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Geachte heer-,

Naar aanleiding van uw Wob-verzoek van 18 mei 2017, ontvangen op 22 mei
BijIgen

2017, bericht ik u het volgende. In uw brief heeft u namens het blad Voetbal
Bij beantwoording de datumInternational, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: en ons kenmerk vermelden.Wob), de minister van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) en de minister van Wiltus(echts één zaak in uw
brief behandelen.Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) verzocht om informatie over

matchflxing,

Uw verzoek
U vraagt documenten met betrekking tot:
- De vergaderdata, notulen en presentielijst van het Nationaal Platform
Matchfixing;
- De vergaderdata, notulen en presentielijst van het strategisch beraad
matchfixing;
- De vergaderdata, notulen en presentielijst van het signalenoverleg matchfixing;
- Correspondentie met de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) over
matchfixing;
- Een overzicht van de kosten die zijn gemaakt voor het rapport Olfers/Spapens in
2013;
- Een overzicht c.q. inschatting van de investeringen die sinds 2012 in manuren
en geld zijn gedaan in het onderwerp matchfixing;
- Alle overige relevante correspondentie en documentatie die bestaan met
betrekking tot het onderwerp matchfixing, om tot een zo precies mogelijk beeld te
kunnen komen.

De behandeling van het Wob-verzoek heeft langer geduurd dan was voorzien,
hiervoor bied ik u mijn excuses aan.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de bijlage.
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Inventarisatie en beoordelIng van uw verzoek Directoraat-Generaal

Ik heb in overleg met het ministerie van VWS en het Openbaar Ministerie (hierna: Rechtspleging en
Rechtshandhavrng

OM) besloten om voor de behandeling van uw verzoek de documenten te verdelen Directie Juridische en

in 2 categorieen: te weten de categorie Nationaal Platform
Aangelegenheden

Matchfixing/Strategisch beraad/Signalenoverleg en de categorie overig. Over de 8estuuriijke en Juridische
documenten die vallen onder de categorie overig heeft u op 23 november 2017 Zaken

een beslissing ontvangen van de Minister van VWS. De categorie Nationaal
Platform Matchfixing/Strategisch beraad/Signalenoverleg valt onder de Datum

verantwoordelijkheid van mijn departement en op basis van uw verzoek zijn er bij aiJgu5tus 2018

mijn departement in totaal 56 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn Ons kenmerk

opgenomen in bijgevoegde inventarislijst.
In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de
inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Bes luit
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met de nummers 1 t/m 2c, 4
t/m 31 en 33 t/m 41 en 43 t/rn 56 gedeeltelijk openbaar te maken. De
documenten met de nummers 3, 3a t/m 3j en 42 worden niet openbaar gemaakt.
Voor de motivering verwijs ik naar de overwegingen hieronder. Document 32 is
reeds openbaar en voor een ieder beschikbaar. De Wob is niet van toepassing op
reeds openbare documenten.

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de
Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten
aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de
persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden
te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.
[venmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van
de \.‘ob niet mogelijk is.

Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan
anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de onderstaande
belangenafwegingen dan ook plaats.

Het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Bij de documenten met de nummers ic, id, le, 2, 2b, 2c, 3, 3a, 3d, 3e en 15 is
telkens het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten in het geding.

De documenten ic, ld en le bevatten signalen en trends waarin de stand van
zaken wordt aangegeven met betrekking tot het vervolgingsproces. In de
documenten 2b en 2c van het verslag strategisch beraad, gaat het om een
samenvatting van een presentatie van de politie betreffende het vergaren van
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informatie over en de aanpak van rnatchfixing. De documenten 3a, 3d en 3e van Directoraat-Generaal
het verslag signalenoverleg bevatten informatie over vervolgingen en lopende
onderzoeken. Document 15 bevat informatie die in de voorfase van een Direche Juridische en
strafrechtelijk traject wordt gedeeld. Operationele

Aangelegenheden
Bestuurlijke en Juridische

Het openbaar maken van deze documenten heeft tot gevolg dat er vermoeden Zaken

van strafbare feiten bij enkele verenigingen openbaar worden gemaakt.
Openbaarmaking van deze documenten kan de opsporing en vervolging van Datum

strafbare feiten frustreren. De opsporing en vervolging kan worden belemmerd 21 augustus 2018

door openbaarmaking van deze gegevens doordat de verdachte verenigingen en Ons kenmerk

derden hierdoor inzicht krijgen in gegevens die benodigd zijn, beschikbaar zijn,
dan wel gebruikt kunnen worden voor opsporing en vervolging. Het kan
voorkomen dat verdachte verenigingen en derden hierdoor andere manieren
verzinnen, dan wel zich beter gaan verschuilen zodat matchfixing moeilijker op te
sporen dan wel te vervolgen is. Daarnaast zou het openbaar maken van de
informatie over de wijze waarop de politie het fenomeen matchfixing aanpakt,
zoals opgenomen in de documenten 2b en 2c, inzicht geven in het kennisniveau
van de politie omtrent het fenomeen matchfixing. Ik hen daarom van oordeel dat
het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten zwaarder moet
wegen dan het belang van openbaarheid.

Ik heb daarom besloten deze informatie uit de documenten met de nummers ic,
id, le, 2, 2b, 2c, 3, 3a, 3d, 3e en 15 te verwijderen.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder e, van de Wob)
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt gederbiedigd.
In de documenten met de nummers 1 t/m 31 en 33 t/m 56 staan
persoonsgegevens vermeld zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen.
Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het
belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit
deze documenten.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft, is hierbij het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in
de zin van de Wob. Voorts betreft het geen ambtenaren die vanuit hun functie
regelmatig in de openbaarheid treden. Bovendien is hierbij, voor zover het
doorkiesnummers of e-mailadressen van individuele ambtenaren betreft, het
volgende van belang. Aan deze gegevens komt ondergeschikte betekenis toe, nu
de algemene contactgegevens om met mijn ministerie in contact te treden reeds
openbaar zijn, en zij worden daarom verwijderd uit de documenten. Het belang
van openbaarheid van deze gegevens weegt in dit geval niet op tegen het belang
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van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken Drectoraat-Generaal

ambtenaren. Rechispieqing en
Rechtshandhaving
Dircctie Jundische en

De gegevens die op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
d(artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob) zijn verwijderd, worden in Br :nundsche

de documenten niet genummerd met ‘10.2e’, deze zijn slechts omkaderd. Zaken

Het voorkomen van onevenredige benadeling (artikel 10, tweede lid, Datum

aanhef en onder g, van de Wob) 21 augustus 2018

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft Ons kenmerk

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
2137474

opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel
van derden.

De documenten ic, id, le, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3h, 3i, 3j, 4, 15, 18, 27, 44,
48, 51, 53 en 55 bevatten gegevens die voor personen en rechtspersonen kunnen
leiden tot onevenredige henadeling. De documenten met de nummers ic, id en
le bevatten signalen over matchfixing bij rechtspersonen en de mogelijkheid dat
sportclubs en criminele organisaties met elkaar verweven kunnen zijn en dat er
interne onderzoeken bij sportclubs kunnen plaatsvinden. In de documenten met
de nummers 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3h, 3i, 3j staan namen van rechtspersonen
genoemd die onderzocht worden op matchfixing. In document 4 wordt de
reikwijdte van het Functioneel Parket besproken, dit geeft inzicht in de klassen
waar het Functioneel Parket zich op richt. Document 15 bevat informatie over hoe
signalen behandeld worden en in welke categorieën deze ingedeeld kunnen
worden. In document 18 wordt een voetbalvereniging verdacht van matchfixing
en wordt een conflict tussen twee partijen besproken. In document 51 wordt een
club bij naam genoemd. De onevenredige benadeling bestaat onder andere uit
negatieve publiciteit, reputatieschade en financiële schade die aangericht kan
worden door openbaarmaking. De genoemde rechtspersonen worden op dit
moment verdacht en onderzocht, openbaarmaking van deze namen zal
onevenredig nadeel opleveren zoals verlies van inkomsten door middel van
slechte publiciteit. Spelers kunnen ervoor kiezen om hUn lidmaatschap te
beëindigen en naar een andere club te gaan of kunnen wegblijven, de
reputatieschade en financiële schade die dit oplevert is onevenredig benadelend
als blijkt dat de verenigingen onterecht als verdacht zijn aangemerkt.

Daarnaast betreffen de documenten 3a t/rn 3j verslagen van het signalenoverleg
dat in vertrouwelijkheid plaatsvindt. Het doel van dit overleg is de
informatiepositie tussen de deelnemende partijen te verbeteren, om zo de
georganiseerde matchfixing beter aan te kunnen pakken. Hiervoor is het
noodzakelijk dat partijen in vertrouwelijkheid informatie met elkaar kunnen delen,
zonder het risico dat deze informatie voor een ieder openbaar wordt. Het
openbaar maken van deze informatie zal er toe leiden dat partijen signalen niet
meer met elkaar zullen en kunnen delen, dan wel terughoudender zullen worden
in hun informatieverschaffing. Dit levert onevenredig nadeel op voor deze partijen
omdat dit overleg dan niet meer plaats kan vinden. Openbaarmaking van de
signalen in documenten zou ertoe leiden dat gedachtewisseling van personen niet
meer onbelemmerd kan plaatsvinden, hetgeen ten koste zou gaan van de
samenwerking van de leden in het Nationaal Platform Matchfixing. Ik ben van
oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid en
heb daarom besloten deze informatie niet openbaar te maken.
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Directoraat-Generaal
Bij mijn afweging heb ik een groter gewicht toegekend aan het belang van het
voorkomen van onevenredige benadeling, dan aan het algemene belang dat is Direct Juridische engediend met openbaarmaking van de gevraagde informatie. Operationele

angelegenheden
Bestuurlijke en JuridischePersoonlijke beleidsopvattingeri in een stuk voor intern beraad (artikel Zaken

11, eerste lid, van de Wob)
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om Datum

informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 21 auquslus 2018

informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke Ons kenmerk

beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies, Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling
redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is
in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van
hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -

voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

Een groot aantal documenten is opgesteld ten behoeve van intern beraad en
bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie. Ik
acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering
indien de standpunten van ambtenaren en externe adviseurs van
bestuursorganen zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan
ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in
niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze
persoonlijke beleidsopvattingen.
De documenten met de nummers 1, ib, ic, le, 1f, ig, ii, ij, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a,
3b, 3c, 3d, 3g, 3h, 3i, 3j, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 30, 31, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55 en 56 zijn
mailwisselingen en documenten waarin knelpunten in de bestuurlijke en
strafrechtelijke handhaving worden beschreven, rapportages en meningen worden
uitgewisseld, dan wel concepten van documenten worden gedeeld. De
documenten en mailwisselingen zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad. De
documenten zijn opgesteld met het doel intern met elkaar van gedachten te
wisselen en voor uitsluitend gebruik tussen de deelnemende partijen. De
documenten zijn daarmee opgesteld met de bedoeling intern te blijven. Deze
documenten en mailwisselingen houden zodanig verband met
gedachtewisselingen, dat deze zich niet lenen voor openbaarmaking. De signalen
die in de documenten worden genoemd zijn voornamelijk waarnemingen en
bevindingen die worden gedaan door leden van het Nationaal Platform
Matchfixtng. Dit kunnen ook trends zijn die de leden zien ontstaan, maar die nog
niet objectief getoetst zijn. Deze signalen worden gedeeld om gezamenlijk
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matchfixing aan te kUnnen pakken. Openbaarmaking van de signalen in Directoreat-Generaal
documenten zou ertoe leiden dat gedachtewisseling van personen niet meer Rechtspieging en

Rechtsha nd ii avi ngonbelemmerd kan plaatsvinden, hetgeen ten koste zou gaan van de Directie Juridische en
samenwerking van de leden in het Nationaal Platform Matchfixing. Het delen van Oijeratoneie

Aangelegenhedeninformatie en signalen zal moeizamer verlopen indien deze informatie openbaar Bestuurlijke en juridischewordt. De signalen zijn vaak trends en vermoedens, het kan ook voorkomen dat Zaken

de situatie toch net anders ligt, hierdoor kunnen signalen openbaar worden die
niet geheel juist blijken of een vertekend beeld van de werkelijkheid geven. Datum

21 augustus 2018

Documenten van derden die niet tot de kring van de overheid behoren, worden Ons kenmerk

aangemerkt als documenten die zijn opgemaakt ten behoeve van intern beraad.
2137474

Deze documenten vallen onder intern beraad indien de documenten zijn opgesteld
vanuit een specifieke ervaring of deskundigheid aan het overleg deelnemen
(ECLI:NL:RVS:2017:3497).

Gelet op het voorgaande heb ik de persoonlijke beleidsopvattingen uit de
documenten verwijderd.

Bedrijfs- en fabricagegegevens
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijf- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige
jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van
producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de
financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als
bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

Document 21 bevat een begroting voor de kosten van een meld misdaad
campagne. Deze gegevens zijn op basis van vertrouwelijkheid verstrekt aan de
deelnemende partijen van het overleg. Uit deze gegevens kunnen
wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de beraming van de
kosten van de campagne. Dit geeft inzicht in de tarieven waartegen de
betreffende rechtspersoon diensten heeft verleend. Concurrenten kunnen hierop
inspelen, omdat hieruit wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid met
betrekking tot de bedrijfsvoering van deze rechtspersoon. Gelet op het
voorgaande heb ik deze gegevens uit het document vervijderd.

Na verwijdering blijft geen informatie meer over
In de documenten met nummers 3, 3a t/m 3j blijft er na weglating van de
informatie die ik weiger op grond van de hierboven gemotiveerde
weigeringsgronden geen informatie over de bestuurlijke aangelegenheid over die
voor afzonderlijke verstrekking in aanmerking komt. Ik heb daarom besloten bij
deze documenten in zijn geheel geen informatie openbaar te maken.

Wijze van openbaarmaking
De documenten die ik gedeeltelijk openbaar maak, treft u bij dit besluit in kopie
aan en worden tevens samen met het besluit gepubliceerd op
www.rijksoverheid.nl.
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De Minisl:er van Justitie en Veiligheid,
Namens çeze, 1

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
DrecUe Juridische en
Operahonele
Aangelegenheden
Bestuurlijke en Jundische
Zaken

Datum
21 augustus 2013

Ons kenmerk
213747$

Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een ieder wiens
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat tenminste zijn
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust Dit bezwaarschrift
moet worden gericht aan: de Minister van Justitie en Veiligheid tav. Directie
Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid,
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Juridische Zaken
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Bij’age 1 — Re’evante artikelen uit de Wob Directoraat-Gerieraal
Rechtspleging en
Rechtsh a ndh avi ngArtikLj
Directe uridische ei,

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Operationele
Aangelegenhedena. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander Bestuurlijke en Juridischemateriaal dat gegevens bevat; Zaken

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en Datum

21 augustus 2018de uitvoering ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen Ons kenmerk

een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als
leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel
of gedeeltelijk Is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.la van
de Wet milieubeheer.

Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of
bedrijf.
2. De verzoeket vermeldt bij zijn vei zoek de bestuurlijke aangelegenheid of het
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te
ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem
daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.
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Artikel 7
1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten 
die de verlangde informatie bevatten door:

a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te 
verstrekken,

b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaffen.

2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte 
vorm, tenzij:

a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden;

b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk 
toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.

3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 
19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het 
bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens 
informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van 
eerstbedoelde informatie.

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden 
Bestuurlijke en Juridische 
Zaken

Datum
21 augustus 2018

Ons kenmerk
2137474

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 

van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu- 
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu- 
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang.
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5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu.

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden 
Bestuurlijke en Juridische 
Zaken

Datum
21 augustus 2018

Ons kenmerk
2137474

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing.
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Bijlage 2 - Inventarislijst
Nr. Document Beoordeling Wob
1. Verslagen NPM 

(samenqevoeqd)
la Verslag 26-5-2014 Gedeeltelijk

openbaar
10.2.e

Ib Verslag 29-9-2014 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

Ic Verslag 26-1-2015 Gedeeltelijk
openbaar

10.2. c
10.2. e
10.2. g
11.1

ld Verslag 13-4-2015 Gedeeltelijk
openbaar

10.2. e
10.2. g
11.1

Ie Verslag 15-06-2015 Gedeeltelijk
openbaar

10.2. c
10.2. e
10.2. g
11

If Verslag 28-9-2015 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

ig Verslag 15-12-2015 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

Ih Verslag 8-9-2016 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

li Verslag 1-11-2016 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

Ij Verslag 15-11-2016 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

2. Verslagen strategisch 
beraad
(samenqevoeqd)

2a Verslag
directeurenoverleg 
matchfixing (strategisch 
beraad i.o.)

