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1. Introductie 

 

Gokken is zo oud als de wereld. In de verre oudheid dobbelde men al om het geluk te beproeven of 

om het lot van zichzelf of iemand anders te bepalen. Vandaag de dag gokt men graag op de uitslag 

van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. Daar is niks mis mee, veel mensen ontlenen daar plezier aan. 

Het gokken, of beter gezegd de gokmarkt, heeft zich de afgelopen decennia echter wereldwijd in 

razend tempo ontwikkeld en waarvan alle activiteiten en belangen maar door een woord worden 

bepaald: geld. 

Bedoeling van dit document is om de lezer enig inzicht te geven in het functioneren van die 

complexe internationale gokmarkt en de regelgeving. Daarbij wordt opgemerkt dat op het moment 

van schrijven het Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) nog niet is behandeld in de Eerste 

kamer en het daarnaast nog onduidelijk is hoe de onderliggende regelgeving onder het wet eruit 

komt te zien.  

Dit document leent zich niet voor het uitputtend en gedetailleerd behandelen van alle onderwerpen 

en heeft ook geen wetenschappelijke pretenties. Het betreft een beschrijvende analyse van de 

gokwereld. Doel is de lezer een goede indruk te geven over de rol die de sportorganisatie, of de 

sporter met zijn of haar sportprestatie, kan spelen in de wereldwijde gokmarkt en de risico’s die dat 

met zich kan brengen. Vanzelfsprekend denkt de sportwereld bij de risico’s in de eerste plaats aan 

matchfixing, maar er zijn veel meer risico’s te benoemen, zoals witwassen, infiltratie van criminele 

bestuurders, enz.  

 

Omvang markt van sportweddenschappen 

 

De omvang van de markt van sportweddenschappen is moeilijk aan te geven. Deskundigen schatten 

de jaarlijkse omzet tussen 750 en 1500 miljard dollar. Ingewijden in de markt nemen aan dat het 

zeker in de buurt van 1500 miljard zal liggen, sommigen schatten de omzet zelfs hoger. Dat is een 

zeer ruime marge en wordt veroorzaakt doordat vele en vaak ook illegale aanbieders geen inzicht 

willen geven in hun bedrijfsgegevens. Om een indruk te geven over de omvang van bedragen die op 

wedstrijden worden ingezet is door de KNVB in 2013 aan het bedrijf Sportradar gevraagd een 

inschatting te maken over de inleg op wedstrijden in Nederland. De gemiddelde inleg wereldwijd per 

1e divisie wedstrijd is tussen de 20 en 30 miljoen Euro. Een enkele Eredivisiewedstrijd tussen de 50 

en 70 miljoen Euro. 

Er is dus sprake van een wereldwijde geldcarrousel die bovendien 7 x 24 uur beschikbaar en 

toegankelijk is.  

 

Recreatieve of professionele gokker 

 

Veel mensen die graag een gokje willen wagen maken gebruik van deze mogelijkheid om bij een 

bepaalde aanbieder hun weddenschap te plaatsen. Meestal doen ze dat bij de (vertrouwde) 

aanbieder in het land waar men woont. Veelal zijn dat de recreatieve spelers. Iemand die met enige 

regelmaat een gokje waagt, en redelijk tot bijna zeker denkt te weten hoe het verloop van een 

wedstrijd zal zijn. Maar in de meeste gevallen ontdekt men dat het minder een kennisspel is en dat 

het kansspelelement overheerst: het blijft gokken. Men wint dan ook weinig, maar dat is niet erg 

want de inleg is meestal niet hoog. 
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Er zijn echter ook professionele spelers; individuen doch ook vaak groepen, ook wel syndicaten 

genoemd. Deze spelers gebruiken zelfs geavanceerde computerprogramma’s en databases om de 

kans op winst te verbeteren. Men probeert daarmee het kansspelelement zoveel mogelijk te 

beperken en zoveel als mogelijk “zekerheden” in de weddenschap in te bouwen. Een zekerheid 

betekent hier een grote(re) kans op winstuitkering. Zoals gezegd, soms opereren deze spelers in een 

groep en maken afspraken over het verdelen van de winst. Deze spelers hoeven elkaar in het ‘echte 

leven’ niet te kennen en communiceren via internet en andere media.  

