de hierna beschreven afspraken vast:

1. Aanleiding samenwerkingsovereenkomst
De laatste jaren heeft het fenomeen matchflxing in toenemende mate publieke belangstelling 
gekregen.
In een aantal Europese landen zoals Italië, Duitsland en Finland hebben zich ernstige 
gevallen van matchfixing voorgedaan. Daarbij ging het om situaties waarin de 
georganiseerde criminaliteit door omkoping, bedreiging en geweld spelers en officials er toe 
heeft bewogen om wedstrijden te manipuleren om financieel voordeel te behalen. 
Matchfixing bedreigt de sport omdat de onzekere uitkomst van sportwedstrijden de essentie 
is van sport. Sporters moeten in een eerlijk en sportief gevecht de strijd kunnen aangaan.

Om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van matchfixing in Nederland hebben de 
ministers van Ven.1 en VWS op 5 juni 2012 besloten om een wetenschappelijk onderzoek te 
laten uitvoeren. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit 
van Tilburg, de Vrije Universiteit en Ernst & Young^. In totaal zijn vijf sporten onderzocht: 
voetbal, tennis, draf- en rensport, basketbal en boksen.

^ Rapport Matchfixing in Nederland; De aard en reikwijdte van het probleem, de risico’s en de aanpak, 2 

september 2013;
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1.1. Nationaal Platform Matchfixing
Een centrale aanbeveling van de onderzoekers is om op nationaal niveau de effectieve 
signalering van matchfixing te bevorderen door betere informatie-uitwisseling met behulp 
van een platform voor betrokken actoren. Het is hierbij nadrukkelijk de bedoeling om 
operationeel te kunnen samenwerken op casusniveau.’

Het uitgangspunt is om de informatiepositie voor alle stakeholders afzonderlijk maar vooral 
ook die van het netwerk als geheel, te verbeteren. Het is hiervoor nodig dat meer signalen 
worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de juiste stakeholders 
terecht komen, zodat de meest passende interventie zo mogelijk wordt ingezet. Daarbovenop 
is transparantie en openheid over de beslissingen binnen dit proces een noodzakelijke 
voorwaarde voor de erkenning van eikaars (on)mogelijkheden en de betrouwbaarheid van de 
samenwerkende partijen.

Door overleg tussen de partijen kan enerzijds de sportsector adequate maatregelen nemen op 
persoons- en clubniveau en anderzijds helpt het de justitiële partners signalen binnen te 
krijgen en deze te kunnen beoordelen door een verbeterde informatiepositie.

Naast signalen van matchfixing, kan in dit bredere overleg de keuze voor een 
interventiestrategie worden besproken omdat een breder spectrum van relevante partners aan 
tafel zit. Dit kan leiden tot een individuele of multidisciplinaire interventie c.q. maatregel (in 
tucht-, civiel-, straf-, fiscaal-, of bestuursrechtelijke zin). Niet alle signalen vergen een 
strafrechtelijke interventie. Bestuursrechtelijke en/of disciplinaire / tuchtrechtelijke 
interventies of maatregelen van toezichthouders of private partijen kunnen in sommige 
gevallen tot een even groot of zelfs groter effect leiden.

In deze samenwerkingsovereenkomst staat uitgewerkt welke afspraken nodig zijn om 
informatie te kunnen delen. Elke betrokken partij behoudt daarbij een eigen 
verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met de informatie uit dit overleg en 
behoudt tevens zelf de verantwoordelijkheid te acteren binnen de wettelijke kaders.

1.2. Samenhang met Strategisch beraad matchfixing
Gelijktijdig met het platform Matchfixing is op 13 maart 2014 een strategisch beraad 
matchfixing ingesteld. Het voorzitterschap en secretariaat van dit overleg wordt gevoerd 
door VWS/VenJ. Het Strategisch Beraad is geen stuurgroep van het platform. De leden van 
het beraad bespreken ontwikkelingen op beleidsniveau, majeure incidenten, de 
samenwerking tussen de partijen en de internationale ontwikkelingen zoals implementatie 
van het verdrag ter bestrijding van matchfixing van de Raad van Europa. Deelnemers aan 
het Beraad zijn: het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het Ministerie van 
Veiligheid en .lustitie, de Nationale Politie, het Functioneel Parket, de NOC-NSF, de KNVB 
en de Kansspelautoriteit.