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

2b Verslag 6 april 2016 Gedeeltelijk
openbaar

10.2. c
10.2. e
11

2c Verslag 14 september 
2016

Gedeeltelijk
openbaar

10.2. c
10.2. e
11

3 Verslagen
signalenoverleg
(samenqevoeqd)

3a Verslag 26-1-2015 Niet openbaar 10.2. c
10.2. e
10.2. q

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden 
Bestuurlijke en Juridische 
Zaken

Datum
21 augustus 2018

Ons kenmerk
2137474
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11
3b Verslag 20-4-2015 Niet openbaar 10.2. e

10.2. g
11

3c Verslag 1-6-2015 Niet openbaar 10.2. e
10.2. g
11

3d Verslag 13-7-2015 Niet openbaar 10.2. c
10.2. e
10.2. g
11

3e Verslag 24-8-2015 Niet openbaar 10.2. c
10.2. e
10.2.0

3f Verslag 5-10-2015 Niet openbaar 10.2.e
3g Verslag 29-8-2016 Niet openbaar 10.2. e

10.2. g
11

3h Verslag 26-9-2016 Niet openbaar 10.2. e
10.2. g
11

3i Verslag 30-1-2017 Niet openbaar 10.2. e
10.2. g
11

3j verslag 24-4-2017 Niet openbaar 10.2. e
10.2. g
11

4 17-10-2013 e-mail 
voetbalfraude deel 1

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
10.2.0

5 14-11-2013 e-mail 
voetbalfraude deel 2

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

6 19-11-2013 e-mail 
voetbalfraude deel 3

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

7. 27-11-2013 
voetbalfraude deel 4

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

8. 28-11-2013 e-mail 
voetbalfraude deel 5

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

9. 6-1-2014 e-mail 
operationeel vs niet- 
operationeel NPM

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

10. 28-1-2014 e-mail
rapportage
inventarisatie
informatiebronnen
matchfixinq

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

11. 7-3-2014 e-mail 
agenda -i- plan van 
aanpak inrichting NPM

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

12. 28-03-2014 e-mail 
eerste bijeenkomst 
informatie uitwisseling 
NPM

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving
Directie Juridische en 
Operationeie 
Aangelegenheden 
Bestuurlijke en Juridische 
Zaken

Datum
21 augustus 2018

Ons kenmerk
2137474
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13. 15-04-2014 
Uitnodigingen eerste 
bijeenkomst NPM

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

14. 10-02-2015 E-mail NPM 
overig 1

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

15. 7-4-2015 E-mail 
stukken NPM

Gedeeltelijk
openbaar

10.2. c
10.2. e
11
10.2. g

16. 25-6-2015 E-mall met 
definitieve
samenwerkingsovereen
komst

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

17. 10-7-2015 E-mail 
conceptverslag NPM 15- 
06-2015

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

18. 22-7-2015 E-mail NPM 
overig 2

Gedeeltelijk
openbaar

10.2. e
10.2. g
11

19. 18-9-2015 E-mail 
agenda NPM en concept 
verslag 15-06-2015

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

20. 30-10-2015 E-mail 
concept verslag NPM 
28-09-2015

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

21. 9-12-2015 E-mail 
agenda NPM 15-12- 
2015

Gedeeltelijk
openbaar

10.1. c
10.2. e

22. 1-3-2016 E-mail 
analyse aanpak 
matchfixing deel 1

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11.1

23. E-mail Kamervragen
Van Dekken 04-03- 
2016

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

24. 18-3-2016 E-mall 
heissessie NPM

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

25. E-mail Q&A 
wetsvoorstel
Kansspelen op afstand

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

26. 31-3-2016 E-mail 
analyse aanpak 
matchfixing deel 2

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

27. 31-3-2016 E-mall 
analyse aanpak 
matchfixing deel 3

Gedeeltelijk
openbaar

10.2. e
11
10.2. g

28. 13-6-2016 E-mail met 
casus t.b.v. NPM

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

29. E-mail agendapunt NPM Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

30. E-mail agendavoorstel 
SBM

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

31. 30-08-2016 E-mail Gedeeltelijk 10.2.e

Directoraat-Generaat 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden 
Bestuurlijke en Juridische 
Zaken

Datum
21 augustus 2018

Ons kenmerk
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concept tekst 
uitnodiging 08-09-2016 
meet up matchfixing 
bevat dubbelinq doe 17

openbaar 11

32. Book of crime 
handleiding

Reeds openbaar

33. 1-9-2016 E-mail 
uitnodiging 08-9-2016 
meet up matchfixing

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

34. 2-9-2016 E-mail 
uitnodiging 08-9-2016 
meet up matchfixing 
deel 2

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

35. 5-9-2016 E-mail 
uitnodiging 8-9-2016 
meet up matchfixing 
deel 3

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

36. 22-9-2016 E-mail 
afspraak meetup data

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

37. 10-10-2016 E-mail
Kamervraag
mfbegrotingsbehandelin
g

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

38. 20-10-2016 E-mail
vervolgbijeenkomsten
NPM

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

39. 4-11-2016 E-mail 
conceptverslag NPM 1- 
11-2016 zit in 
document 40

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

40. 17-11-2016 E-mail 
conceptverslag NPM 01- 
11-2016

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

41. 21-11-2016 E-mail 
conceptverslag NPM 15- 
11-2016

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

42. 13-12-2016 E-mail 
Kamervragen Van
Dekken 09-12-2016

Geweigerd 10.2.e
11

43. 21-2-2017 E-mail plan 
van aanpak 
barrièremodel 
matchfixing deel 1

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

44. 27-2-2017 E-mail plan 
van aanpak 
barrièremodel 
matchfixing deel 2

Gedeeltelijk
openbaar

10.2. e
11
10.2. g

45. 30-3-2017 E-mail 
Kamervragen Nijboer 
30-3-2017 deel 1

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

46. 12-4-2017 E-mail 
instrumenten Frans

Gedeeltelijk 
openbaar, valt

10.2.e

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden 
Bestuurlijke en Juridische 
Zaken

Datum
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NPM gedeeltelijk buiten 
reikwijdte

47. 12-4-2017 E-mail 
Kamervragen Nijboer 
30-3-2017 deel 2

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

48. 26-4-2017 E-mail 
planvorming meet up 
matchfixinq

Gedeeltelijk
openbaar

10.2. e
11
10.2. q

49. 26-4-2017 E-mail 
uitnodiging 
knelpuntsessie 
matchfixinq deel 1

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

50. 26-4-2017 E-mail 
uitnodiging 
knelpuntsessie 
matchfixinq deel 2

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

51. 3-5-2017 E-mail pilot 
signalering matchfixing

Gedeeltelijk 
openbaar, valt 
gedeeltelijk buiten 
reikwijdte

10.2. e
10.2. g
11.1

52. 4-5-2017 E-mail 
concept plan van 
aanpak NPM deel 1

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

53. 10-5-2017 E-mail Call 
for Sharing of
Experience

Gedeeltelijk
openbaar

10.2. e
10.2. a
10.2. q

54. 10-5-2017 E-mail 
concept plan van 
aanpak NPM deel 2

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11

55. 18-5-2017 E-mail 
concept plan van 
aanpak NPM deel 3

Gedeeltelijk
openbaar

10.2. e
11
10.2. q

56. 22-5-2017 E-mail 
concept plan van 
aanpak NPM deel 4

Gedeeltelijk 
openbaar, valt 
gedeeltelijk buiten 
reikwijdte

10.2.e
11

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden 
Bestuurlijke en Juridische 
Zaken

Datum
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Doe. 1a
Verslag

Bijeenkomst Platform Matchfixing 
26 mei 2014 

FP, IJdok Amsterdam

Aanwezig:
Federatie Betaald Voetbal (FBO),| 

Sport Belastingdienst,enf 
Kansspelautoriteit (Ksa),l

Stichting M,|

KNVB
Politie,

Stichting contractspelersfonds (CFK), 
(vz)

Doelgroep 
FIOD,[ 

Lotto,I

(verslag). Openbaar Ministerie, (zie voor contactgegevens van het Platform de bijgevoegde lijst) Als gast
vanwege deze eerste bijeenkomst waren de ministeries van V&J| 
vertegenwoordigd.

en WVS I) ook

Inleiding:
opent de eerste bijeenkomst van het Platform. Flij deelt zijn visie op het platform. Flet platform biedt de 

deelnemende partijen de mogelijkheid om met elkaar de sport schoon te houden. Flet is een platform van de 
deelnemende partijen. Elke partij draagt daaraan bij op basis van wederkerigheid. Flet collectief als geheel kan krachten 
bundelen om zich te wapenen tegen de risico's van matchfixing. Dat wil zeggen Matchfixing en daaraan gerelateerde 
praktijken van voetbalfraude/ witwassen en illegaal gokken.
Flet platform start met de voetbalsector omdat dat de grootste sector is. Een aantal bonden is niet aanwezig, maar 
daarmee is wel contact gelegd. Om wel oog te hebben voor andere sporten, aansluitend op het onderzoeksrapport 
Matchfixing in Nederland, is ook de KNLTB aanwezig.
De deelnemers spreken over het doel en verwachtingen van het platform en de verhouding tot het Strategisch Beraad en 
het meldpunt van Meld Misdaad Anoniem en dat van NOC*NSF.

Informatiedeling:
privacy-adviseur bij het Functioneel Parket, neemt de deelnemers mee langs de (on)mogelijkheden van 

informatiedeling. Fliertoe wordt een tabel op ABformaat uitgedeeld. vult de theorie aan met actuele
geanonimiseerde casussen.
De huidige regelgeving maakt informatiedeling tussen bepaalde partijen mogelijk. Flet overzicht maakt echter ook 
duidelijk dat uitwisselingen tussen bepaalde partijen pas mogelijk is als een aantal afspraken op papier zijn uitgewerkt. 
Om uit het platform het meeste rendement te halen is het nodig om een werkdocument te maken. Dit zal van alle 
partijen inzet vragen. Flet FP wil dit traject begeleiden.
De legitimiteit van het platform valt of staat bij transparantie en vertrouwen. De deelnemers moeten weten wat ze van 
elkaar mogen verwachten, de "buitenwereld" moet kunnen weten hoe het platform werkt en ook binnen de eigen 
interne organisatie zal duidelijk moeten zijn wat van de deelnemer aan het platform wordt verwacht, bijvoorbeeld t.a.v. 
geheimhouding, mandaat en autonomie.
Naar verwachting zal de werkwijze binnen het platform gefaseerd ontwikkelen. De beginfase is vooral een 
geanonimiseerde casusbespreking en in de eindfase kunnen subjecten bij naam en toenaam genoemd worden.

Conclusies:
• De deelnemers komen gezamenlijk tot de conclusie dat het doel is om zo concreet mogelijk over signalen te kunnen 

gaan spreken en als we dit willen laten slagen dat over hinderpalen gestapt moet gaan worden.
• Elke signaal kan zinvol zijn om te bespreken en/of te melden; het gaat om opmerkelijke c.q. ongebruikelijke situaties 

rondom voetbaiwedstrijden, gokken in het voetbal en financiering rondom spelers, scheidsrechters en clubs.
• De informatiedeling is wederkerig. De inbreng van signalen kan inzicht bij anderen opwekken. Inzichten kunnen 

leiden tot awareness, preventie en barrières.
• De werkafspraken voor informatiedeling moeten goed afgestemd zijn; zowel intern als binnen het platform.
• Belangrijk is om elkaar persoonlijk te kennen. Vertrouwen vraagt om continuïteit van aanwezigheid en inbreng.

Vervolg:
Volgende bijeenkomst in september 2014. In de tussentijd zal inbreng en inzet gevraagd worden. Vanuit het OM zullen
twee thema-officieren^^^^^^Hm persoonlijk contact leggen. Een overzicht van de
deelnemers wordt rondgestuurd.



Verslag
Bijeenkomst Platfonn Matchfixing 

29 september 2014 
Locatie; KNVB, Zeist

Partijen:
Federatie Betaald Voetbal (FBO),

I Doelgroep Sport Belastingdienst,
Politie,|Himm^| Kansspelautoriteit (Ksa),
mmilllllllllH NL Confidential,|m||||||||| VVCS,

(verslag) Openbaar Ministerie.
Als gast vanwege agendapunt Informatiedeling was het ministerie van V&J 
partijen (zie bijlage voor overzicht betrokken partijen) hebben zich afgemeld

NOC-NSF,| 
(recherchekundige) 

LOTTO, KNLTB,|m|
NLSporter,^^[mm (vz)^

ook vertegenwoordigd. Andere

heet een ieder welkom en dankt|||Hmm|m voor het beschikbaar stellen van de ruimte 
bij de KNVB en voor de lunch.

Flet overleg ving aan met de bespreking per organisatie van de (on)mogelijkheden van informatiedeling.
In de mailwisseling en met een brief zijn alle partijen verzocht binnen de eigen organisatie aan de hand 
van een aantal vragen na te gaan wat de mogelijkheden voor informatiedeling in het platform zijn. Dit 
met het doel om tot afspraken te komen ten einde zo veel mogelijk operationele informatie te kunnen 
gaan delen. Een en ander zal in een document (convenant) vervat worden. Flet tijdpad is om een volgend 
platform een concept te kunnen bespreken zodat begin 2015 de werkafspraken vastgesteld kunnen 
worden.

Private partijen:
Alle partijen geven aan bereidheid te zijn informatie te delen. Het belang van het platform wordt 
onderkend. Het inbrengen van trends en geanonimiseerde signalen is mogelijk. Het wordt wel lastig 
concrete / persoon gerelateerde informatie te delen. Dit heeft drie redenen:

1) Er is een vertrouwensband met de leden (om concrete informatie te delen is toestemming nodig),
2) Er bestaat angst voor de veiligheid van de melder,
3) Er is nog geen convenant voor het platform.

Partijen geven aan dat de deelnemer in het platform informatie uit het platform geheim kan houden 
binnen de eigen organisatie.
Ten aanzien van het vertrouwenspunt Sport bij NOC-NSF en voor NL Confidential zijn afzonderlijke 
afspraken gemaakt met het OM.
De tiplijn en de integriteitscommissie van de KNVB bieden onder voorwaarden mogelijkheden om 
informatie te delen. Ook uit de samenwerkingsverbanden op mondiaal en Europees niveau kan onder 
voorwaarden relevante informatie gedeeld worden. De voetbalbond geeft voorlichting aan 
scheidsrechters, trainers en voetballers van Nederlandse voetbalclubs en de vertegenwoordigende 
jeugdelftallen.
De KNLTB heeft nog niet intern over de vragen gesproken en kan dus nog niet aangeven wat de 
mogelijkheden zijn. Wel heeft de KNLTB aan dat het nauw samenwerkt met de TIL) en werkt het volgens 
het GAZO-principe.
De LOTTO geeft aan dat er vooral intern is gediscussieerd over de bijdrage van de LOTTO aan de 
opsporing. LOTTO wil haar systemen niet voortdurend voor het platform beschikbaar stellen. Daar is het 
niet voor opgezet. Wel wil de LOTTO meedenken in het effectief inzetten van de informatie als een signaal

Status: def 1



of casus zich daarvoor zou kunnen lenen. Ook het ELMS kan daarbij zo nodig van dienst zijn. In het 
reglement is tot zover nog geen meldplicht opgenomen.