 

2. Hoe wordt een ‘zekere’ winstuitkering gegarandeerd? 

 

De zojuist geschetste geldcarrousel is ook aantrekkelijk voor criminele netwerken. Men kan er 

immers geld mee verdienen, maar ook geld witwassen of geld transporteren van a naar b. Dat 

betekent wel dat zoveel als mogelijk zekerheid moet zijn op een bepaalde winstuitkering. Er zijn 

ruwweg twee mogelijkheden om dat te garanderen te weten voorkennis en arbitrage. 

 

a. Voorkennis 

 

Het gaat hier om kennis die een grote zekerheid geeft over het voorspellen van de uitslag van een 

wedstrijd. Dat kan doordat men van tevoren vertrouwelijk wordt getipt over zaken die van invloed 

zijn op de prestatie van een team of een individuele sporter. Denk aan een blessure van een 

spelbepalende speler waarvan de buitenwereld op dat moment nog geen weet heeft. Als dat het 

verloop van de wedstrijd zal wijzigen dan kan met die kennis geld worden verdiend door te gokken 

op een uitslag die op dat moment nog niemand verwacht. Ook informatie over team-samenstelling, 

wissels kunnen ‘goud’ waard zijn. Een ander voorbeeld van gebruik van voorkennis is “court siding”. 

Dit is tot nu toe vooral bekend bij tennis. Bepaalde wedstrijden worden uitgezonden door televisie. 

Er is echter een vertraging tussen de werkelijke tijd en het moment van uitzending. Als men op de 

tribune de wedstrijd volgt en via telefoon of laptop de details in het wedstrijdverloop kan doorgeven 

is men een korte tijd eerder dan het moment dat de beelden worden uitgezonden. Die voorsprong 

wordt benut om in die korte tijd winstgevende weddenschappen te plaatsen omdat men de uitslag al 

weet. De bookmakers nemen vanzelfsprekend wel maatregelen om de mogelijkheid van “court 

siding” zoveel mogelijk teniet te doen.  

 

Een nog betere zekerheid ontstaat als men in staat is zelf controle uit te oefenen op het 

wedstrijdverloop, door als deelnemer aan het wedstrijdspel zelf de wedstrijd of het spelmoment 

naar de hand te zetten of door het beïnvloeden van spelers, scheidsrechter, coach of zelfs 

bestuurders. Er is dan sprake van het opzettelijk manipuleren of fixen van een wedstrijd.  

Het opzettelijk manipuleren is mogelijk indien:  

• de betrokken persoon (deelnemer aan het spel, denk aan scheidsrechter, sporter) zelf 

“corrupt” is;  

• de betrokkene een financiële beloning in het vooruitzicht is gesteld en/of;  

• dwang wordt uitgeoefend op de betrokkene. Hij/zij wordt bijvoorbeeld bedreigd. 
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b. Arbitrage 

 

Er zijn altijd meerdere goksites die dezelfde wedstrijd aanbieden. De winkansen kunnen onderling 

verschillen. Als men iedere uitkomst van een wedstrijd (bij voetbal winnend, gelijk spel of verlies) 

verdeeld over verschillende aanbieders kan men toch winst maken ongeacht het resultaat van die 

wedstrijd. De inleg is vaak groot en het winstpercentage meestal klein (soms minder dan 1%). Een 

grote zekerheid dus omdat in principe de inleg niet wordt verspeeld en daarom ook “sure bets” 

wordt genoemd. Deze activiteit is weggelegd voor de professionals onder de gokkers. Men gebruikt 

vaak computergestuurde programma’s die zelfs zonder tussenkomst van de gokker in staat zijn 

aantrekkelijke proposities te herkennen en te verwerken.  

Er is een behoorlijke verwantschap met de financiële markt. Voorkennis, flitshandel, arbitrage, 

spreads etc. zijn begrippen die uit de wereldwijde financiële markten zijn voortgekomen en 

toepasbaar werden op de markt van sportweddenschappen. Er zijn overigens behoorlijk wat mensen, 

die aan de ontwikkeling van de online gokmarkt in Europa hebben bijgedragen en afkomstig zijn uit 

die financiële markt. 