^ Uit Beleidsreactie op Rapport Matchfixing in Nederland (151292-110214-S), 1 oktober 2013
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1.3. Samenhang met Signalenoverleg Fraude in de sport
Het Signalenoverleg Fraude in de sport is een maandelijks overleg onder voorzitterschap van 
het (FP) waar de Politie, FP, de belastingdienst Doelgroep Sport, FIOD en de 
Kansspelautoriteit aan deelnemen. Het is een operationeel en strafrechtelijk overleg waarin 
informatie dat aanleiding kan geven om een strafrechtelijk traject te overwegen, binnen het 
wettelijk kader, wordt gedeeld.

1.4. Internationaal
Nederland heeft het Raad van Europa-verdrag inzake de manipulatie van sportwedstrijden 
getekend in Magglingen in 18 september 2014. Doel van dit verdrag is om de samenwerking 
tussen Europese en niet-Europese landen in de strijd tegen matchfixing te versterken. In het 
verdrag staan maatregelen op het terrein van sport, kansspelen, strafrecht, maar ook 
(inter)nationale samenwerking en uitwisseling van gegevens.
Zo zal dit verdrag tot een integrale en internationale aanpak van matchfixing leiden. Als het 
verdrag in werking treedt, wordt een Follow Up Committee ingericht. Dit zal de 
internationale samenwerking nog verder versterken.

Parlementaire goedkeuring en ratificatie van het verdrag zal plaatsvinden zodra helderheid is 
over de adviesvraag van Malta aan het Europese Hof van Justitie over de definitie van 
illegale kansspelen en de verenigbaarheid daarvan met het EU Werkingsverdrag.

In mei 2014 is het Sorbonne-ICSS rapport gepubliceerd, Protecting the Integrity 
of Sport Competition; The Last Bet for Modern Sport. Dit rapport betreft een onderzoek naar 
manipulatie in de sport en bevat praktische aanbevelingen. Het is onderdeel van een Sport 
Integrity Research Program, 2012-14 van de Sorbonne University.

2. Doel samenwerkingsovereenkomst

2.1. Definitie Matchfixing
Als in deze overeenkomst wordt gesproken over Matchfixing wordt daarmee bedoeld: 
het manipuleren van sportwedstrijden'* met een Nederlands belangd en daaraan gerelateerde 
risico’s zoals:
o aan sport gerelateerd illegaal gokken;
o ontduiken van belasting en fiscale fraude binnen de sportbranche; 
o witwassen in relatie tot de sportsector.

Conform de definitie in Europese Conventie (9 juli 2014, Athene): “Matchfixing betreft de manipulatie van 
de uitkomsten van sportwedstrijden door op oneigenlijke manieren het verloop of de uitkomst van een 
competitie of specifieke gebeurtenissen daarbinnen (zoals individuele wedstrijden of races, of gebeurtenissen 
tijdens wedstrijden) te bepalen, met het doel om een voordeel voor zich zelf te bereiken en de onzekerheid van 
de uitkomst van de wedstrijd, race of competitie op te heffen”.
^ In plaats van alleen “Nederlandse wedstrijden”, vanwege het feit dat het ook incidenten kunnen betreffen die 

zich buiten Nederland voordoen en waarvoor partijen wel bevoegd zijn, bijvoorbeeld als het om een 
Nederlandse burger/speler gaat.
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2.2. Doel samenwerking
Het gemeenschappelijk doel van het platform is “het handhaven van vertrouwen in de sport”. 
Matchfixing in de sport wordt bestreden om drie redenen:
1. Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing)
2. Integriteit van de sport (regels onvoorwaardelijk nageleefd)
3. Bescherming van de sport en de sporter (voorkomen criminele invloeden)

Het doel willen de partijen bereiken door samenwerking tussen de partijen te stimuleren, te 
coördineren en te vergroten. Deze overeenkomst draagt bij aan het doel door 
samenwerkingsafspraken te maken over het uitwisselen van informatie en het uitwisselen 
van kennis, inzicht en vaardigheden.

De partijen delen ter bereiking van het omschreven doel in platformverband, binnen de 
bestaande wettelijke kaders, informatie die noodzakelijk is voor onder andere:
• het realiseren van een gecombineerde en onderling samenhangende inzet, onder meer 
door een analyse van de modus operandi en trends en delen van best practices;
• het terugdringen van negatieve invloeden op de integriteit van de sportsector;
• het opwerpen van drempels en het afbreken van gelegenheidsstructuren die de 
integriteit van de sportsector bedreigen;
• het daar waar nodig versterken dan wel versnellen van reeds ingezette maatregelen en 
het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of maatregelen die kunnen bijdragen aan de 
versterking van de integriteit van de sportsector;
• het ontwikkelen en delen van preventieve maatregelen;
• het vergroten van de meldingsbereidheid.