Publieke partijen:
Ook de publieke partijen kunnen trends en geanonimiseerde casussen inbrengen. Elk stukje informatie 
van de private partijen, hoe ogenschijnlijk gericht ook, kan van belang zijn.
Een strenger privacy regime ontstaat voor de opsporingsdiensten op het moment dat sprake is van 
subjecten die als verdachte kunnen \worden aangemerkt. Op dat moment is het aan het OM of info kan 
worden gedeeld.
De belastingdienst en daarmee ook de FIOD hebben strikte geheimhouding als het gaat om 
informatiedeling aan private partijen. Een mogelijkheid is er slechts als het gaat om een zwaarwegend 
algemeen belang. Het doel van de informatieverstrekking is heel belangrijk.
De Ksa kan daarbij nadere bepalingen opleggen in de vergunningen, zoals bijvoorbeeld een meldplicht. De 
ontwikkelingen rondom het nieuwe kansspelbeleid / wet spelen hierin een belangrijke rol.
Het OM kan bij internationale signalen een strafrechtelijk traject inzetten als in beide landen de gedraging 
strafbaar is gesteld of dat handelingen (of deel van) in NL zijn gepleegd of dat andere partijen in NL zijn 
betrokken.

Aandachtspunten naar aanleiding van bovenstaande:
Uit de discussie komt een aantal punten naar voren dat specifieke aandacht behoeft.

Veiligheid melder
Het is belangrijk dat melders (en de vertegenwoordigende partijen) meer te weten komen over het veilig 
melden. Als de juiste weg wordt bewandeld is het melden namelijk zeer veilig. Daarvoor bestaan al 
langere tijd diverse procedures. Te denken aan Meld Misdaad Anoniem, persoonsbeveiliging via politie en 
OM , anoniem melden bij de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE /TCI tegenwoordig) van de politie. 
Kennelijk is over het veilig melden (en het juist doorverwijzen) in dit verband te weinig bekend. Het is zeer 
belangrijk dat binnen de sport algemeen bekend wordt dat melden veilig kan. De setting van "het melding 
doen" dient hierbij ook te worden meegenomen; "Melden doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je 
sport en voor je medesporters."
Actiepunt:

De aangesloten partijen krijgen een volgende keer (door politie, OM, NL C) meer informatie 
hierover zodat dit opgenomen kan worden in de voorlichting aan leden en achterban. Het 
communicatiebeleid zal door de partijen moeten worden aangepast.
Mogelijkheid bekijken (door NOC-NSF) of een klokkenluidersregeling kan worden opgesteld.

Signalen
NL Confidential geeft een toelichting op een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van V&J (in de 
slipstream van het rapport Matchfixing n Nederland) is uitgevoerd naar twee clubs. Het onderzoek was er 
op gericht om kansrijke melderprofielen en de motieven om niet/wel te melden in kaart te brengen. Het 
onderzoek heeft geresulteerd in aanbevelingen over kansrijke meldgroepen en meldingsbereidheid. Het 
heeft niet geleid tot inzicht in concrete signalen van Matchfixing. Als aanbeveling komt naar voren dat 
meer bekend moet worden wat meldingswaardig is (awareness), hoe (veilig) gemeld kan worden en wat 
er met een melding wordt gedaan. Juist de "schilpartijen"; verzorgers, masseurs etc. kunnen een 
belangrijk bron zijn. Bilateraal is tussen diverse partijen al wel contact geweest. Bijvoorbeeld t.a.v. een 
opmerkelijke tenniswedstrijd.
Actiepunt:

Alle partijen; Signalen inbrengen in het platform hoe ogenschijnlijk klein ook; vele stukjes maken
één puzzel.

Status: def 2



Bilateraal; naast het platform kunnen partijen elkaar op elk moment bilateraal benaderen over 
een signaal of ontwikkeling. We handteren zo veel mogelijk het GAZO-principe bij actualiteiten. 
Ook 20 veel mogelijk afstemming bij communicatie over incidenten. Het FP heeft twee 
themaofficieren aangewezen met wie gespard kan worden over het handelen op een signaal. 
Snelheid; vaak is snelheid bij acute incidenten van belang. Partijen trachten zo snel mogelijk met 
elkaar contact op te nemen om mogelijk interventies met elkaar te bespreken.
Selectief signalen detecteren; een bepaald signaal (of trend van signalen) kunnen we ook 
benutten om als aanleiding te gebruiken een analyse of scan te doen naar de integriteit onder 
bepaalde partijen. De vraag is of het mogelijk is preventief een scan te doen.HHH^^I

Kansspelbeleid
Online gokaanbieders zullen steeds meer voet aan de grond gaan krijgen. Deze aanbieders handelen 
primair vanuit een winstoogmerk, terwijl LOTTO in beginsel is gericht op de sport en goede doelen. 
Aangezien onlinegokken en het commerciële belang invloed heeft op het risico van matchfixing is het van 
belang vanuit het platform aandacht hiervoor te hebben. Welke mogelijkheden liggen er op het gebied 
van de vergunningverlening ? Wat biedt een meldplicht? Wat kunnen we van ESSA verwachten.? Etc.
In dit verband is ook van belang na te gaan of partijen die de online-gok-aanbieders vertegenwoordigen 
aan kunnen sluiten bij dit platform. Dit zal afzonderlijk met een aantal partijen besproken worden, (actie 
politie, Ksa, KNVB, OM).

De KNVB pleit voor een verbod op een bepaald type weddenschappen om perverse prikkels tegen te 
gaan en kwetsbare individuen te beschermen tegen criminelen of criminele organisaties die zich mengen 
in de sport. Creëer structureel en goed geëquipeerd toezicht op verdachte weddenschappen. De KNVB 
geeft aan dat om adequaat te kunnen reageren op bedreigingen er genoeg middelen voor onafhankelijk

Afgesproken wordt om de kansppelwetgeving op de agenda van een volgend overleg te zetten. 

Samenwerkingsafspraken
Nu alle partijen hebben kunnen aangeven wat de (on)mogelijkheden zijn van het delen van informatie, 
kunnen de samenwerkingsafspraken worden opgesteld. De volgende keer zal een concept gereed zijn. 
(op initiatief OM)

Thirt Party Ownership (TPO)
Over de financieringsstructuren die achter transfers zitten is een notitie in het Platform ingebracht. De 
vraag aan het Platform is of het niet nodig en mogelijk is om een intelligence-product te maken op 
voetbalfraudegebied, gericht op de onzakelijke prikkels en de daarbij gepaard gaande belangen bij 
voetbalclubs en voetbaltransfers.
De trend wordt herkend. Het Platform stemt in om met een aantal partijen gezamenlijk te kijken wat we 
op dit punt kunnen bereiken. Dit zou dan kunnen leiden tot een projectvoorstel.
Actiepunt:
FP neemt het initiatief tot een bijeenkomst. FIOD, NLSporter, FBO en politie nemen hieraan deel. 

Volgende bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst wordt in december gepland. In de tussentijd zal inbreng en inzet gevraagd 
worden. Bekeken wordt of deze bijeenkomst bij VVCS gehouden kan worden.
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Verslag
Bijeenkomst Platfonn Matehfixing 

26 januari 2015 
Locatie; Eredivisie CV, Zeist

1c

Partijen:
Federatie Betaald Voetbal (FBO), 

Doelgroep Sport Belastingdienst,

NL Confidential

NOC-NSF,i
Politie,

KNLTB, 
ECV

I Openbaar Ministerie.

neet een ieder welkom en dankt||m|j|j|m en^^[|m|m|| voor het beschikbaar 
stellen van de ruimte bij de ECD en voor de lunch.

Verslag 29 september 2014
Enkele tekstuele opmerkingen worden geplaats.

n.a.v. Kansspelbeleid
OM, Ksa en Speel Verantwoord (een vertegenwoordigende partij van de online gokaanbieders) 
hebben een gesprek gevoerd over samenwerking en mogelijke aansluiting bij het Platform. 
Afgesproken is dat aanbieders, al dan niet vertegenwoordigd, nog geen plaats krijgen in het 
platform in afwachting van de nieuwe wetgeving. Wel is afgesproken dat in voorkomende 
opmerkelijke gevallen snel met OM en/of KSA contact kan worden opgenomen. Een vervolggesprek 
zal gepland worden.
De vraag wordt gesteld of het Wetsvoorstel "Kansspelen op afstand", de volgende keer niet wat 
uitgebreider kan worden besproken. Daarbij wordt de vraag gesteld of het platform niet een 
standpunt kan innemen tav dat wetsvoorstel.
Als reactie hierop geeftj|m^m|||| weer dat er wel in het platform over deze ontwikkeling kan 
worden gesproken, maar dat ieder lid van het platform zelfstandig een standpunt kan nemen. De 
Ksa neemt net als alle andere partijen in het platform een eigenstandige positie in.

n.a.v. Analyse TPO
29 september is ook gesproken over het voorstel vanuit het signalenoverleg om een analyse te 
maken van het thema Thirt Party Ownership. De noodzaak voor een dergelijke analyse is wat 
weggeëbd aangezien de FIFA een circulaire heeft uitgestuurd en het feit dat de KNVB hierover 
bepalingen heeft opgenomen in de reglementen. Tegelijkertijd blijft er wel wat onduidelijkheid 
bestaan over wat precies onder de definitie van TPO moet worden verstaan en hoe dit zich dan 
voor NL vertaald. Afgesproken wordt nu verder geen tijd te steken in een analyse, maar dat het 
onderwerp wel de aandacht behoudt. Mogelijk later weer in het platform.

Agendapunt Veilig melden
De politie en Meld Misdaad Anoniem f||m 

hebben een presentatie gegeven hoe veilig gemeld kan worden. Dit naar aanleiding
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van de bijeenkomst op 29 september waar ten vragen werden gesteld over de veiligheid van de 
melder.
Uit de presentatie blijkt, dat nog veel onbekend is over hoe een melding kan worden gedaan en hoe 
de veiligheid daarbij gewaarborgd
veel aan veiligheid en anonimiteit kan worden gedaan. De anonimiteit kan worden gewaarborgd.
De melding en melder kunnen worden afgeschermd en niet-herleidbaar worden gemaakt.
Belangrijk is wel dat partijen weten hoe en bij wie dat kan, zodat snel en tijdig doorverwezen kan 
worden. Het verschil tussen anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem en bij de TCI van de 
politie is dat bij M deskundigen vooral professioneel omgaan met de melding op zich, terwijl het 
politieteam investeert in een relatie met de melder door een paar keer contact te hebben. In beide 
gevallen is de melder niet herleidbaar.
De volgende niveaus kunnen worden onderscheiden;

• Eerste niveau melden bij de bond zelf (meldpunt, vertrouwenspunt etc)
• Tweede niveau melden bij Meld Misdaad Anoniem
• Derde niveau melden via TCI van de politie

Hiernaast bestaat nog de mogelijkheid dat vanwege omvangrijke risico's persoonlijke beveiliging 
kan worden ingezet, hiervoor bestaat een speciaal politieteam en speciaal proces onder 
verantwoordelijkheid van een hoofdofficier van justitie.
Afgesproken wordt om dit meldingsproces visueel te maken zodat het gebruikt kan worden in 
presentaties. Ook is Meld Misdaad Anoniem en de politie bereid om voorlichting te geven.

Agendapunt Samenwerkingsovereenkomst
Op de concept Samenwerkingsovereenkomst zijn geen opmerkingen. Voorgesteld wordt alsnog de 
gelegenheid te bieden om op- en aanmerkingen te mailen, zodat een
eindversie kan worden opgesteld.

Agendapunt Uitwisselen signalen (geanonimiseerd) en trends
Aan de orde kwam:

de Tenniswedstrijd,
de aangiftes en het vervolgproces.

10.2.c, 10.2.g
de berichtgevingen in de media over| 
de verwevenheid tussen^HBBI
de normalisatiegesprekken tussen politie bestuur en de BVO's over "baas in eigen huis", 
contact tussen platform is verschillende landen en de Europese Conventie.

Agendapunt Volgende bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst wordt in april 2015 gepland. In de tussentijd zal inbreng en inzet gevraagd 
worden. Bekeken wordt of deze bijeenkomst bij de LOTTO gehouden kan worden.
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Verslag
Bijeenkomst Platfonn Matchfixing 

13 april 2015 
Loeatie; Lotto, Rijswijk

Aanwezig:
Federatie Betaald Voetbal (FBO), KNVB,

LOTTO,
Confidential,
^^■CFK,

ECV,|
Openbaar Ministerie.

heet een ieder welkom bij de Lotto.neemt de agenda door. 

Verslag 26 januari 2015
Enkele tekstuele opmerkingen worden geplaats en in het verslag verwerkt.

Presentatie over De Lotto doorl 
imill geeft een kijkje in de keuken. Flij gaat in op de achtergrond, belangen en organisatie van de Lotto, 
hoe quoteringen tot stand komen, wat de mogelijkheden zoals zijn om te fixen en welke maatregelen 
daartegen worden ondernomen.^J^Jgaat in op de internationale samenwerking en het 
monitoringssysteem. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om bij de Lotto achter de schermen 
te kijken.

11, 10.2.g

11, 10.2.g

11, 10.2.g

Presentatie door van Transparencv International Nederland (TI-NÜ
Tl is als NGO de grootste civil society tegen corruptie. Flet neemt verschillende initiatieven op gebied van
sport & integriteit.
Matchfixing is als oneigenlijke beïnvloeding sportwedstrijden een vorm van corruptie. Het betreft 
dezelfde problematiek:

• Betrokken partijen hebben belang bij geheimhouding
• Geen aangifte - onwetend slachtoffer
• Positie van klokkenluiders zeer kwetsbaar
• Dus ook geen meldingen van sporters wat leidt tot een aanzienlijk 'dark number'
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11, 10.2.g

Bespreking concept Samenwerkingsovereenkomst 
De toegezonden versie wordt doorgenomen. Een aantal opmerkingen wordt geplaatst.I

over
is al tussen OM en de departementen gesproken. De departementen staan hier positief tegenover. De 
aanwezige partijen geven aan dat het voorzitterschap niet hoeft te wijzigen en als dat toch het geval is dat 
dan VenJ de voorkeur heeft vanwege het belang van de strafrechtelijk kant van de aanpak.||||m geeft 
aan dat het OM ongewijzigd capaciteit blijft steken in de aanpak en dat het gezien de aard van het 
platform beter is dat het departement voorzit. Dit neemt tevens niet weg dat de kern van het platform is 
het uitwisselen van signalen en trends. De overeenkomst zal op het punt van het voorzitterschap worden 
aangepast en de departementen worden voor de volgende keer uitgenodigd.
Een andere opmerking betrof de rol van FIFpro in deze overeenkomst.l

Tevens zal nog nader bilateraal over de overeenkomst met KNVB worden afgestemd.
geeft aan een eerder gemaakte en cruciale aanpassing te missen, namelijk dat het in bepaalde 

omstandigheden mogelijk moet zijn om intern wel informatie te kunnen delen. Dit zal in de overeenkomst 
worden opgenomen .

De logo's van Lotto en Pro-agent worden aangepast.
De belastingdienst heeft de overeenkomst nog uitstaan bij het departement van Financiën.

De wijze van ondertekening zal nog nader worden bepaald. Partijen geven de contactgegevens van de
woordvoerders door aanl I om te komen tot een voorstel.

11, 10.2.g

10.2.g

Kansspelen op afstand

Uitwisselen signalen (geanonimiseerd) en trends
Aan de orde kwam:

Volgende bijeenkomst
Voor de volgende keer wil NOC een ruimte beschikbaar stellen.
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Verslag
Bijeenkomst Platform Matchfixing 

15 juni 2015
Locatie; NOC-NSF, Arnhem

Aanwezig:

Proprof, 
doelgroep Sport,

NOC-NSF,
KNLTB,

(verv.H^HH)CFK, 
(verslag).

__ Politie,
NL Confidential,|

I V\/CS,m|^m|| bel.dienst 
I Openbaar Ministerie.

heet een ieder welkom en dankt voor het beschikbaar stellen van de zaal.

11, 10.2.g

Mededelingen
geeft aan dat hij bij een bijeenkomst van FIFpro is geweest dat specifiek was gericht op 

preventieve maatregelen tegen Matchfixing. FIFpro gaat een campagne starten en trainers gaan opleiden.
zal ook eind van het jaar de training volgen en daarmee een taak krijgen voor Nederland. Dit in 

aanvulling op de bijeenkomsten die VVCS al jaren organiseert.|^J|||houdt het platform over de 
voortgang op de hoogte. Tevens zal VVCS hierover input leveren aan het hieronder verder uitgeschreven 
ingezette traject.

geeft aan namens het ministerie van VenJ aanwezig te zijn. Ook in verband met de 
bespreking over de overeenkomst en het punt van het voorzitterschap. Ze verontschuldigt| 

van het ministerie van VWS. Zij kan vanwege een spoeddebat niet aanwezig zijn.