Het is duidelijk dat de bookmakers niet gediend zijn van zaken als voorkennis en arbitrage. De 

winstmarge op sportweddenschappen is klein en ongeveer 1 – 6 %. Dat komt door het hoge 

prijzenpercentage van minstens 94 %. Uit het resterende percentage moeten kosten en belasting 

worden betaald hetgeen resulteert in een relatief kleine winst voor de onderneming. Dat is de reden 

dat bookmakers erg gespitst zijn op het bestrijden van voorkennis en arbitrage. Dat is immers een 

direct gevaar voor hun relatief kleine marge.  

 

3. De invloed van criminele netwerken 

 

Onderzoek, waaronder Precrimebet, toont dat de overheid stevig grip moet houden op deze 

ongewone markt. Zeker nu steeds meer zaken als witwassen en matchfixing verweven zijn met de 

gok-markt. De georganiseerde misdaad heeft sinds oudsher belangstelling in de gokindustrie. Uit het 

onderzoek in het kader van “Kefauver Committee” in de jaren vijftig van de vorige eeuw bleek al dat 

de Amerikaanse maffia geld witwaste via sportweddenschappen. Ook de Financial Action Task Force 

stelt dat er een reel risico bestaat dat criminelen investeren in gokbedrijven. Kris J., een bekende uit 

de drugsindustrie en oud informant ten tijde van de IRT-affaire, investeerde geld in het Oostenrijkse 

gokbedrijf Interwetten. De rechter legde in 2014 straffen op aan personen die zowel betrokken 

waren bij de verkoop van drugs, witwassen en het aanbieden van illegale kansspelen (3 april 2014, 

ECLI:NL:RBOBR: 2014:1547).  

Voor de criminele netwerken zijn de sportweddenschappen een eldorado waarbij men de 

wereldwijde geldcarrousel gebruikt of misbruikt om geld te verdienen, geld wit te wassen of als 

vehikel te gebruiken voor het transporteren van geld. Bovendien is het investeringsrisico en de 

eventuele strafrechtelijke sanctie laag. 

 

a. Matchfixing en spotfixing 

 

Matchfixing is zo oud als de georganiseerde wedstrijdsport. De laatste jaren lijkt het aantal 

schandalen in relatie tot matchfixing in aard en omvang toe te nemen. De Bochum zaak staat nog 

vers in het geheugen, maar ook recenter de zaak rond Kargbo, waarbij de integriteitseenheid van de 
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KNVB constateerde dat sprake was van matchfixing. Zie ook onder paragraaf 2 a. Als men door het 

fixen van een wedstrijd van tevoren redelijke zekerheid heeft over het verloop en de uitslag geeft dat 

de mogelijkheid veel geld te verdienen. Dit fixen kan ruwweg in tweeën worden gesplitst. Ten eerste 

manipuleert men het verloop of het resultaat. Dit betreft niet alleen het eindresultaat maar ook 

tussentijdse standen zoals bij het voetbal de eerste helft en tweede helft. Ook kan men bijvoorbeeld 

het doelsaldo bepalen en ook hier geldt weer het eindresultaat dan wel tussentijdse standen. Ten 

tweede zullen tijdens de wedstrijd gebeurtenissen plaatsvinden zoals gele en rode kaarten, 

hoekschoppen etc. Dit kan ook worden gemanipuleerd en wordt spotfixing genoemd. In het kort 

gezegd, het manipuleren van het (verloop van) wedstrijden wordt matchfixing genoemd. 

 

Matchfixing wordt gezien als de grootste bedreiging voor de sport. Terwijl in de sport het adagium is: 

sneller, hoger, krachtiger, wordt bij matchfixing hierop ingegrepen. Sport verwordt tot een show, 

waarbij de uitslag van tevoren vast staat.  

Uit onderzoek blijkt dat vriendschappelijke wedstrijden, daar waar niets op het spel staat, maar ook 

amateurwedstrijden, daar waar geen camerabeelden van zijn en de spelers niet of nauwelijks betaald 

krijgen, extra kwetsbaar zijn voor matchfixing. Op dit moment wordt in de lagere regelgeving onder 

de wet op de kansspelen gekeken naar de mogelijkheid om de sport te beschermen tegen risicovolle 

weddenschappen. 

 

b. Witwassen 

 

De voornaamste redenen dat witwassen bij sportweddenschappen aantrekkelijk is komt door de 

mogelijkheid van anonimiteit van de gokker, het bestaan van een illegaal online gokcircuit en de 

nauwelijks toereikende regulering van sportweddenschappen in met name offshore landen (landen 

waar de belasting- en of regeldruk laag is). Zie ook het rapport Precrimebet.  