3. Algemene bepalingen en uitgangspunten; Wederkerigheid

De partijen streven naar een effectieve en efficiënte samenwerking. Zij dragen zorg voor een 
snelle en zorgvuldige uitwisseling van informatie conform de wettelijke voorschriften en 
spannen zich in elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen en te versterken door samen op te 
treden in situaties waarin een samenwerking de effectiviteit van de interventies en/of 
maatregelen van één of meerdere organisaties versterkt.

De partijen informeren elkaar over ontwikkelingen die voor eikaars functioneren ter 
bereiking van het omschreven doel van belang (kunnen) zijn.

De partijen stellen, met inachtneming van de wet, informatie, expertise en personele 
capaciteit ten behoeve van het platform beschikbaar.

De partijen richten door middel van deze overeenkomst een platform op waarbinnen de 
contactpersonen van de partijen, periodiek (en zo nodig ook ad hoe), met elkaar overleggen 
over de operationele aspecten die raken aan de bestrijding van Matchfixing gericht op het 
omschreven doel.
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De partijen melden voor zover mogelijk^ alle, binnen de eigen organisatie vastgestelde, 
signalen van Matchfixing anoniem (niet tot personen herleidbaar) in het platform.

De partijen informeren elkaar zo veel mogelijk over het verloop en de afdoening van een in 
behandeling genomen signaal.

De partijen maken zoveel mogelijk herkenbaar en aetief werk van het voorkomen en de 
bestrijding van Matchfixing en dragen actief bij aan de onderlinge samenwerking.

4. Het Platform

4.1.Organisatie en Inrichting
Het voorzitterschap en secretariaat van het platform wordt in onderlinge afstemming gevoerd 
door de Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 
deelnemende partijen worden vertegenwoordigd door, binnen de eigen organisatie, 
aangewezen contact personen. Deze contactpersoon is vaste deelnemer van het platform. De 
contactpersoon draagt zorg voor gelijkwaardige vervanging in de voorkomende gevallen dat 
hij verhinderd is de bijeenkomsten van het platform bij te wonen en/of de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden te verrichten.

Het platform komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Het platform kan een 
projectorganisatie instellen, dan wel werkgroepen oprichten voor het uitvoeren van 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld werkgroepen voor specifieke risicoanalyses.

4.2. Taken Platform
De taken van het platform zijn gericht op:
• het detecteren van signalen van matchfixing,
• het bespreken van de mogelijke (private, tuchtrechtelijke, civiele, strafrechtelijke) 

trajecten over (gezamenlijke) interventies en/of maatregelen die in gang gezet zouden 
kunnen worden,

• het monitoren van de ingezette trajecten,
• en het uitwisselen van kennis rondom deze signalen, trends en de ervaringen tijdens de 

trajecten,
• Het delen van best practices,
• Het vergroten van de meldingsbereidheid,
• Contacten onderhouden en informatie uitwisselen met conventiepartners,
• Het opstellen van informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling.
Voor een goede aanpak - prioriteitstelling daaronder begrepen - is het van belang om zicht te
krijgen en te houden op de trends binnen Matchfixing; de modus operandi, daderprofielen
etc. Zie de bijlage “Procesbeschrijving”.

* Interne reglementen of protocollen kunnen een melding in het platform in de weg staan.
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4.3. Informatiedeling
Het platform is een samenwerkingsverband zonder reehtspersoonlijkheid. De plenaire 
bespreking van signalen van Matchfixing is anoniem (niet herleidbaar naar (rechts) 
personen). Informatie over Matchfixing die bijdraagt aan het omschreven doel en 
persoonsgegevens bevat, wordt gedeeld in het Signalenoverleg dan wel bilateraal (op maat) 
worden uitgewisseld. Andersom zal vanuit het signalenoverleg geanonimiseerde informatie 
in het platform worden ingebracht. Ook zal anoniem over de voortgang van strafrechtelijke 
trajecten worden geïnformeerd. Zie hiervoor paragraaf “Samenhang met Signalenoverleg 
Fraude in de sport”.