10.2.C, 10.2.g

11

Aanstaande donderdag komt 
dat aan de orde tijdens een ledenvergadering. Onderdeel is een gedragscode waaronder ook bepalingen 
ic MF. Een integrale aanpak is het uitgangspunt, 

deze geeft^H^H weer

geeft aan dat met de Ksa met mediapartijen een convenant heeft gesloten om te 
voorkomen dat reclame wordt gemaakt door nog illegale gokaanbieders. Onder meer de Eredivisie / 
FOXSports heeft ondertekend.

____________ I deel mee dat hij bij een internationale bijeenkomst voor loterijen in Warschau is geweest.
Daar werd het Nederlandse platform aangehaald, tijdens een presentatie van||^^^^m (Director 
Sports Division at the Ministry of Education and Culture in Finland). De Finse overheid treft namelijk ook 
voorbereidingen om een Nationaal Platform Matchfixing op te zetten. Dit platform zou het Nederlandse 
platform als voorbeeld willen gebruiken. Mogelijk dat met ons platform contact wordt opgenomen over 
samenwerking en uitwisselen van ervaringen. Daarnaast meldt^m| mee dat The European Lotteries 
(overkoepelend orgaan van Europese Nationale Loterijen) heeft besloten om samen met|m||^^^| 
kritisch te gaan kijken naar het rapport van^^m|. De hoorzitting over het wetsvoorstel Kansspelen op 
Afstand ondersteunde nog eens het belang om hiervan.
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vertelt dat hij door Professorm^mH is benadert met de vraag of het OM wil 
bijdragen aan het schrijven van een handboek in het verlengde van het ICSS-Sorbonne onderzoek, 
heeft positief gereageerd, maar het wachten is nu op een officieel verzoek.

geeft aan dat een melding bij M meegenomen is in een strafrechtelijk onderzoek 
waarover in de Volkskrant in februari een artikel is geplaatst.

Verslag 13 april 2015
Het verslag is akkoord bevonden.

11, 10.2.g 

11, 10.2.g

Kansspelen op Afstand
geeft aan dat er een Ronde Tafel over kansspelen is geweest met Tweede Kamerleden. 

NOC*NSF en ook andere organisaties hebben daar input voor aangeleverd. NOC*NSF heeft om die reden 
ook nog geen actie ondernomen nav het actiepunt in het vorige verslag. Schriftelijke inbreng vanuit 
Nationaal Platform is nog altijd mogelijk. De volgende kamerbehandeling is over de zomer heen getild.

zal alsnog het initiatief nemen om met een aantal partijen uit het platform bijeen te komen om te 
kijken in hoeverre en op welke onderdelen het mogelijk is namens een aantal partijen die deelnemen aan 
Nationaal Platform Matchfixing input te leveren in dit debat.

(Ksa en nu afwezig) heeft dat al eerder aangegeven

I Volgende keer komt dit terug in het platform.

Bespreking concept Samenwerkingsovereenkomst
De aanpassingen zoals in het vorige verlsga weergegeven zijn doorgevoerd in overleg met betrokkenen.

11, 10.2.g

Het voorzitterschap wordt ook in de overeenkomst gewijzigd. De ministeries van VenJ en VWS zullen 
gezamenlijk het voorzitterschap verzorgen.

De overeenkomst kan dan definitief worden gemaakt en ter ondertekening worden aangeboden.

heeft geïnventariseerd hoe de partijen tegenover communicatie over de 
ondertekening staan. Afgesproken wordt nu niet hierover actief te communiceren!

misstanden.

KNVB, NOC, Lotto en KNLTB.

beklemtoont wel dat bekendheid belangrijk is vanwege het (veilig) kunnen meiden van

wil nog graag de namen van de persvoorlichters van de

I



Twee werkgroepen worden geformeerd binnen het Platform: 1 Preventieve maatregelen en voorlichting 
(bewustwording en compliance),^^^^m|||||m neemt het initiatief voor een eerste bijeenkomst 
over doelgroepgerichte voorlichting en over preventie van matchfixing; ECV KNVB
fllllimillllllllll NOC NSF en VVCS ||||||||mm sluiten aan bij deze werkgroep.
2 Meldingsbereidheid verhogen (proces van voor tot achter: meldpunten, MMA, politie/FIOD). Trekker 
van deze werkgroep zijn^^^^^H deelnemers zijnl

De inzet van beide werkgroepen moeten bijdragen aan het detecteren van signalen en trends.

Afgesproken wordt dat er geen bijzondere bijeenkomst voor de ondertekening zal komen en dat 
handtekening digitaal via de mail aan^H^^S^^^^Q toegezonden kunnen worden.stuurt 
daarvoor de definitieve versie rond.

geeft aan dat de belastingdienst de overeenkomst nog heeft uitstaan bij het departement 
van Financiën.

meldt dat hij in contact staat met het IOC over eventuele deelname als eerste NOC aan het 
IBIS-systeem van IOC. IBIS staat voor Integrity Betting Intelligence System. IOC vraagt het NOC en/of KSA 
om deel te nemen. Flet is aan de NOC om een goede afweging te maken of we aan dit systeem/netwerk 
deel willen nemen, ^^^zal de leden van het platform een factsheet sturen.

geeft tevens aan dat de IOC een seminar training Factfinding geeft en dat hij zodra hij meer 
informatie degene die aangegeven hebben hier interesse in te hebben zal informeren.

Uitwisselen signalen (geanonimiseerd) en trends
• geeft weer dat de tuchtcommissie maatregelen heeft genomen in een casus 

aangaande de top in de amateursector. De uitslag van wedstrijden zijn gemanipuleerd waardoor een 
winstpremie kon worden bemachtigd. Een aanvoerderschap is ontnomen en 4 wedstrijden zijn 
opgelegd.
N.a.v. deze mededeling volgt een discussie over het overwegen in voorkomende gevallen van 
strafrechtelijke interventies. Tevens wordt stilgestaan bij de kwetsbaarheid van nieuwe competities 
als zaalvoetbal en vrouwenvoetbal. De tabel die in het onderzoeksrapport van^^^[| en^^^ 
staat opgenomen kan in de keuzes van de interventies gehanteerd worden. Tevens wordt het 
voornemen geuit om de checklist die door de KNLTB wordt gehanteerd (zie onder mededelingen) 
door de KNVB bekeken kan worden op bruikbaarheid.

• gaat in op het “Baas in eigen huis" principe. Dit thema heeft aandacht binnen ECV is 
wordt met regelmaat besproken met clubs.

• gaat in op het " traject. Samen met Bureau Financieel Toezicht, FIOD,
AMLC (anti money laundering centre) en FP wordt vanuit de WWFT (Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme] gekeken.

10.2.C, 10.2.g, 11

Een Matchfixing-signaal zou hier ook onderdeel van kunnen uitmaken. 10.2.g, 11
Tevens meldt|^|j|jj|jy|m dat de politie en FIOD verrast waren over een reactie van een crno------------
waarmee contact was opgenomen nav informatie dat een speler in contact met criminelen zou staan.

I Een aantal studenten recherchekundigen bij de politie zijn 
bezig met het schrijven van scripties rondom Matchfixing.
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wijst op de risico-indicator van de salarissen. Bij de topclubs zijn de salarissen nog wel
stabiel, maar daaronder dalen de salarissen al gauw tot 40%.

. Of Nederland de vervolging kan overnemen is afhankelijk
van de beslissing. Bij vrijspraak houdt het op.

• In aanvulling op informatie tijdens de vorige bespreking geeft de modus operandi
weer van een aantal rondtrekkende spelers die grote sommen geld inzetten. Ingezet wordt op 
verschillende sporten en bij verschillende winkeliers. Enkele winkeliers zijn door hun handelen in 
grote financiële problemen gekomen. De Lotto heeft preventieve maatregelen genomen richting de 
winkeliers. Tevens is contact met FIOD en FP over een mogelijke aangifte.

Volgende bijeenkomst:
• Voor de volgende keer wil Stichting M een ruimte beschikbaar stellen.
• Het voorzitterschap zal dan door VenJ en/of V\A/S worden overgenomen.
• enjUUHim hebben een andere functie en zullen niet meer in het platform 

deelnemen. Voor vervanging wordt gezorgd.
• Volgende keer weer in september.
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Verslag
Bijeenkomst Platfomi Matehfixing 

28 september 2015
Locatie; Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag

Aanwezig;
KNVB

I FIOD,
Confidential 
doelgroep Sport,

(verslag).

NOC-NSF,___
LOTTO

ECV,'g^^m Ksa 

VenJ (vz),|^m||||| 
Openbaar Ministerie.

Politie,|m
NL

bel.dienst

Qpenine
heet de aanwezigen welkom. Het is de eerste keer dat het platform door de beide 

ministeries wordt voorgezeten.

De deelnemers stellen zich voor. Voor een aantal geldt dat ze voor het eerst aansluiten. Dit zijn

Mededelingen
geeft aan dat een enkele partij de overeenkomst nog moet tekenen. Hieraan wordt 

nog gewerkt. Er zijn geen principiële redenen, maar organisatorische^^m^^^^HHU geeft aan dat 
hierdoor bepaalde info vanuit MMA nog niet gedeeld kan worden in het platform.

11 geeft aan het^H^^IH||||||||
Danny houdt eea in de gaten.

I geeft aan dat tijdens het vorige overleg doorl 
integriteitstraject, per 1 januari zal starten.

I aangekondigde

geeft aan dat het Vertrouwenspunt sport en de voorlichting die gegeven wordt over 
matehfixing aan topsporters en talenten de komende 2 jaar kan worden gecontinueerd. Het ministerie 
van VWS heeft NOC*NSF hiervoor een subsidie verleend. Met deze subsidie kunnen ook een aantal 
andere maatregelen uit visie en aanpak sport en integriteit worden gerealiseerd. Zo kan er worden 
geïnvesteerd in de realisatie van een sportbrede poule van aanklagers en onderzoekscommissies 
integriteit. De onderzoekscommissie integriteit kan ook onderzoek doen naar matehfixing zaken. 
Potentiële kandidaten voor een dergelijke onderzoekscommissie evenals medewerkers van sportbonden 
zelf die plaats hebben in een eigen onderzoekscommissie voor integriteit, hebben onlangs deelgenomen 
aan factfinderstraining die door Interpol en IOC is gegeven op Papendal.was hier ook 
bij aanwezig. Voor meer informatie hierover kun je kijken op onze website: 
http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=20918

doet een oproep om met signalen en trends te komen. Elke opmerkelijke gebeurtenis kan op 
zichzelf misschien onschuldig zijn, maar juist in combinatie met andere signalen kan een verband gelegd 
worden. We hebben hier met elkaar veel kennis aan tafel. Laten we dat ook gebruiken. Signalen kunnen.

http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=20918
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zoals bekend, anoniem op het platform ingebracht worden en ook staat de weg naar de partijen van het 
signalenoverleg open. Iedereen is bovendien op het signalenoverleg welkom.
Als reactie op de oproep wordt aangegeven dat er wel een wil is bij de deelnemers van het platform om 
te melden, maar dat er geen signalen bekend zijn. Ook wordt aangegeven dat het voor veel partijen 
nieuw is om vanuit fraude naar de eigen kerntaak te kijken.r9BBHQB|K||Br3E^^^BH^B

Hmimm geeft aan als recherchekundige met een scriptie bezig te zijn over de samenwerking 
tussen de diverse partijen. Ze houdt het platform op de hoogte.

geeft weer dat het OM is betrokken bij het opstellen van een internationaal 
handboek voor platforms als onderdeel van de uitvoering van Council of Europe Convention on the 
Manipulation of Sport Competitions. Professor^^^^^^^ van het Sorbonne Instituut trekt dit project. 
Het doel is om internationaal beter samen te werken en om informatie beter te kunnen delen. Een van de 
vragen van^^| is om de contactgegevens van de deelnemende partijen van het platform te krijgen. De 
aanwezigen stemmen daarmee in. ^mizal het Platform verder op de hoogte houden.

11
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Verslag 15 juni 2015
Het verslag wordt akkoord bevonden. Een aantal tekstuele wijzigingen wordt doorgevoerd.

Nadere bepaling actiepunten Platform
is 0.&A lijst samen te stellen. Hiermee kunnen de

partijen gezamenlijk dezelfde boodschap uiten als er vragen komen over het platform. Veel partijen 
hebben gereageerd op een eerste concept. Afgesproken wordt datH|[^|met^m een indeling maakt 
van welke partijen naar welke vragen zouden moeten kijken, waarna dit in een concept rondgestuurd 
wordt.
Tevens niet KNVB, ECV en NOC bezig om in het kader van de bewustwording en preventie een
campagne op te zetten. Hiervoor is het Rapport "Matchfixing in Nederland" ook van belang. \A/elke 
functionarissen in en rondom de sport zijn zo gedreven dat ze een belangrijk rol (als zender of als 
doelgroep) in deze campagne zouden moeten spelen. jj|j|m roept de partijen nog een keer bijeen om 
een strategie te bepalen en om een voorstel te kunnen doen over inhoud en financiën.

geeft daarbij aan om breder te kijken dan alleen naar voetbal.geeft aan dat 
duidelijk moet zijn hoe veilig gemeld kan worden. Het is, volgens^^^ belangrijk dat direct bij het 
eerste meldloket al duidelijk is wat de mogelijke routes zijn. De diverse backoffices moeten het totaal 
plaatje hebben van het proces van veilig melden.geeft aan dat de cultuur om te melden ook 
zal moeten veranderen. Dit kan door handvatten aan te bieden om op bepaalde plekken signalen neer te 
kunnen leggen. Er zijn misschien weinig signalen, maar er is ook niet niets aan signalen. Bewustwording 
zal herkenning bevorderen.

I geeft aan dat signalen en informatie vooral uit 
strafrechtelijk onderzoek komt. Hij doet een oproep om de opsporingscapaciteit te verhogen. Hij pleit 
voor een landelijk coördinatiecentrum.geeft daarop als reactie dat die er eigenlijk als is. Het 
signalenoverleg is een landelijk centraal coördinatiecentrum voor signalen.

____ I doet de suggestie dat het goed zou zijn als binnen de koepel van de sport ook één of meerdere
databases ontwikkeld zouden moeten worden.|^^■^^■|||| geeft aan dat binnen de loterijen al wel
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een dergelijke database beschikbaar is. Uit monitoringssystemen komen vaak buitenlandse signalen. Zo 
nodig melden we signalen bij de Ksa.

Afgesproken wordt dat deze opmerkingen meegenomen worden in het te ontwerpen voorstel door
(in samenwerking met anderen). Daarbij staat de mogelijkheid open om het voorstel ook 

in het Strategisch beraad te bespreken. Op initiatief van Politie /FIOD/ OM wordt een opzet gemaakt om 
inzichtelijk te maken hoe er (veilig) gemeld kan worden. Dit door|^^^^mmmm|[|^|m (in 
samenwerking met anderen)

11

11

11

Uitwisselen signalen (geanonimiseerd) en trends
vraagt aandacht voor de gewijzigde regelgeving om zaakwaarnemer / spelersmakelaar 

te kunnen worden. De functionarissen hebben een sleutelpositie|^^^^^^[||||||||m|||U^^^^^^^| 
^^mm|Op Youtube is daarover eea verschenen.gaat daar ook een documentaire van maken. 
Dannv Flesp geeft aan op de hoogte te zijn. Mogelijk dat Op
de site van de KNVB is te zien dat er ongeveer 230 zaakwaarnemers zijn.m||||j|j|[||||| geeft aan daar 
actief mee aan de slag te gaan. Vooral het informeren van jonge spelers is nodig. De zaakwaarnemers en 
deze jonge spelers^^^^^^^H^^^I heeft informatie ontvangen!