 

Ondanks de pogingen van de Europese landen om de identiteit van de gokker te kennen is het 

betrekkelijk makkelijk om dit te omzeilen. Identiteit en betaalmethoden zijn te koop. Er worden via 

het internet diverse betaalmogelijkheden aangeboden zoals creditcards, debet cards en 

bankrekeningen die anonimiteit garanderen. 

Een redelijk eenvoudige manier van witwassen bij online gokken is een account bij een aanbieder te 

openen en dit te vullen met zwart geld. Men gokt bij aanbieders met een hoog uitkeringspercentage 

en speelt zodanig risicoloos dat men een grote kans heeft regelmatig een kleine winst te boeken. Dat 

betekent dus geen grote winsten maar eerder géén verlies of een relatief verlies van bijvoorbeeld 

20% op de inleg. De door de aanbieder uitgekeerde winsten worden overgemaakt naar een 

bankrekening van de witwasser en verkrijgen daarmee een legale status. Men kan deze activiteiten 

verspreiden door bij meerdere aanbieders accounts te openen. Het kan een individuele actie zijn 

maar het kan natuurlijk ook georganiseerd in groepsverband plaatsvinden. 

Sportweddenschappen worden ook in winkels verkocht. Een simpele manier van witwassen is het 

opkopen van winnende tickets met zwart geld. Deze tickets zijn in de meeste gevallen 

geanonimiseerd en maken het gemakkelijk de winnende tickets in te leveren. Het uitgekeerde geld is 

daarmee legaal. 
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Veel verder gaat de mogelijkheid om wit te wassen als een syndicaat zelf een website voor 

sportweddenschappen opzet, of eigenaar is van een winkel of meerdere winkels. 

 

c. Het transporteren van geld 

 

De geldcarrousel van het gokken kan ook worden gebruikt om op anonieme wijze betalingen te 

verrichten. Zo kan men winnende tickets of informatie over gemanipuleerde wedstrijden verstrekken 

als beloning voor een geleverde dienst of voor het vereffenen van een schuld. De ontvanger van de 

boodschap incasseert de gewonnen prijs, direct of via een anonieme creditcard, of zet in op de 

gemanipuleerde wedstrijd. Deze activiteit kan lokaal maar ook grensoverschrijdend plaatsvinden. 

Een deal tussen personen in bijvoorbeeld Azië en Europa wordt zo anoniem afgehandeld. 

 

Methoden van distributie en transacties 

 

Eind twintigste eeuw werden de goktransacties voornamelijk afgehandeld via de winkel en/of de 

telefoon. De ontwikkeling van het internet in de afgelopen twintig jaar heeft er voor gezorgd dat er 

zeer veel mogelijkheden zijn gecreëerd om online te gokken. De mobiele telefoon en social media 

zijn daar intussen aan toegevoegd. Maar ook het darknet speelt steeds meer een rol in met name het 

faciliteren van criminele activiteiten rondom sportweddenschappen. Bij alle distributie- en 

transactievormen zijn er mogelijkheden om dit verborgen en anoniem te realiseren. Zo wordt al 

gehandeld met bitcoins en bestaan ‘anonieme’ creditcards, zie rapport Betmonitalert.  

 

4. Het spel, de weddenschap. 

 

Er zijn twee hoofdvormen van sportweddenschappen te weten parimutual en fixed odds. Bij 

parimutual speelt men simpel gezegd tegen elkaar. Bij fixed odds tegen de bookmaker of de 

aanbieder van de sportweddenschap. 

 

a. Parimutual 

 

Parimutual wordt veel gehanteerd bij paardenraces. Voor voetbal is de bekende toto een goed 

voorbeeld van parimutual spel. De aanbieder verzorgt een programma, een pool, van bijvoorbeeld 

dertien wedstrijden waarvan bij iedere wedstrijd het resultaat voorspeld moet worden in 

thuisspelend winnen, gelijkspel of verliezend (1X2). De inleg van de speler is een vast bedrag per rij 

voorspellingen. Over de totale inleg houdt de aanbieder een bepaald percentage in voor kosten en 

winst (commissie). Na afloop wordt het prijzenbedrag verdeeld onder de deelnemers die het rijtje 

geheel of bijna geheel juist hebben ingevuld. 