Er vindt geen registratie plaats van gegevens van natuurlijke of rechtspersonen. Er wordt in 
het platform geen gebruik gemaakt van een registratiesysteem. Van elk overleg wordt een 
(anoniem) verslag gemaakt.

4.4. Geheimhouding
Partijen nemen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en ongeacht de duur van de 
overeenkomst strikte geheimhouding in acht over eikaars organisatie, over informatie die ten 
behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst bij en/of tussen partijen bekend wordt, 
dan wel informatie die wordt uitgewisseld, alsmede over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is 
aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere partij of het algemeen 
maatschappelijk belang zou schaden, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt en 
tenzij de deelnemer aan het platform, om moverende redenen, deze informatie, binnen de 
eigen organisatie met bepaalde personen moet of wil delen^.

De partijen dragen er zorg voor, dat de betrokken werknemers of anderen die voor hun 
werken, op de hoogte zijn van de verplichtingen en afspraken uit deze 
samenwerkingsovereenkomst.

5. Stotbepalingen

5.1. Communicatie / Publiciteit
De partijen stellen elkaar tijdig op de hoogte van openbare publicaties en/of enige andere 
externe melding van de op grond van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden, 
activiteiten en/of behaalde resultaten.

Deze overeenkomst wordt door partijen openbaar gemaakt / gepubliceerd.

5.2. Looptijd
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van één jaar na datum van 
ondertekening. Deze overeenkomst wordt telkens met een periode van 1 jaar verlengd. Deze

’’ In voorkomende gevallen kan de deelnemer over informatie uit het platform met bepaalde collega’s spreken; 
te denken aan collega’s van een integriteitscommissie of leidinggevenden.
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overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd om dringende redenen. Tevens kan de 
samenwerkingsovereenkomst met instemming van alle partijen tussentijds worden gewijzigd 
of worden beëindigd.

5.3. Toetreding en Opzegging
Deze overeenkomst staat open voor toetreding door andere instellingen of organisaties mits 
dit past binnen de doelstellingen van deze overeenkomst.

Iedere instelling of organisatie die tot deze overeenkomst wil toetreden, kan daartoe een 
aanvraag indienen bij de voorzitter van het platform (FP).

De partijen beslissen gezamenlijk op basis van consensus, of een verzoek tot toetreding kan 
worden ingewilligd. Indien niet tot consensus gekomen kan worden, vindt besluitvorming 
plaats op basis van meerderheid van stemmen, waarbij iedere organisatie, die 
vertegenwoordigd is 1 stem heeft. Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter. Een 
toetredend lid ondertekent deze overeenkomst.

Elke partij kan zijn deelname aan dit convenant per direct gemotiveerd opzeggen. Wanneer 
een partij de overeenkomst opzegt, blijft de overeenkomst voor de overige partijen in stand.

5.4. Financiering
Iedere partij draagt de eigen kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de 
samenwerking op grond van deze overeenkomst.

5.5. Evaluatie
Eén jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt zij gezamenlijk door de partijen 
geëvalueerd. Nadien vindt evaluatie jaarlijks plaats.

In het evaluatieverslag zal worden opgenomen:
• ervaring in de samenwerking;
• aard en omvang (geanonimiseerd) van de besproken signalen;
• beleidsinformatie op basis van de ondernomen (fiscale, tuchtrechtelijke, preventieve en 

strafrechtelijke) interventies;
• eventuele aanbevelingen.

ALDUS OVEREENGEKOMEN:

Den Haag, 15 juni 2015
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BIJLAGE Tekenblad Nationaal Platform Matchfixing
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Bijlage: Procesmodel signaal/melding
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Doe. 17

10,2.e

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

uii 2015 11:31
____lfbo.nl';
@knvb,nl';' 
noc-nsf.nl';^ _ 

belastingdienst.rirr

I (Functioneel Parket) | l@om.nl]

rijnmond.politie.nl'; ’ 
belastingdienst, nl'; 

kansspelautoriteitml';'

geredivisie.nrj|jjj||QHHI||@eredivisie.nr;
____|@knvbmrJ||^W0@(||@Imvb.nr;
^wcsmM|||nfÉ^Hj|@pro^f. n I'; 

l«Jhl^HH^u!recht.politie.nr;
^nmond.politie.nl'; 

f@belastingdienst. nl';
5cfk.nl'; IBMEIajdelotto.nr:

(nltb.nr;^HU 
^sterdam);

(FP Amsterdam);
Jpolitie.nl)';

Jminvenj.nl'
conceptverslag Platform 15 juni 
verslag NPM 15 juni 2015.doc; lntegrity_BettingJntelligence_System_IBIS.PDF

otmail.com';
FP Amsterdam);

5minvenj.nl';

Beste mensen,
Hierbij het concept verslag. Laat maar weten of iets aangepast moet worden. Ais het even kan met 
een tekstvoorstel.