I gaat kijken of en hoe deze informatie 
geanonimiseerd gedeeld kan worden binnen het Platform.

geeft aan dat^^^^^ naar aanleiding van het rapport van het Asser 
Instituut "The odds of match fixing facts & figures on the integrity risk of certain sports bets" een 
opiniestuk heeft geschreven waarin zij haar bedenkingen uit met betrekking tot de conclusies in het 
rapport. Zij haalt hierbij eerdere onderzoeken aan waaruit blijkt dat er bij bepaalde wedopties wel 
degelijk sprake is van risico's met betrekking tot het manipuleren van wedstijden of andere 
integriteitsrisico's. Het stuk zal binnenkort gepubliceerd worden.
De Lotto heeft onlangs het beleid uitgebreid ten aanzien van het voorkomen van onmatige deelnames via 
de winkels. Het gedrag van bepaalde spelers en winkeliers heeft ertoe geleid dat er speciaal voor de 
winkeliers Toto een gedragscode is opgesteld en verspreid waarin duidelijk is weergegeven wat De Lotto 
verstaat onder een verantwoorde manier verkopen van de producten van De Lotto. Hierin is bijvoorbeeld 
opgenomen hoeveel inleg een winkelier van een speler maximaal mag accepteren en dat de producten 
niet voor onwettige praktijken mogen worden gebruikt. Indien de regels in de gedragscode worden 
overtreden volgt in eerste instantie een waarschuwing. Bij herhaling zal het verkooppunt voor verkoop 
van de producten van De Lotto worden gesloten en zal de terminal weg worden gehaald.

11
vraagt zich af|

bevestigt dit en bemerktl

I is meer positief. Zij geeft aan dat er al veel stappen zijn gezet. We kennen elkaar nu beter 
en we werken aan het verhogen van awareness. Je kunt nu ook beter uitleggen waarom iets wel of niet 
kan worden gedeeld en vragen kunnen daarover direct gesteld worden. wijst nogmaals op dat
partijen van harte welkom zijn bij het signalenoverleg als ze meer inhoudelijk over zaken willen spreken, 
waarbij nog steeds door wettelijke bepalingen een grote mate van geheimhouding moet worden 
betracht.

11
wil nog wijzen op de berichtgevingen en de ontwikkelingen rondom doping. Niet om dit te 

agenderen, maar om er wel met allen alert op te
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Rondvraae
gaat nog in op het gesprek dat Politie, Ksa, FIOD en FP op 17 september hebben

gevoerd met Flet doel was elkaar om met elkaar te spreken over 
de samenwerking als de nieuwe wet op de kansspelen is vastgesteid, maar ook om te spreken over de 
situatie van het nu. Afgesproken is dat de Ksa nu als eerste aanspreekpunt voor de aanbieders bestaat. 
Een plaats in het Platform is nog niet aan de orde zolang de wet niet is aangepast. Van de aanbieders gaat 
een grote lobby uit naar allerlei partijen.
immilll geeft aan dat trainers ook verenigd zijn en ook in het platform zouden willen participeren. De 
voorzitter gaat dit na en komt er de volgende keer op terug.

Volgende bijeenkomst:
Voor de volgende keer wil Stichting M een ruimte beschikbaar stellen.
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Verslag
Bijeenkomst Platfonn Matchfixing 

15 december 2015
Locatie; Meld Misdaad Anoniem, Hoevelaken

Aanwezig:

gastspreker),

j VWS,

NOC-NSF,gm||Hmm Kansspelautorltelt, 
NL SportenUmumm FIOD,

NL Confidential,|^^^^^m| ECV, 
(verv.^mm|) Belastingdienst, 

(verslag).

Politie (Amsterdam, 
LOTTO, lllimi 

Ksa,|^mg^^ CFK, 
VenJ

Openbaar Ministerie.

Openine

van de ruimte.
heet de aanwezigen welkom en dankt voor het beschikbaar stellen

Verslag 28 september
Het verslag wordt op een kleine wijziging na vastgesteld. Tav het punt om de directeur van Coaches 
betaald voetbal CBV voor het platform uit te nodigen wordt ingestemd met het voorstel om deze partij 
eerst uit te nodigen voor het Signalenoverleg.

Presentatie Meld Misdaad Anoniem
MMA geeft een uitgebreide presentatie over de taakstelling en organisatie, de samenwerkende partijen, 
de aard van de meldingen en de manier waarop daarmee wordt omgegaan.

11

Presentatie Politie Amsterdam
lllllllU^^UmH schets op een verhalende wijze zijn beeld van de verwevenheid van de onder- en 
bovenwereld in het (amateur)voetbal. Hij wijst op de risicofactoren om de awareness te vergrotenB

Voorlichting is hierover nodig. Met opsporing kan inzicht worden verworven en alleen met een brede 
aanpak kunnen misstanden worden bestreden.

Strategie Platform
Bij de stukken is een concept strategienotitie bijgevoegd. Met de bespreking van dit concept willen we 
richting geven aan de gezamenlijke inzet in de strijd tegen matchfixing en de activiteiten van het platform 
zelf. Het voorstel is dat dit plan verder wordt uitgewerkt en via mail worden rondgezonden voor verder 
commentaar. Het kan uiteindelijk dienen als agenda voor het nationaal platform en is een uitwerking van 
de Samenwerkingsovereenkomst Nationaal Platform Matchfixing (NPM). Het plan is opgedeeld in drie 
onderdelen
A Maatregelen ter preventie van matchfixing 
B Signaleringsmaatregelen
C Repressie

De discussie ging over wat volgens een ieder de belangrijkste strategische doelen voor 2016 zouden 
kunnen zijn, welke maatregelen daarvoor nodig zijn om deze doelen te bereiken en welke partijen een 
bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de strategische doelen 2016.



Opmerkingen hadden betrekking op: focus op de risicofactoren, geen algemeenheden maar concreet 
houden, opzetten database binnen en buiten de sport(bond) en analyse, verhogen meldingsbereidheid, 
voorbeelden geven van wat gemeld kan worden, rol zaakwaarnemers, voorbeeld als FlU gebruiken, 
internationale samenwerking, opnemen clausule dat alle partijen diverse activiteiten ontplooien, maar 
dat dit de gezamenlijke focuspunten zijn (geen volledige lijst maken).

Voorstel Campagne Matchfixine
heeft in samenwerking met een aantal partijen een voorstel opgesteld en 

rondgestuurd.licht toe dat het nu in het format van MMA staat weergegeven, maar zo gewenst 
kan een andere opzet gekozen worden. Ook is een eerste kostenraming bijgevoegd.
Dit voorstel wordt door de aanwezigen als waardevol beschouwd. Anouk werkt dit voorstel met een 
aantal verder uit.

Volgende bijeenkomst
Locatie en datum wordt nog bepaald. In ieder geval rond maart / april.
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Verslag Nationaal Platform Matchfixing donderdag 8 september 2016 1h

Het huidige Nationaal Platform Matchfixing richt zich op het versterken van het netwerk, uitwisselen 
van kennis en informatie, het afstemmen van beleidsmaatregelen en het identificeren van 
knelpunten. Ook levert dit overleg een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van het onderlinge 
vertrouwen en het versterken van het netwerk. Dit vergemakkelijkt het bilateraal delen van concrete 
signalen.

Vorig jaar juni hebben de partijen van het Platform een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
Daarin is onder meer bepaald een jaar na de ingangsdatum de samenwerking te evalueren en 
mogelijk wijzigingen aan te brengen op organisatorisch en/of inhoudelijk terrein. Een mooi moment 
voor bezinning dus! Hoe verloopt de samenwerking, hoe gaat de aanpak van matchfixing, wat willen 
we anders doen en hoe dan?

begeleidt dit proces. Zij werkt bij het project Betere Bijdrage Aanpak Ondermijning van 
de Politie. Zij heeft ervaring met procesbegeleiding, het aanpakken van ondermijningsvraagstukken 
in netwerken van publiek private partners. Zij is ook thuis in het thema 'de kunst van het 
samenwerken'.

Book of crime
We werken aan de hand van de aanpak van de Book of Crime, dit is een gestructureerde manier om 
beelden te delen en de mogelijkheden van partners optimaal in te zetten. Hierbij kruipen we als het 
ware in de huid van de 'succesvolle matchfixingsorganisatie', om aan de hand hiervan vervolgens te 
kijken hoe we deze kunnen frustreren en welke rol een ieder hierbij kan spelen.

De werkwijze van Book of Crime bestaat uit vijf blokken met elk twee of drie deelstappen. Dat 
onderscheid is gemaakt om de denkstappen die in het proces gemaakt worden, zichtbaar te maken. 
In de praktijk zal blijken dat bezig zijn met Book of Crime een natuurlijk proces is waarin stappen niet 
strikt afgelopen worden. Het is dan ook geen 'tooi'. Het is een aanzet voor een manier van 
samenwerken waarover nagedacht is en die in onze complexe netwerksamenleving blijkt te werken.

kAmbft,

Book of Crime
If you can’t write the Book of Crime, you’re not in business!

9WÜ

te>Arnlizi



Fenomenen die het meest geschikt zijn om met Book of Crime aan te pakken zijn;
• Georganiseerde en/of
• Bedrijfsmatige (met financieel of psychologisch verdienmodel) en/of
• Regelmatige of stelselmatige.

Het Book of Crime is niet geschikt voor criminaliteit of geweld dat een incidenteel karakter heeft of 
waar toevalsfactoren een grote rol spelen. Het onderwerp matchfixing lijkt daarentegen uitermate 
geschikt om met deze methodiek verder te brengen.

De kunst van het samenwerken
"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"
Netwerken = in- toe- uitvoegen. Kijken wie er op welk moment nodig is om een probleem te 
bespreken/ aan te pakken. Is mijn organisatie nog nodig? En: welk persoon uit de organisatie is 
op welk moment nodig?
Op basis van gelijkwaardigheid.
Probleem staat centraal.
Zorg voor een verbindend leider.
Bouwstenen samenwerken. Het Platform kent punten 
toe aan de bouwstenen waar het goed gegaan is het 
afgelopen jaar:

o Proces 1 punt
Organisaties punten 
Relatie 18 punten
Belangen 4 punten
Ambitie 7 punten

Initiator, actor en facilitator alledrie van belang.
Deze blijken ook alle drie in platform vertegenwoordigd te zijn.

r 1
tmbitl

ü
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o
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Belangrijke noties aanwezigen
Slachtoffers zijn potentiële partijen om bij je te trekken om het 
fenomeen te weren. Bijvoorbeeld bij het opengaan van de 
Kansspelmarkt. Zij weten waar het geld vandaan komt en heen gaat.
Belangrijk is dat je bij de geraakte mensen komt.
Sporters melden niet graag: bang voor gevolgen en stempel.
Media is belangrijke partner in aanpak, door bijvoorbeeld sporters steun te geven.

Deel 1 Fenomeen in kaart brengen

De deelstappen:
1. Wat is het fenomeen, wat gaan we precies analyseren?

Niet gokgerelateerd versus gokgerelateerd 
Financieel verdienmodel 
Lage pakkans, hoge winsten 
Anoniem, onzichtbaar, onbekend
Fenomeen komt in Nederland voor (onderzoek Spapens: omvang valt mee is de schatting) 
Schade voor sport kan groot zijn (integer bestuur; veiligheid sporters; competitievervalsing; 
geloofwaardigheid van de sport in het geding; economische gevolgen; eerlijke gokker is 
slachtoffer)
Relatie georganiseerde criminaliteit, witwassen, wapen- en drugshandel, financiering criminele 
activiteiten.



2. Waar speelt het zich af, binnen welke geografische grens blijven we?

Wereldwijd (cultuur van gokken Azië)
Maken slim gebruik van wetgeving in bepaalde landen (Panama, Malta), zoals ontbreken 
uitleveringsverdragen
1 succesvolle fix raakt meerdere landen: om pakkans te verlagen en detectie tegen te gaan 
Indicatoren voor kwetsbaarheden: arbeidsvoorwaarden sporters, populariteit sport, individuele 
sport VS teamsport, weinig toezicht 
Via structuren die er al zijn. Ook juniorenwedstrijden.

3. Uit welke activiteiten bestaat het fenomeen, wat zijn de cruciale werkwoorden? Wat doet 
de crimineel om succesvol te zijn?

De werkwoorden van het criminele proces:
1. Voorkennis
2. € inzamelen
3. Stromannen zoeken
4. Marktonderzoek (welke landen zijn meest geschikt qua regelgeving/ kwestbare spelers)
5. Contact leggen met spelers/clubs/trainers -> de te fixen perso(o)n(en)
6. Evenement beïnvloeden (waaronder ook spookduels organiseren)
7. Weddenschap(pen) plaatsen, liefst spreiden over meerdere verkooppunten (online/via via)
8. Uitslag evenement afwachten
9. € cashen op rekeningen in landen zonder strenge regelgeving
10. Spelers uitbetalen.

De volgende stappen zijn:

Deel 2 Focussen en samenspannen - 1 november 2016
Welke delen van het fenomeen komen als eerste aan de beurt om verder te verkennen? En welke 
partijen gaan zich daarvoor inzetten? Het doel is intelligente samenwerking ofwel samenspannen 
tegen crime.

De deelstappen:
1. Focussen, welke activiteit(en) gaan we als eerste aanpakken?
2. Partijen inventariseren, wie heeft er met die activiteit(en) te maken?
3. Samenspannen, welke partijen willen en kunnen samen een verbond sluiten?

Deel 3 Gezamenlijk beeld vormen - 15 november 2016
De partners werken aan een gezamenlijk beeld over alles wat met de activiteit te maken heeft. De 
zeven gouden W's zijn daarbij de kapstok. Door intensief met de activiteit bezig te zijn, ontstaat bij 
de partners energie om er samen iets aan te gaan doen.

De deelstappen:
• De gouden W's globaal verkennen, wat speelt er, welke info heeft wie beschikbaar?
• Verrijken, welke 'verhalen' hebben partijen vanuit hun eigen context te vertellen?
• Het beeld eigen maken, wat is de kern, waar draait het echt om?

Deel 4 Plannen maken voor barrières - 29 november 2016
In deze fase worden de plannen gesmeed. Welke interventies gaan we inzetten om het fenomeen te 
frustreren? Eerst met de focus op de afzonderlijke activiteiten en daarna op het geheel. Alle



afspraken worden bovendien op papier gezet. Wie gaat wat precies doen en welke afspraken zijn er 
gemaakt om samen te werken?

De deelstappen:
• Wie heeft invloed op wat, wat zijn de frustratiemogelijkheden, de aangrijpingspunten van de 

partners?
® Barrières opwerpen, welke mogelijkheden kiezen we, wie gaat wat doen?
• De totale aanpak, hoe frustreren we de verschillende activiteiten en hoe versterkt dat 

elkaar?

Resultaat is een actieplan voor het NPM dat de acties uitzet voor de komende jaren en door het 
Strategisch Beraad wordt bekrachtigd.



Verslag platform Matchfixing - tweede bijeenkomst Book of Crime - 1 november 2016
Aanwezig(Politie), (stichting (FIOD),\^
^^^^^^^Politie), mum (FP), (FP), (KNVB), I
m (NOC*NSF),^l//^^^ (Belastingdienst),(CFK),\________
(KNLTB),W/gg^l^^m ('VenJ^,(beiden VWS)

Resultaten van de laatste bijeenkomst
De kern hiervan is dat door matchfixing (MF) de geioofwaardigheid van de sport op het spei staat. 
Matchfixing zorgt voor:

• Competitievervaising
• Economische schade
• Onveiligheid voor sporters
• Negatieve gevolgen voor eerlijke gokkers

Kern is ook dat op het vlak van de bestrijding van MF moet worden samengewerkt, want alleen ga 
je sneller, maar samen kom je verder. Door nieuwsgierig te zijn en samen te werken kunnen 
nieuwe slimme verbindingen worden gelegd.

Verder is de bijgevoegde activiteitencirkel opgesteld:

|11,10.2.g

Verkenning van het probleem/fenomeen matchfixing
Matchfixing is voor criminelen interessant vanwege hoge winsten gecombineerd met een lage 
pakkans en een lage strafmaat. Voor de sporter is de strafmaat hoog, met een levenslange
schorsing als voorbeeld.

Het probleem concentreert zich in Azië en Oost-Europa, waarbij Hong Kong vanwege de enorme 
omvang van de (illegale) gokmarkt als globaal zwaartepunt wordt gezien. De gokmarkt van Hong 
Kong wordt geschat op $ 1000 miljard, waarvan mogelijk tot wel 30% gefixed is. De legale 
gokmarkt voor de eredivisie bedraagt internationaal tussen de 15 en 25 miljoen euro per wedstrijd. 
Twee keer zo veel illegaal gegokt als legaal.

In landen met een gokcultuur zitten grote aantallen amateurgokkers die regelmatig gokken en 
daarmee zorgen voor de grote omzet van de globale gokindustrie. De amateurgokkers gokken 
voornamelijk op gevoel en laten zich in mindere mate leiden door rationele kansberekening.



Aangegeven wordt dat matchfixing in voetbal niet meer gaat over winnen of verliezen, maar 
bijvoorbeeld het totaal aantal doelpunten in een wedstrijd. Wanneer fixers bijvoorbeeld 7 
doelpunten willen zien kunnen enkele gefixte spelers helpen om een eindstand van 4-3 te 
realiseren zonder daarvoor onnodig te verliezen. Voordeel hiervan is dat het minder opvalt en er 
voor gokkers andere marges op zijn te verdienen.

In het tennis kan het bovenstaande ook voorkomen, door bijvoorbeeld een eerste set te verliezen 
en vervolgens alsnog de partij te winnen. Ook wordt aangegeven dat een tennisser het vrijwel 
altijd doorheeft als zijn tegenstander opzettelijke verliest. Maar zolang hij daardoor wint, heeft hij 
er weinig belang bij om dit te melden.

imH introduceert HKIN, of wel Hier Klopt Iets Niet. Een term die ten grondslag kan liggen aan 
veel signalen en gebruikt wordt bij de aanpak van ondermijning (Signaal-aanpak-effect). Juist 
sporters weten vaak het beste als wedstrijd gefixt is omdat zij herkennen wanneer andere speler 
manipuleert, alleen is drempel om het te melden erg hoog. Het HKIN-principe kan worden benut 
om sporters en andere betrokkenen te inspireren te melden wanneer ze iets opvalt dat aan HKIN 
voldoet. Daarmee maak je groep die een signaal geeft groter en de drempel lager.

In Nederland zijn tennis en voetbal naar verwachting de meest kwetsbare sporten.

Risico-indicatoren voor matchfixing in Nederland
Voetbal Tennis
Sport is populair (in Azië)* Sport is populair (in Azië)*
Groot wedstrijdaanbod Groot wedstrijdaanbod
Mogelijkheid voor live-betting Mogelijkheid voor live-betting
Televisiesport Televisiesport
Gokcultuur onder spelers Gokcultuur onder spelers
Culturele link naar Engeland Culturele link naar Engeland
Lage verdiensten voor sporters (buiten de top) Lage verdiensten voor sporters (buiten de top)
Spelers en zaakwaarnemers hebben soms Mondiale sport met veel internationale
banden met crimineel milieu wedstrijden

Individuele sport
Veel geld nodig voor meedoen met toernooien

*Denk bijvoorbeeld aan Tafeltennis, boksen, cricket, badminton

Matchfixing zou net als gewoon gokken gebruikt/misbruikt kunnen worden voor het witwassen van 
geld. Witwassen komt echter voor bij elke vorm van crimineel verkregen vermogen en heeft geen 
specifieke link met matchfixing.

De omvang van matchfixing in Nederland is voor de aanwezigen eigenlijk onbekend. De activiteiten
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Een stemronde levert de volgende top drie op aan activiteiten waarop is gestemd.

I Contact leggen met de speler of club (19 punten)
II Speler uitbetalen (7 punten)
III evenement fixen en weddenschap plaatsen (5 punten/5 punten)

Samenspannen - welke partijen kunnen we benutten bij onze aanpak?
Welke personen hebben een goede toegang tot een speler/sporter?

• Oud-spelers
• Familie
• (Criminele) vrienden
• Bij tennis een persoon die vertrouwen wekt door eerst te investeren in de carrière van de 

tennisser (suikeroom).
• Gokcircuit waar eenzame en verveelde sporters zich in begeven
• Trainers en coaches
• Zaakwaarnemers
• Sportmedici
• Financieel adviseurs
• Journalisten

11, 10.2.g

hebben eigen belangen die niet in alle gevallen te verenigen zijn met de belangen van het Platform. 
Een schrijvende journalist zou bijvoorbeeld over het platform of de signalen willen schrijven en een 
televisie journalist zou graag een mooie reportage willen maken. I

11, 10.2.g



Verslag Nationaal Platform Matchfixing - derde bijeenkomst Book of Crime, gezamenlijk 
beeld vormen - 15 november 2016
Aanwezig(Politie), (stichting HH

____ (CFK),[
fJupiler League), |___

(beiden VenJ),\

(de Lotto), L
(Eredivisie),\ 

en\

(NL Sporter), |
_____ (FB0),\_
(beiden VWS).

Resultaten van de laatste bijeenkomst
Aan het einde van de vorige bijeenkomst is gestemd over de aan te pakken activiteit. Een 
stemronde heeft de volgende top drie aan stemmen opgeleverd. Uit dit overzicht kwam een aantal 
van vier activiteiten.

I Contact leggen met de speler of club (19 punten)
II Speler uitbetalen (7 punten)
III Evenement fixen en weddenschap plaatsen (5 punten/5 punten)

In aanvulling op het verslag van de vorige keer wordt nog genoemd dat clubs en bestuurders ook 
een belangrijke rol hebben. De club en bestuurder zijn de vorige keer kort genoemd, maar 
uiteindelijk is ervoor gekozen dat mensen die op de club direct met sporters werken een grotere rol 
spelen.

Focussen
Op basis van de uitkomst van de stemming van de vorige keer wordt de vraag voorgelegd of op 
alle vier de activiteiten gefocust kan worden. Om dat na te gaan worden de verschillende 
activiteiten besproken. Punt I is terug te vinden in het verslag van de vorige keer.

II Speler uitbetalen
Er ontstaat enige verwarring over waar deze activiteit op ziet. Het betreft hier het uitbetalen van 
de sporter nadat deze een wedstrijd gefixed heeft en dus niet het uitbetalen van een gokker na 
winst van een weddenschap.
Er wordt aangegeven dat het uitbetalen van sporters vaak gaat in contanten waardoor het moeilijk 
op te sporen is. Hoewel vanuit de Lotto inzicht is in het uitbetalen van gokkers, gebeurt de 
uitbetaling van fixers aan sporters buiten hun zichtveld. Zeker omdat het vaak om contanten gaat 
heeft ook de belastingdienst/FIOD geen zicht op de betalingen. Banken hebben mogelijk nog wat 
meer zicht op dergelijke betalingen dan andere partijen. Er kan namelijk sprake zijn van cash 
stortingen.
Het kan wel zo zijn dat bepaalde sporters gaan opvallen op het moment dat zij matchfixing- 
verdiensten uit gaan geven. Het moet een signaal zijn wanneer sporters ineens veel nieuwe spullen 
hebben, terwijl hun inkomen dat niet kan verklaren. Als dit signaal kan worden opgeteld bij andere 
signalen, kan een completer plaatje ontstaan van de situatie (met meer pixels) en kunnen 
vermoedens van matchfixing beter worden onderzocht. Intelligence is van essentiële waarde. 
Preventiemaatregelen om bijvoorbeeld sporters bewust te maken van (het fenomeen) matchfixing 
leidt tot bewustwording van signalen en kan weer leiden tot intelligence.

III Evenement fixen/weddenschap plaatsen

11, 10.2.g
Wanneer bekend is dat veel matchfixing plaatsvindt, zijn de gokaanbieders echter wel gebaat bij de 
bestrijding daarvan, omdat ze anders mogelijk klanten kwijt raken.
Signalen van gokaanbieders vormen mogelijk slechts het topje van de ijsberg, maar zijn wel een 
ander onderdeel van het plaatje zoals dat ook onder punt I genoemd is. Een partij als Sportradar 
houdt ook bij of er vreemde voorvallen op het veld gebeuren, wat ook weer een deel van het 
plaatje kan vormen. Signalen zijn echter nog altijd geen bewijzen.
De verschillende operators zijn onderling ook bezig om hun eigen risico's in te perken. Dat gebeurt 
onder andere door bij weddenschappen van concurrenten in te zetten. De vraag wordt opgeworpen 
wat we nog kunnen doen om het belang van de operators bij de bestrijding van Matchfixing groter 
te maken. De inwerkingtreding van de nieuwe wet op de kansspelen gaat in elk geval zorgen voor 
een meldplicht bij de verschillende operators. Verder is nog onduidelijk hoe de uitwerking van de 
wet in lagere regelgeving er uit gaat zien, wat het lastig maakt om te oordelen over de bijdrage 
aan anti-matchfixing.



Vervolgens wordt ook gesproken over de rol van de banken en operatorssamen^Daat^i^<oi^ 
NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander) naar voren. Het zou goed zijn

11, 10.2.g
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I contact leggen met speler of club - Gezamenlijk beeld vormen
De laatste fase van de sessie wordt ingezoomd op de activiteit die de meeste stemmen ontving bij 
sessie 2; het leggen van contact met een speler of club. Dit gebeurt aan de hand van het 
onderstaande schema (in de bijlagen tref je close-up foto's aan van de wat-/waar-/waarom- 
/hoeveel-/wanneer- en hoe-vragen). Doel hiervan is om grip te krijgen op activiteiten

11, 10.2.g
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Verslag directeurenoverleg matchfixing (strategisch beraad in oprichting)

Doe. 2a

1. Opening en kennismaking
Aanwezigen-.^^^^^gg^ (VWS),|____
(KNVB), (NOC*NSF),|

en|
Verslag: (VWS)

(VenJ), Marja Appelman (KSA),| 
(VenJ politie),I 

(beiden Functioneel Parket)
(politie)

Verhinderd: | 
DGpol), I (KSA)

(politie),raErURW'JMBBftMIB (FP),[ (directeur

Korte voorstelronde.^^^^^mUmil vermeldt datHHjjj||^^ deze keer verhinderd was, maar in 
het vervolg deze overleggen over matchfixing zal bijwonen. Vanuit het Functioneel Parket vervangt 

I, hoofd van de afdeling Beleid & Strategie,!

2. Vaststellen plan van aanpak inrichting platforms matchfixing, inclusief 
vervolgstappen (zie ook bijlage)

Flet plan van aanpak wordt vastgesteld met de volgende aanpassingen:
Lotto en Sportech worden uitgenodigd voor deelname aan het nationaal platform 
matchfixing.
Flet nationaal platform matchfixing start met het thema voetbal, maar wordt op termijn 
verder verbreed. KNLTB zal ook direct worden uitgenodigd.
Het FP is bereid om een coördinerende rol op zich te nemen. Afgesproken wordt dat een 
uitnodigingsbrief aan de beoogde deelnemers wordt verzonden door VWS namens/vanuit 
het strategisch beraad matchfixing.

11

11
Hiertoe

2 weken het een datumvoorstel voor overleg komen. Wel geeft het FP aan dat het maken van 
afspraken over informatiedeling langdurige trajecten

De politie benoemt dat de verwachtingen over de mogelijkheden voor informatiedeling niet te hoog 
gespannen moeten zijn. De politie zit er constructief in, maar geeft aan dat de partners richting de 
opsporingsinstanties informatie kunnen delen. Andersom zijn opsporingsinstanties echter gebonden 

11 aan wet- en regelgeving en aan opsporingsbelangen.

Vanuit VenJ wordt aangegeven dat commitment binnen de betrokken organisaties een kritische 
succesfactor is en dat van deelnemers aan dit overleg mag worden verwacht dat ze binnenshuis dit 
commitment zullen uitdragen.

11

3. Actualiteiten, mondeling
Het Functioneel Parket heeft samen met KNVB en VWS een inventarisatie gedaan naar 
informatiebronnen matchfixing en gerelateerde risico's.
__________________________________________________________Het Functioneel Parket
geeft aan dat de inventarisatie een intern werkdocument blijft.
NOC*NSF licht toe dat ze een plan van aanpak hebben opgesteld om de integriteit in sport 
verder te verbeteren. Dit plan bestaat uit 2 onderdelen: waar mogelijk worden op de korte 
termijn concrete maatregelen doorgevoerd op het terrein van matchfixing, zoals 
aanpassing tuchtrecht, e-learningmodules, inrichting loket vertrouwenspersonen en 
daarnaast wordt het komende halfjaar een meerjarenvisie integriteit ontwikkeld.
VWS licht de stand van zaken onderhandelingen Conventie ter bestrijding van matchfixing, 
kort toe.
Overige actualiteiten

Communicatie: Vanuit FP wordt gevraagd hoe wordt omgegaan met de communicatie rond de 
inrichting van de de platforms matchfixing.

wei spreken partijen af om op het symposium van 4 
april a.s van^^^^^^ in de presentaties de samenwerking te benoemen en de presentaties 
onderling af te stemmen.



4. Volgende vergadering strategisch beraad matchfixing
Vergaderfrequentie van strategisch beraad is 2 a 3 keer per jaar. Er zal na de vergadering een 
nieuwe datum worden geprikt over een halfjaar. Lopende zaken kunnen worden afgehandeld in 
voorbereidingsgroep evenals de agenda voor het volgende strategisch beraad.

5. Rondvraag en sluiting vergadering
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Verslag Strategisch Beraad Matchfixing 
Datum: 6 april 2016 
Tijd: 10.00-11.30 uur 
Locatie: Ministerie van VWS 
AanwezigenmilHIIII (VWS, voorzitter]

secretaris),JU (VWS, secretaris)

Korte samenvatting van presentatie politie 
discussie

)en aansluitende

De gokmarkt is groot. Zo wordt er wekelijks €15-25 miljoen vergokt op Nederlandse 
voetbalwedstrijden in de Eredivisie (ter vergelijking: €1 miljard op de finale van de Champions 
League). €30.000-40.000 illegaal via cafés en illegale zuilen van met name Turken en Albaniërs.
Er is sprake van verwevenheid tussen georganiseerde criminaliteit en voetbalsector. Hierbij valt te 
denken aan hard/softdrugs, terrorisme, witwassen, mensenhandel, vuurwapenhandel, horeca.

Er is vaak sprake van een bepaalde structuur: schulden spelersmakelaars, gokschulden voetballers, 
criminele samenwerkingsverbanden. Er zijn soms verbanden te vinden met bedreigingen van 
spelers, in brand steken huis. In buitenland zijn voorbeelden bekend waar harde kern voetbalclub 
zich inkoopt zich in club, betrokkenheid motorgangs.

Sporten die vaak in aanmerking komen voor matchfixingpraktijken zijn voetbal (ook 
damesvoetbal), tennis, darts, badminton en wielrennen.

Politie geeft aan dat het uitzoeken van oude zaken bijdraagt aan meer kennis over fenomeen, maar 
dat het vaak veel capaciteit kost en uiteindelijk weinig rendement lijkt te hebben. Aangegeven 
wordt door opsporingsdiensten dat er door hen breder gekeken wordt dan naar matchfixing alleen, 
er speelt zich veel af rondom sport dat aanpakken waard is, zoals witwassen, fraude, 
mensenhandel, corruptie. Matchfixing is onderdeel van een brede problematiek.

Verder is nationaal ook cruciaal om samenwerking tussen verschillende partners te realiseren. Er 
komen weinig meldingen uit het veld. Om deze reden worden er dan ook weinig onderzoeken 
gestart.

Nationaal Platform Matchfixing, waar staan we en hoe gaan we verder?
Twee jaar na het verschijnen van het rapport'Matchfixing in Nederland - de aard en reikwijdte van 
het probleem, de risico's en de aanpak' is het een passend moment om te bezien waar we staan. 
Centraal daarbij staan de vragen wat reeds gerealiseerd is en waar nog eventuele ruimte voor 
verbetering zit. De hiervoor opgestelde analyse wordt door de aanwezigen gedeeld.

verder en welke vervolgstappen moeten worden gezet. Het is van groot belang dat er verder wordt 
gewerkt aan het delen van informatie tussen partners. Hoe kan dit verder worden bevorderd? 
Overigens hoeft concrete informatie uit het Signalenoverleg niet bij het Strategisch Beraad terecht 
te komen. Het zou goed zijn om met alle partners van het platform te evalueren hoe verder te

10.2 .c

11 Wel is vraag hoe



gaan. Een oproep aan de partners is gebruik te maken van de vrije stoei in het Signalenoverieg. 
Ook zou een juridisch kader moeten worden opgesteld voor informatiedeling in het signalenoverieg. 
Hierbij wordt gekeken naar Ven].