Tevens bijgevoegd het IBIS document waarover 10.2.e sprak.

Ter info: de meeste partijen hebben reeds handtekeningen tav de overeenkomst aan mij toegezonden.

Mvgr
10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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INTERNATIONAL

OLYMPIC
COMMITTEE

FACTSHEET
IOC INTEGRITY SETTING 
INTELLIGENCE SYSTEM (IBIS) 
NOVEMBER 2014

AIMS OF IBIS
• To safeguard sports from any 

negative influence connected to 
sports batting

• To support International Federations 
(IFs) and organisers of multisport 
events in the fight for clean 
competitions and clean athietes, by 
providing them with alerts and 
intelligence via a centralised 
mechanism for exchange of 
information

• To create a framework for 
transparency, confidentiality and 
trust between all stakeholders

What does IBIS do?
• IBIS collects and distributes 

information and intelligence related 
to sports betting for use by all 
stakeholders of the Olympic 
Movement.

• As an IT platform, IBIS enables 
communication between all partners 
on the sports side and the different 
entities involved in sports betting.

• IBIS is not a betting-data provider or 
a monitoring system. Data 
monitoring is already performed by 
national regulators under the 
framework of national legislation and 
by operators to safeguard their 
respective business models.

• IBIS is provided free of charge to 
IFs. The IOC covers the 
technological costs of the platform.

• IBIS is based on a network of 
Memorandum of Understanding 
signed by the IOC and the different

stakeholders - betting regulators, 
betting operators and IFs.

• IBIS will be the contact point for the 
network of the Convention of the 
Council of Europe.

Sports Betting

Reciprocal responsibilities
• The regulators and operators 

undertake to pass on all alerts and 
relevant information on potential 
manipulation connected to sports 
betting on the events chosen run by 
each IF.

• The IOC undertakes to aggregate 
and analyse the information 
received before passing it on to the 
IFs concerned.

• During the Olympic Games, the IOC 
is responsible for the application of

■ rules and sanctions.
• In between editions of the Olympic 

Games, the IFs are responsible for 
deciding, pursuant to their own rules 
and regulations, how to deal with the 
information; investigation, analysis 
of the sporting aspect of the 
competition concerned and the 
application or non-application of 
measures and/or sanctions.

Page 1/3



• The IFs undertake to convey the 
results of their analysis and any 
action taken to the IOC, who may 
then pass the Information on to the 
relevant stakeholders at the origin of 
the alert.

• In the event that an IF suspects one 
of lts events has been jeopardised, 
the IF may ask IBIS for any 
Information on the betting market.

The IBIS mechanism
• IBIS became operational in January 

2014.
• Single points of contact (SPOC) 

have been established within each 
partner that signed the MoU.

• A dedicated log-in is required of 
every SPOC using a secured 
platform on the lOC’s extranet.

Sports Information on suspicious event 
relating to sports betting

Betting

Feedback and information 
through SPOC

IBIS

Feedback and information 
through SPOC

Collection + distribution 
within IBIS network

// \\ ^
IF Regulating Authority Sports Betting Sports Betting

National platform Association Operator
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Current Cooperation Partners

The IOC has signed MoUs with the following 
stakeholders:

o WLA - World Lottery Association 
(association of state lotteries and gaming 
associations in more than 80 countries on 
six continents)

Bettinq Regulators:
o Agenzia delle Dogane e del Monopoli, 

AAMS (italy)
o Alderney Gaming Control Commission, 

AGCC (Alderney)
o Autorité de Régulation des Jeux En Ligne, 

ARJEL (France)
o Belgium Gaming Commission, BGC 

(Belgium)
o Gambling Commission, UKGC (United 

Kingdom)
o Gibraltar Regulatory Authority - Gambling 

Commissioner, GGC (Gibraltar)
o Nevada Gaming Control Board, NGCB 

(Nevada, USA)