Er wordt gemeld dat in het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand een meldplicht voor verdachte 
gokpatronen is opgenomen en dat het mogelijk moet zijn om gegevens te delen met sportbonden. 
Vraag is een balans te realiseren tussen aard probleem en aanpak ervan. Er wordt door 
aanwezigen gedeeld dat zowel, preventie, signalering als repressie van belang zijn. Matchfixing 
wordt serieus genomen. Tegelijkertijd zijn er ook andere prioriteiten in opsporing die capaciteit 
vergen. De aanpak van matchfixing vraagt veel inspanning van alle partijen, maar het heeft tot op 
heden niet veel concreet resultaat opgeleverd. De vraag is hoe met elkaar door kunnen en willen 
gaan. Door betere samenwerking en gezamenlijke aanpak, kan sportcorruptie het beste worden 
bestreden. Dooreen platform kunnen signalen bij elkaar worden gebracht.

Vanuit opsporing wordt aangegeven dat gekeken moet worden naar bredere aanpak van 
fenomeen, dus sportcorruptie i.p.v. matchfixing alleen. Verder wordt door KNVB aandacht 
gevraagd voor databestanden en hoe om te gaan met opslag ervan.

Daarnaast zou het handelingsperspectief van de
verschillende partners moeten worden verkend.

Afgesproken wordt om nog voor de vakantie een bijeenkomst te organiseren met nationaal 
platform matchfixing waarbij een concrete casus wordt uitgewerkt. Dit kan consequenties hebben 
voor samenstelling platform, prioriteitstelling etc. Deze uitkomsten zullen worden 
teruggerapporteerd aan het Strategisch Beraad.

NB: het bleek niet mogelijk om het Nationaal Platform Matchfixing nog voor de vakantie bijeen te 
laten komen. Daarom is de casusbespreking geagendeerd voor 6 september a.s. en het volgende 
overleg van het Strategisch Beraad voor 14 september a.s.
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Verslag Strategisch Beraad Matchfixing 
Datum: 14 september 2016 
Tijd: 10.00-11.30 uur 
Locatie: Ministerie van VWS

(NOC*NSF),
(Politie),

1. Vaststellen agenda
geeft aan dat het strategisch beraad een andere invulling heeft vandaag dan 

voor de vakantie voorzien. Met het platform matchfixing is een proces gestart om de 
samenwerking tussen de partijen te versterken en dat begin volgend jaar moet leiden tot 
een plan van aanpak. Voorjaar 2017 zal een volgend strategisch beraad worden gepland 
waarbij het plan van aanpak op de agenda staat. De agenda voor vandaag is dan ook 
vooral bedoeld om de leden van het strategisch beraad te informeren over het proces dat 
in gang is gezet met het nationaal platform.

2. Verslag vorige bijeenkomst
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Terugblik op de bijeenkomst van het platform en een korte doorkijk naar 
de toekomst

Door VWS wordt kort de ontwikkeling rond het nationaal platform matchfixing toegelicht. 
Zoals besproken tijdens het laatste strategische beraad matchfixing, is een begin 
gemaakt met het versterken van de samenwerking van het platform matchfixing 
resuiterend in een richtinggevend plan van aanpak.

Vorig jaar juni is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarin is onder meer 
bepaald een jaar na de ingangsdatum de samenwerking te evalueren en mogelijk 
wijzigingen aan te brengen op organisatorisch en/of inhoudelijk terrein. Cruciale vragen 
hierbij zijn: Hoe verloopt de samenwerking, hoe gaat de aanpak van matchfixing, wat 
willen we anders doen en hoe dan?

Om dit proces te begeleiden is^^H|||||| uitgenodigd, werkzaam bij het project Betere 
Bijdrage Aanpak Ondermijning van de Politie. Zij heeft ervaring met procesbegeleiding, 
het aanpakken in netwerken van publiek private partners van 
ondermijningsvraagstukken en het versterken van samenwerkingsverbanden.

Tot het einde van het jaar worden een drietal bijeenkomsten georganiseerd resulterend 
In een nieuw, actiegericht plan van aanpak voor het Nationale Platform Matchfixing.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'Book of Crime'methodiek. Dit is een 
gestructureerde manier om beelden te delen en de mogelijkheden van partners optimaal 
in te zetten en wordt stap voor stap getracht te ontrafelen hoe een 'succesvolle 
matchfixingsorganisatie' werkt. In de eerste bijeenkomst zijn de verschillende stappen 
om te komen tot een fix in kaart gebracht en die stappen geïdentificeerd die relatief 
makkelijk te beïnvloeden zijn en veel resultaat kunnen opleveren. De volgende 
bijeenkomsten moeten we een gezamenlijk beeld gaan vormen, plannen maken voor 
aanpakken van het fenomeen en vervolgens komen tot uitvoering en verbetering van het 
proces.

Resultaten bijeenkomst?
Bijna alle partijen aanwezig.

- Goed om motivatie verschillende partijen te horen.
Sommigen hebben eigen deel al goed op de rit staan, maar met dit traject 
nadrukkelijk bedoeld om samenwerking tussen partijen te versterken.
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10.2.

Doel is samen het traject te doorlopen om zo volgende fase in te kunnen gaan met het 
platform matchfixing aan de hand van een een nieuw plan van aanpak voor het platform 
matchfixing. Dit plan van aanpak zal worden besproken in het volgende strategisch 
beraad voorjaar 2017.

Aansluitend vindt discussie plaats. Door het Openbaar Ministerie wordt aangegeven dat

De moet
aangepakt, waardoor stap richting matchfixing kleiner wordt. Spelers moeten weerbaar 
worden gemaakt tegen matchfixing. was mooi voorbeeld waaruit blijkt dat
samenwerking tussen partners is versterkt.

Vanuit de sport wordt aangegeven dat veel is geïnvesteerd in educatie en het geven van 
voorlichting aan sporters, maar ook in het opvangen van signalen door het opzetten van 
Vertrouwensloket sport. De signalen blijken maar lastig binnen te komen bij de 
sportsector. Graag zou de sport dit deel van de aanpak verder verbeteren en dit ook 
opgenomen zien in het nieuwe plan van aanpak.

Afgesloten wordt met een oproep van de voorzitter aan alle stakeholders om actief deel 
te nemen aan de bijeenkomsten van het nationale platform matchfixing. Want alleen 
door gezamenlijke aanpak kan matchfixing adequaat worden bestreden.



Doe. 4

Van:
Verzonden:
Aan:
Bijlagen:

donderdag 17 oktober 2013 9:20

0pzet_inventarisatiejnformatiebronnen_voetbalfraude_11_10_2013.doc

10.2.e
Namens het FP ben ik als onderzoeker gevraagd een onderzoek uit te voeren omtrent fraude in de voetbalsector. 
Bijgevoegd is een eerste onderzoeksopzet.
Ik zou dit graag met u bespreken. Morgen ben ik toevallig voor een afspraak in Den Haag, wellicht zou ik dan langs 
kunnen komen?
U kunt mij vandaag het best telefonisch bereiken.

Met vriendelijke groet,
10.2.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 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 resultingfrom the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Projectvoorstel inventarisatie informatiebronnen aangaande integriteitschendingen in de voetbalsector

Opsteller:

Datum; 11-10-2013

1. Inleiding

1.1. MalcliOxing-themaliek als aanjager interesse in intef;nteitsschendiiigen in de sportsector
Matchfixing staat de laatste jaren toenemend in de publieke belangstelling. In landen als Italië, Duitsland en Finland hebben 

zich gevallen van matchfixing voorgedaan, waarbij actoren uit de georganiseerde criminaliteit spelers en officials hebben 

overgehaald de uitkomst van sportwedstrijd te manipuleren. Om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van matchfixing 

in Nederland is in opdracht van VWS een onderzoek uitgevoerd, dat op 3 september 2013 aan de minister van VWS is 

aangeboden. De onderzoekers concluderen dat matchfixing in Nederland wel voorkomt, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat 
dit op grote schaal gebeurd. Desondanks wordt aangegeven dat ook een klein aantal incidenten grote schade kan toebrengen 

aan de integriteit van sportcompetities. Voortdurende aandacht voor dit fenomeen en verbeteringen in de aanpak ervan door de 

sportsector en relevante overheidspartijen is daarom noodzakelijk.

1.2. Malchfixing onderdeel bredere discussie - focus op voetbalsector

De discussie rond matchfixing moet echter geplaatst worden in een bredere discussie rond integriteitschendingen in de 

sportsector in het algemeen. Integriteit in de sportsector betreft ook onderwerpen als doping, seksuele intimidatie en financieel 

mismanagement. Voetbal vormt in Nederland de sportsector met het grootste economische en maatschappelijke belang, in 

termen van de grootte van geldstromen die in deze sector omgaan, de aantallen actieve beoefenaars en supportersaantallen.
Het Functioneel Parket besteedt de komende tijd extra aandacht aan het tegengaan van integriteitsschendingen in de grootste 

sportsector - voetbal. Hierbij worden zowel betaald voetbalorganisaties (BVO) als clubs uit het amateurvoetbal betrokken. 

Hieronder wordt de structuur van de Nederlandse voetbalsector kort omschreven.

1.3. Structuur voetbalcompetities in Nederland: de scheidslijn tussen betaald- en amaieurvoelbal

De grens tussen het betaald voetbal en de amateursector in Nederland is niet makkelijk scherp te trekken. De’ KNVB 

beschouwt twee divisies als onderdeel van het betaald voetbal; de Eredivisie en de Jupiler-League (tot 2006 bekend als de 

Eerste Divisie). Sinds het seizoen van 2009/2010 is het betaald voetbal niet langer een gesloten systeem en degradeert de laatst 

geëindigde club in principe - wanneer een van de beide finalisten uit de Topklasse bereid is te promoveren naar de Eerste 

Divisie- uit de Eerste Divisie naar de Topklasse.

De Topklasse, de hoogste klasse van het amateurvoetbal, vormt de brug tussen het betaald voetbal en de hoogste 

amateurvoetbalklassen (Hoofdklasse A, B en C). De Topklasse bestaat uit een zaterdag- en zondagcompetitie met elk 16 

teams. In de Topklasse en de Hoofdklasse A, B en C krijgen veel spelers betaald en staan onder contract. De KNVB schaart 
echter enkel voetballers die een voltijdsaanstelling hebben onder het betaald voetbal. Dit is bij de Topklasse en Hoofdklassen 

meestal niet het geval.

Betalingen, anders dan onkostenvergoedingen, door de verenigingen aan spelers in amateursector waren van oudsher 
verboden. Met de invoering van de Topklasse zet echter de vervaging in het onderscheid tussen het betaald- en amateurvoetbal 

door. Sinds het seizoen 2009/2010 is het door de KNVB ook aan amateurclubs toegestaan spelers te contracteren. 
Amateurspelers worden vaak betaald door een aan de club gelieerde stichting, of staan direct bij de hoofdsponsor onder 

contract. Ook het zwart betalen van spelers door amateurclubs is voorgekomen. In juli 2009 werd bekend dat de 

Belastingdienst voor 6,5 miljoen euro heeft ge'incasseerd aan naheffingen en boetes van clubs in de Hoofdklasse voor o.a. het 

zwart betalen van spelers.

10.2.g i

1.4. Betere informatie-uitwisseling nodig voor effectieve aanpak integriteitsschendingen in voetbalsector

Het recent verschenen rapport over matchfixing bepleit het bevorderen van effectieve signalering van matchfixing met behulp 

van een operationeel en niet-operationeel platform voor betrokken actoren. In de kamerbrief van 1 oktober als reactie op het



rapport wordt aangegeven dat het FP een coördinerende rol neentt als het gaat om het verkrijgen van kennis uit het netwerk 

ten behoeve van opsporing en vervolging. Het FP zal zich hierbij niet alleen richten op matchfixing, maar ook op andere 

vormen van integriteitsschendingen met een crimineel karakter. Supportersgeweld wordt hierbij niet meegenomen. In de 

volgende passage vormt een lijst met voorbeelden van dergelijke integriteitsschendingen.

1.5. Kwetsbaarheid voelbalseclor voor illegale activiteiten

KPMG^ stelde de volgende lijst op van illegale activiteiten waarvoor de voetbalsector mogelijk kwetsbaar is.

• witwassen (een ogenschijnlijk legale herkomst geven aan middels criminaliteit verkregen vermogen)

• corruptie/omkoping (personen en bedrijven door middel van gift cn/of belofte bewegentot handelen of nalaten);

• fiscale delicten/belastingontduiking (het al dan niet opzettelijk verzwijgen van inkomsten 

en of vermogen waardoor niet voldoende wordt afgedragen aan de Belasting);

• valse identiteitspapieren/mensensmokkel (het uit winstbejag behulpzaam zijn bij, zo nodig met verschaffing van 

middelen, het verschaffen van toegang tot een land);

• belangenverstrengeling (het verenigd zijn van tegenstrijdige belangen bij een persoon);

• politiek misbruik (beïnvloeding, manipulatie en dwang uitoefenen op al dan niet lokale volksvertegenwoordigers);

• illegaal gokken (financiële middelen inbrengen met het oogmerk de uitslag van een wedstrijd te voorspellen en zo 

nodig te beïnvloeden);

• infiltratie (door ongewenste personen ongemerkt binnendringen in een organisatie);

• dwang/bedreiging/intimidatie (iemand dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden,

• gebruik makend van geweld of dreiging daarmee, dan wel met een andere feitelijkheid);

• collusiegevaar (heimelijke verstandhouding met name om het opsporen van strafbare feiten te voorkomen).

2. 'Doelstelling:

Dit project heeft als doel te Inventariseren welke ‘puzzelstukjes’ aan informatie bronnen beschikbaar zijn bij de ketenpartners 

(bijv. data gerelateerd aan licentieverstrekkingen of transfers), en te onderzoeken in hoeverre deze informatiebronnen 

gecombineerd kunnen worden om het zicht op de sector te verbeteren. Het is denkbaar dat een betrokken partij beschikt over 

informatie die op zichzelf staand weinig indicatie geeft tot criminele activiteiten, maar die gecombineerd met andere bronnen 

(andere ‘puzzelstukjes’) wel tot een dergelijk inzicht kan leiden.

3. Onderzoeksvragen:

1. Welke soorten fmancieel-economische criminaliteit komen (mogelijk) voor in de voetbalbranche - en zouden dus 

mogelijk kunnen instromen bij het signalenoverleg. Anders gezegd: welke risico’s en kwetsbaarheden bestaan er 
voor het binnendringen van de georganiseerde criminaliteit in de bedrijfstak (betaald) voetbal?

2. Welke private en publieke partijen zijn te onderscheiden die over informatie beschikken waarmee mogelijke 

misstanden in de voetbalbranche blootgelegd kunnen worden?
3. Welke informatie is bij deze partijen beschikbaar; gerelateerd aan welke soorten fmancieel-economische 

criminaliteit in de voetbalsector?

4. Hoe kan deze informatie gecombineerd worden om tot een betere informatiepositie te komen om 1) enerzijds zelf 
(als opsporingsdiensten) proactief tot signalen te komen en 2) inkomende signalen beter te kunnen beoordelen.

4. Onderzoeksmethoden:

Semigestructureerd interviews met betrokken actoren en literatuurstudie.

K?MG (2004). Preventieve doorlichting bedrijfstak betaald voetbal.