MoUs currentlv being discussed with:
Australia, Malta, New Zealand, Sweden

Bettinq Operators

Bettinq Operators directlv:
o Bet365 
o ■ Betfair 
o Cashpoint 
o Pinnaclesports 
o Dafabet

MoUs currentlv being discussed with:
Matchboek, Skybet, Star-Typ Sport

Sports Movement:

o AH seven Olympic winter sports federations:
FIBT, FIL, FIS, IBU, IIHF, ISU, WCF 

o First Olympic summer sports federations: 
IRB, FIBA, FIVB, WA, UCI, ITF-TIU,
AIBA, FIFA-EWS, BWF, FINA

MoUs currentlv being discussed with:
lAAF, IGF, ITU, FIH, ISAF, FISA

via Associations:
o EGBA - European Gaming and Setting 

Association (including: Bwin, Digibet,
Expekt, Bet-at-Home, Unibet, Betclic) 

o ESSA - European Sports Security 
Association (including: BetVikor, Betsson, 
Ladbrokes, Stanleybet, Hong Kong Jockey 
Club, Association of British Bookmakers) 

o NAB - National Association of Bookmakers 
(of Russia) and Self-regulatory Organization 
of Russian Bookmakers (including: Liga 
Stavok, Sport Liga, Igralive, Rus-Teletot, 
Bet.ru, SportBet, Betmarket) 

o RGA - Remote Gambling Association 
(including: Ladbrokes, Paddypower, Skybet, 
Sportingbet, Stanjames, William Hill, 
Meridianbet, Coral)

Next steps:
Integration of all Olympic summer sports 
federations

13 November 2014

A publicatiort of the

INTERNATIONAL
OLYMPIC

COMMITTEE

For further inforTration, please contact

Chdteau de \^dy, 
1007 Lausanne, 
Switzerland

Office of the Ethics
Comrnssion
Tel +41 21 621 6111
Fax+41 21 621 62 16
integrityprotection(9olympic org
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Doe. 18

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 22 julizC
|ö|@Unibet.com]

________. BD/DSP/PS;
RE: nationaal platfornL- Conyentje - volgende week 
Ter Info: Betreft: -

|- analyse Unibetdatadank (group)

Geachte heer 
Beste IBB

Dank voor uw antwoord en we wachten de vergadering van donderdag ek af.

In afwachting daarvan en als voorbeeld van mogelijke vorm van samenwerking & info overdracht, maak ik u 
correspondentie/melding over die wij gedaan hebben naar de KSA in het kader van diverse mediaberichten omtrent

Ik wens u een goede vergadering

Met vriendelijke groeten

|i(5)minvws.nl]From: [nnaiito|
Sent: 17July 2015 11:11

Cc: mimii
Subject: RE: nationaal platform - Conventie - volgende week

BD/DSP/PSI |@minvenj.nl>

Geachte heer I beste I

Dank voor je emailbericht. Ik wacht de bespreking volgend week met Speelverantwoord met nog meer interesse af.

Ik stuur jouw mail ook in cc aan mijn VWS en VenJ-collega's die hierbij ook aanwezig zijn. 

Hartelijks,

bUnibet.comIVan: IHHHHIEfI 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2015 10:16
Aan: SHHHH
Onderwerp; nationaal platform - Conventie - volgende week

Geachte heer 
Beste

Ik hoop dat alles goed met u gaat.

Ik begreep op de laatste bestuursvergadering van ESSA dat zij een schrijven hebben uitgedaan, gericht aan uw 
Minister. Centraal hierin stond het Nationaal Platform Match-fixing, dat is opgericht op basis van de aanbevelingen 
in de Conventie over de Manipulatie van Sportevenementen, opgesteld door de Raad van Europa en ondertekend 
door Minister Schippers.

1



Wellicht kan deze brief ter sprake komen tijdens de ontmoeting die voor volgende week gepland staat, tussen VWS 
en Speel Verantwoord, de branche-organisatie van online kansspelaanbieders in Nederland. Gelet op de samenloop 
van de brief van ESSA en de ontmoeting die gepland staat, en onder voorbehoud van uw inzichten, kan een en ander 
mischien worden samengevoegd?

Ikzelf kan helaas niet aanwezig zijn bij de ontmoeting, maar mijn collega ^ports Betting
Integrity Officer bij Unibet, en is in die hoedanigheid ons primaire interne en externe aanspreekpunt. Zo onderhoudt 
((onder meer contact met toezichthouders, sportfederaties (o.a. UEFA) en openbare aanklagers in verschillende 
Europese jurisdicties.

Ik wens u een goede ontmoeting. 

Met vriendelijke groeten

oooooo
Unibet (London) Ltd
4th Floor Wimbledon Bridge House
1 Hartfield Road
Wimbledon
London
England
SW19 3RU

The information in this email is confidential and may be legally privileged.
If you are not the intended recipiënt, you’must not read, use or disseminate that information 
and upon reception, permanently delete the original and destroy any copies.
Although this email and any attachments are believed to be free of any virus 
or any other defect which might affect any computer or IT system into which 
they are received and opened, it is the responsibility of the recipiënt to 
ensure that they are virus free and no responsibility is accepted by Unibet 
for any loss or damage arising in any way from receipt or use thereof.

Het kernministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verhuist naar De Resident. Het bezoekadres is vanaf 1 juni 
2015: Parnassusplein 5, Den Haag. De telefoonnummers (algemeen 070-3407911) en het postadres (postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag) van het ministerie blijven hetzelfde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
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verband houdt met risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is nol intended for you. If you ara not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepls no liabilily for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages..

The information in this email is confidential and may be legally privileged.
If you are not the intended recipiënt, you must not read, use or disseminate that information 
and upon reception, permanently delete the original and destroy any copies.
Although this email and any attachments are believed to be free of any virus 
or any other defect which might affect any computer or IT system into which 
they are received and opened, it is the responsibility of the recipiënt to 
ensure that they are virus free and no responsibility is acceptcd by Unibet 
for any loss or damage arising in any way from receipt or use thereof
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Doe. 19

10.2.e

Van;
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 18
(Functioneel Parket) j 

itember2015 14:01
10.2.e l@om.nl]

gfbo. nlVHDM^^B@eredivisie. r£jJ|||n^^B|||^eredivisie. nl'; 
nvb.nl'; 'i|||■Q9g||||||||||@knvbm^J|||É 
>nsf.nl'; ^M9^^^^nrj|H|Q^^H@pro^f.nr; 

^belastingdiensuTrrMMBBEjjSBpEuirecht. politie.nl';
__briinmond.DQlitie.nr: mtE@riinmond.Dolitie.nr: ____
gbelastingdienst.nl'; |||j^^^h^^^^^elautoriteit.ni';

)minvenj^^^^^^^^^^^BffiJB|^^^^^^^^stin'gdienst.nl':

[ (FP Amsterdam) 
agenda PMF en concept verslag
verslag NPM 15 juni 2015.doc; AGENDA platform matchfixing 28 sept 2015.doc

Beste mensen,

Hierbij ontvangen jullie de agenda en het conceptverslag van de vorige keer.

De bijeenkomst is in Den Haag bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, 
zal de bijeenkomst voorzitten.

10.2.e van VenJ

Zoals ook geagendeerd het verzoek aan elke organisatie om trends en/of geanonimiseerd signalen in 
te brengen.

Tot 28 september.

Met vriéndelijke groet,

10.2.e

10.2.e
Programma Ondermijning 
Openbaar Ministerie 
Functioneel Parket

10.2.e
www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain Information that is not intended foryou. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmissiën of messages.

Ministry of Security and Justice
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AGENDA Nationaal Platform Matchfixing

28 september 2015 van 10:00 uur tot 12:00 uur

Locatie: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
Turfmarkt 147, Den Haag

Zaal; Z36/30, Koninkrijk der Nederlanden zaal

1) Opening, mededelingen

2) Verslag vorige keer

3) Nadere bepaling actiepunten: Preventie, Voorlichting, 
Bewustwording, Meldingsbereidheid, Detecteren signalen en 
Opvolging, (zie verslag eerste alinea pagina 3)

4) Uitwisselen signalen (geanonimiseerd) en trends

5) Afronding; volgende bijeenkomst 

Lunch
Mogelijkheid om te blijven lunchen.



Doe. 20

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

____  [ (Functioneel Parket)
WTida^O oktober 2015 8:42 
^^^^^gminvenj.nl: |||||||||||||||||^^ 
concept verslag MF 
verslag NPM 28 september 2015.doc

@om.nl]

Hierbij het concept verslag. Willen jullie eerst nog kijken voor ik het rondstuur ? 
Moeten we voor 15 december nog even bijeen komen ?

Vgr

1
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