Doe. 5

10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10.2,e
donderdai

I (FP Amsterdam) BIB>ilfïHl@om.nl1 
14 november 2013 10:19

FW:
GespreksverslagJ||||||||||||[||yQQ|^||||||[|^^ 1_2013.doc;
Opzetjnventarisatie_informatiebronnen_voetbalfraude_14_11_2013.doc

Ha 10:2.e
Ik heb naar aanleiding van vorige week met onze plv. hoofdofficier gesproken, zoals ik je al aangaf.
Op basis daarvan heb ik mijn projectvoorstel aangepast.
Ik stuur je ook het verslag van ons gesprek van vorige week.
Het FP spreekt maandag verder met de KNVB over het projectvoorstel (zie onderstaande mail).
Mijn plv. hoofdofficier ziet ook graag voortzetting van nauwe samenwerking met VWS in het uitvoeren van de 
kennis-inventarisatie; daar kunnen wij misschien nog even over bellen. |

Groet, 10.2.e

Van: HEBal Amsterdam)
Verzonden: donderdag 14 november 2013 10:12
Aan:
CC
Onderwerp:

KNVB.NL’; knvb.nl
(Functioneel Parket)

Beste 10.2.e

Ik stuur allereerst het verslag van ons overleg vorige week. Eventuele op- of aanmerkingen kan ik natuurlijk 
aanpassen.
Ik heb naar aanleiding van ons gesprek gesproken met mijn leidinggevende.

11.1

Zo kunnen wij naar verwachting in gezamenlijkheid komen tot meer signalen van matchfixing. 
Ik heb mijn projectvoorstel ook op het voorgaande aangepast.

Ons overleg komende maandag heeft de volgende insteek:
1) Wij zouden de genoemde brede kennis-inventarisatie graag in samenwerking met de KNVB doen en 

bespreken hiervoor graag de mogelijkheid van een gezamenlijk projectplan.
2) Wij zouden graag deelname van de KNVB aan een breed signalenoverleg (OM, FIOD, Politie, KSA en private 

stakeholders) bespreken. In bredere zin wil het FP graag met de KNVB bespreken hoe de dialoog en 
kennisdeling tussen KNVB structureel kan worden belegd.

Vanuit ons zullen, naast mijzelf, de volgende personen aanwezig zijn:
, plv. hoofdofficier functioneel parket;

, domeinverantwoordelijke fraude functioneel parket; 
beleidsmedewerker;

10.2.e
10.2.e

10.2.e

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, hoor ik dat natuurlijk graag.
1



Vriendelijke groet,
10,2.e

10,2.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 transmissiën of messages.

Ministryof Security and Justice

2



Gespreksverslag

10

Datum: 8 november 2013
Tijd: 10.45 -11.30______
Aanwezigen:
Verslag opgesteld door: |

I (KNVB), I
10.2.e

10.2.e |(VWS),i |(OM).

Aanleiding overleg:
heeft een paar weken geleden een projectvoorstel (opgesteld door ontvangen. De

doelstelling van dit project is als volgt;

De verwachting is dat veel bij de voetbalsector betrokken partijen beschikken over informatie aangaande integriteitsschendingen in deze 
sector en dat het delen van deze Informatie private (o.a. bonden en belangenorganisaties), fiscale, strafrechtelijke en bestuurlijke 
organisaties kan helpen hier adequaat tegen op te treden. Hiertoe is zoals aangegeven een operationeel platform opgericht, het 
'signalenoverleg'. Nu wordt geïnventariseerd hoe de huidige samenstelling (Politie, OM, FIOD, Kansspelautoriteit) kan worden uitgebreid 
om tot een breder 'publiek-privaat signalenoverleg' te komen dat op periodieke basis voorafgaand aan het kleinschaligere (Politie, OM, 
FIOD, Kansspelautoriteit) overleg kan plaatsvinden.

Dit project heeft als doel te inventariseren hoe een 'publiek-privaat signalenoverleg' het best ingericht zou kunnen worden, door allereerst 
te verkennen welke 'puzzelstukjes' aan informatie bronnen beschikbaar zijn bij welke stakeholders. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze 
informatie het best samengebracht kan worden om vroegtijdige signalering van misstanden te faciliteren.

Dit voorstel is tijdens dit gesprek besproken. Als voorbeelden van andere vormen van criminaliteit, die 
gerelateerd aan matchfixing in de voetbalbranche zouden kunnen voorkomen, worden in het projectvoorstel 
o.a. genoemd: witwassen, corruptie/omkoping, fiscale delicten, valse identiteitspapieren/mensensmokkel, 
illegaal gokken, dwang/bedreiging.

Reacties 10.2.e
Uitgangspunt zou matchfixing moeten zijn. 
De politieke focus ligt op matchfixing.

11.1 ■■■lil

Wij zouden die andere thema's (belastingontduiking etc.) kunnen benaderen vanuit matchfixing: als je 
de focus legt op matchfixing zullen ook de andere thema's aan bod komen.

10.2.e 11.1

Aandacht vaar bredere integriteitsvraag binnen KNVB:
• richt zich als integrity officier (mede names UEFA) uitsluitend op matchfixing. Er zijn geen

medewerkers die zich specifiek op andere vormen van integriteit richten.
. 2 . e ■ Wel is op basis van het ■■■rapport over Good Governance in de voetbalsector de werkwijze van 

de licentiecommissie aangepast.

KNVB en informatie-uitwisseling:
• De KNVB zou graag aansluiten bij een periodiek overleg tussen de KsA, politie, FIOD en OM 

(signalenoverleg).
• (■HQQQUziet een grote meerwaarde in het uitwisselen van informatie, aangezien bepaalde zaken 

niet goed door het tuchtrecht kunnen worden opgepakt, en andere zaken juist weer vanuit informatie 
van toezichthouders of opsporing doorgegeven kunnen worden aan de KNVB, zodat deze hier tegen 
kan optreden.





Doe. 6

10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:

10.2.e (FP Amsterdam) __
dinsdag 19 november 2013 15:47

10.2.e

l@om.nl]

10.2.e
Gister hebben wij al een lijstje gemaakt van personen/organisaties die wij willen benaderen. We zouden ze in 
kunnen delen in een paar groepen:

l)De volgende personen houden kantoor dichtbij de KNVB:
1 10.2.e Lfbo
Eredivisie CV, |10.2.el

10.2.eCoöperatie Eerste Divisie, |
Scheidsrechterzaken, coach betaald voetbal (CBV) 

amateurtak KNVB
Eventuele andere medewerkers KNVB (bijv. licentiecommissie) in het 
clubs, belastingzaken etc.

Het zou dus handig zijn om deze personen allemaal op een dag te spreken op 
krap kunnen zijn, dus twee dagen plannen is waarschijnlijk beter. Ik verwacht 
hebben.

kader van informatie financiering

het KNVB kantoor. Een dag zou wat 
zo'n 1,5 uur per persoon nodig te

2)De volgende personen zouden wij met de auto kunnen proberen te bezoeken op dezelfde dag: 
, VVes (Hoofddorp)

, Fifpro (Hoofddorp)
, vertegenwoordiger spelersmakelaars (Amsterdam)

10.2.e
10.2.e

10.2.e
FIOD (Amsterdam)

3)Omgeving Utrecht:
• NL Sporter (Nieuwegein)
• Doelgroep Sport Belastingdienst (Utrecht) 

|(CIV, Politie)10.2.e

4)Den Haag:
• WÊÊBEÊSEÊÊ^ N0C*NSF (Arnhem; maar wij zouden kunnen vragen of wij een afspraak met haar kunnen 

combineren met een bezoek van haar aan Den Haag - ervan uitgaande dat zij hier vaak komt)
• Kansspelautoriteit (Den Haag)

Ik ben de komende weken beschikbaar op di 26, wo 27, vr 29 november, of: ma 2, di 3, wo 4, do 5 of vr 6 december. 
Zullen we het volgende proberen:

Di 26 en wo 27 november: gesprekken bij KNVB (groep 1). 
Maandag 2 december: gesprekken rond Amsterdam (groep 2). 
Dinsdag 3 december: gesprekken rond Utrecht (groep 3). 
Woensdag 4 december; gesprekken in Den Haag (groep 4).

Hoe zullen we deze personen benaderen? Misschien zou jij groep 1 kunnen benaderen en proberen hen te strikken 
voor 26 of 27 november, en kan ik groep 2, 3 en 4 benaderen?
Heb jij de contactgegevens van

Hieronder een opzetje voor een uitnodiging:

Beste...

1
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Onder leiding van het Functioneel Parket (OM) is een begin gemaakt met een operationeel platform, waar de Politie, 
OM, FIOD en de Kansspelautoriteit in plaatsnemen.
Tijdens dit periodieke overleg (het 'signalenoverleg') worden signalen van matchfixing en daaraan gerelateerde 
integriteitsschendingen met een crimineel karakter in de voetbalsector besproken en wordt door de partijen aan 
tafel de keuze gemaakt voor een interventiestrategie: fiscaal, strafrechtelijk, bestuurlijk of anderszins.

Momenteel wordt verkend of gekoppeld aan dit 'signalenoverleg', een breder 'publiek-privaat signalenoverleg' kan 
plaatsvinden, waarbij ook de voetbalsector aansluit.
Tijdens dit overleg zouden verschillende betrokken actoren uit de voetbalsector informatie met elkaar kunnen 
delen. Dit kan betrokkenen helpen gezamenlijk afgestemde adequate maatregelen te nemen.
De KNVB, het Functioneel Parket en het ministerie van VWS zullen in de komende periode in een gezamenlijk 
project inventariseren welke 'puzzelstukjes' aan informatiebronnen beschikbaar zijn bij welke private en publieke 
stakeholders.
Daarnaast zal onderzocht worden hoe deze informatie het best samengebracht kan worden om tot vroegtijdige 
signalering van matchfixing te komen.

In dit kader zouden wij graag langskomen voor een gesprek. Gezien de noodzaak om snel uitwerking te geven aan de 
aanbevelingen uit het rapport Spapens-Olfers, willen wij deze gesprekken graag op korte termijn plannen.
Wij nemen graag deze week telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Indien mogelijk plannen 
wij alle gesprekken in tussen dinsdag 26 november en woensdag 4 december.
Bijgevoegd vindt u een projectbeschrijving.

Met vriendelijke groet,
namens de KNVB, het Functioneel Parket en VWS,
i 10.2,e u 10.2.e |en 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

2



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

3



Doe. 7

10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:

(FP Amsterdam) | 10.2.e
woensdag 27 november 2013 17:01

10.2.e

l@om.nl]

Fijne terugreis en tot morgen,
10.2,e

Van: [mailto:jgyQQ3@minvws.nl]
Verzonden; woensdag 27 november 2013 15:59 
Aan: (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: (No Subject)

Hoi 10.2.e

Dank voor je mailtje, zolang ik in zaal ben heb ik wifi en kan ik dus je mailtjes lezen. Prima die afspraak, 
11.1 uiteraard. Ben erg benieuwd graag je mail en misschien handig om een keer met de

betrokken partijen te overleggen en een besluit te nemen over hoe verder!

Gr. 10.2.e

1

mailto:l@om.nl
mailto:jgyQQ3@minvws.nl


---- Original Message----  -------------
From: (FP Amsterdam) ”'1
Sent; Wednesday, November 27, 2013 03:51 PM W. Europe Standard Time

10.2.e
Subject:

10.2.e

10.2.eIk weet niet of je dit krijgt in Straatsburg, maar ik wou alvast even aangeven dat ik voor morgen met 1 
alvast een interview in het kader van de inventarisatie heb gepland met NOC-NSF, voor ons overleg, van 09.15- 
10.00.

Wij wilden ons interview graag ai in een iets kleinere setting doen (ook zonder V&J erbij etc.), en dit was hiervoor 
een makkelijk moment.
Ik hoop dat jij hier geen bezwaar tegen hebt. Je bent zelf ook welkom, als je het handig vind hier bij te zijn, maar het
is wellicht ook handig als ik en 
prima.

10.2.e het uit efficiëntie-oogpunt getweeën en je het verslag opsturen. Beiden zijn

11.1

Tot morgen, groet.
-1Ü,2.e

10.2.e
Beleidsmedewerker

Openbaar Ministerie 
Functioneel Parket 
M:06jMïWa 
E:tPWM^m.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

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.
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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 beticht 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 infoimation that is not intended for you. If you are nol the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requesled 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 transmissiën of messages.

Ministry of Security and Justice
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Doe. 8
10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:

(FP Amsterdam) HQiBSB@om.nl] 
donderdag 28 november 2013 14:55

10.2.e
Ik \wou je even op de hoogte houden van de interview-afspraken i.v.m. onze inventarisatie.
Hieronder zie je de lijst respondenten. Morgen spreken we er een hele serie op kantoor bij de KNVB.
De personen in het geel moet ik nog voor een afspraak benaderen, de rode vlakken zijn overheidsorganisaties, die 
we allemaal tegelijk spreken (zij zien elkaar toevallig al maandag 2 dec om te praten over het signalenoverleg).
Ik heb nog geen gespreksverslagen gemaakt, maar zodra ik die heb stuur ik je ze graag toe!

Groet,

Organisatie Naam Datum/locatie
1 Federatie Betaald Voetbal (FBO) 27 nov/10:00/FBOZeist
2 Eredivisie CV (ECV) ï 10.2.e .... 1 29 nov/14:30/KNVBZeist
3 Coöperatie Eerste Divisie 29 nov/11:30/KNVBZeist
4 KNVB (amateursector) 29 nov/13:30/KNVB Zeist
5 NOC-NSF 28 nov / 09:15 / NH Hotel Utrecht
6 wes : ■H 2 dec /14.15 / WCS Hoofddorp
7 Proprof 2 dec /14:15 / WCS Hoófddorp
8 Doelgroep Sport Belastingdienst |i:r 2 dec /12:00 / FP IJdok (vervolgafspraak 

plannen?)
9 CIV (Politie) 1 2 dec /12:00 / FP IJdok (vervolgafspraak 

plannen?)
10 FIOD 1“ ÏÖ ■^B 2 dec /12:00 / FP IJdok (vervolgafspraak 

plannen?)
11 Kansspelautoriteit ■ 2 dec /12:00 / FP IJdok (vervolgafspraak 

plannen?)
12 Openbaar Ministerie 11 2dec/12:00/FP IJdok
13 Pro-agent 6 dec /16:00 / Café (n.t.b.) Het Plein Den

Haag
Ia" NL Sporter 1 Ï0.2.e il_______ ?

15 Fifpro ? (verzoek: ma 16, di 17 of vr 20 dec)
16 CFK (Stichting contractspelersfonds ■, 

KNVB)
29 nov/10:30/KNVB Zeist

Beleidsmedewerker

Openbaar Ministerie 
Fünctioneel Parket

E: ni

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.

1
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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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Doe. 9

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

^ - BD/DVB/BA | 
maandag 6 januari 2014 16;53
iw - bd/dvb/iv

- bd/DSP/PS;

fc@minvenj.nl]

zie onderstaand. Th

Sent by iPhone

---- Original Message----
From: ■■■■ - BD/DSP/PS
Sent: Friday, December 20, 2013 11:39 AM W. Europe Standard Time
'1'»= WÊÊÊM HHHIHI - bd/dvb/ba
Subject: RE:

mum het lijkt me zeker nuttig als DJOA naar het opstellen van een convenant kan kijken. Ik denk dat we zo snel mogelijk 
moeten doorstomen naar een concept convenant, zodat de gesprekken gericht kunnen gaan over met wie welke informatie over 
wat gedeeld kan worden. Kan jij nog een rol spelen in het eerste contact met DJOA of moeten we daarvoor bij

Eind januari zou er een vervolgoverleg met de groep gepland moeten worden waar een nieuwe versie van het stuk besproken kan 
worden. Ergens in februari zou de stakeholdersgroep dan bij elkaar moeten komen om een klap te geven op het voorstel. Zullen 
we daar in het nieuwe jaar even contact over hebben

Goed, dit was het geloof ik wel. Fijne dagen beide!

Tot snel, ^1

----- Oorspronkelijk bericht------

Verzonden: donderdag 19 december 2013 15:52
WÊÊÊBBÊBÊÊm - BD/DVB/BA; ■■■■- BD/DSP/PS 

Onderwerp:

Dag allebei,

Hopelijk hebben jullie nog een goede vergadering gehad! Seen afscheid van je genomen, aangezien de setting er niet
naar was! We nemen nog wel op fatsoenlijke wijze afscheid!

[k ontvang nog graag jullie input voor Conventie. Die zal ik nog aan stan sturen.

Voor nu fijne vakantie allebei en tot volgend jaar!
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