 

Een andere vorm van parimutual spel is de zogenaamde Betting Exchange. Een soort marktplaats 

voor gokkers die tegenovergestelde posities kunnen innemen over het resultaat van een wedstrijd. 

Je kan voor en tijdens een wedstrijd een resultaat “kopen” of “verkopen”, handelen (trading) tijdens 

de wedstrijd of tussentijds stoppen om je verlies te beperken of je winst zeker te stellen. Het wordt 
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daarom wel vergeleken met de aandelenbeurs of optiehandel. Ook hier berekent de aanbieder, die 

in feite de handel faciliteert, een commissie. De aanbieder garandeert door het beheren van de 

accounts dat de financiële transacties van inleg en winstuitkering op juiste wijze worden uitgevoerd. 

De Betting Exchange wordt ook regelmatig gebruikt door bookmakers om grote risico’s wat betreft 

eigen verplichtingen aan gokkers te managen door bij de Betting Exchange posities in te nemen die 

het risico zoveel als mogelijk vereffenen. 

 

b. Fixed odds 

 

Bij fixed odds speelt men niet zoals bij parimutual spel tegen andere spelers, maar tegen de 

aanbieder of de bookmaker. Odds worden ook wel quoteringen genoemd en geeft het 

winstpercentage weer dat wordt vermenigvuldigd met de inleg als je de juiste voorspelling hebt 

gedaan. De meest voorkomende vorm van weddenschap is de 1X2. Voorbeeld: Ajax speelt tegen 

Feyenoord. Ajax winnend is 1, gelijkspel is X en verliezend is een 2. Voor ieder resultaat berekent de 

aanbieder een kans en biedt dat aan in de vorm van quoteringen. 

Voorbeeld: 1 (1.10), X (2.00), 2 (1.60) Het sportieve verschil tussen beide clubs is klein, dus de 

quoteringen zijn laag, maar Ajax speelt thuis en heeft dus voordeel. Stel men legt in €10 op Ajax 

winnend (1). Indien Ajax wint dan ontvangt de speler €10 x 1.10= €11,00. In plaats van Feyenoord 

kan Ajax ook tegen een duidelijk lager geklasseerd team spelen. De aanbieder zal dan bijvoorbeeld 

een quotering van 7.50 kunnen aanbieden indien Ajax verliest. De speler ontvangt dan €10 x 7.50= 

€75,00. 

Het voorbeeld gaat over een zogenaamde single weddenschap. Heel populair is om op meerdere 

gecombineerde wedstrijden op dezelfde wijze te wedden. Stel voor dat men op 4 gecombineerde 

wedstrijden juist heeft gewed. De winst is dan vier maal de quoteringen maal de inleg, bijvoorbeeld 

1.20 x 2.45 x 2.00 x 4.2 x €10,00= € 247 

Bovengenoemde weddenschappen zijn het meest voorkomend. Op dezelfde wijze biedt de 

bookmaker andere spelvormen aan zoals het wedden op het aantal doelpunten. Men wed dan 

bijvoorbeeld of er meer dan of minder dan 2 doelpunten worden gemaakt (over/under). Iedere 

mogelijkheid wordt dan gekoppeld aan een quotering. 

Om het spel wat ingewikkelder te maken is er de mogelijk van de handicap weddenschap. Daarbij 

krijgt een team een voorsprong door alvast één of meer doelpunten te geven. Bij de wedstrijd Ajax – 

Feyenoord krijgt Ajax een handicap van -1. Dat betekent bij een weddenschap op winst voor Ajax bij 

een uitslag van 1 – 0 er bij deze vorm dus eigenlijk sprake is van gelijkspel (-1 +1 = 0 - 0) Daarmee is 

de weddenschap verloren. Daardoor wordt het moeilijker om de weddenschap te winnen maar de 

quotering is vaak aantrekkelijk. Een variant is de in Azië zeer populaire Asian handicap die door de 

handicapsystematiek een gelijkspel uitsluit. Daarbij blijven dus maar twee opties over te weten 

winnen of verliezen. 

De wedmogelijkheden kunnen worden uitgebreid met wedden op 1e helft, 2e helft of andere 

differentiaties afhankelijk van de sport. Zo worden in het Tennis meerdere sets gespeeld. 

Er zijn verder mogelijkheden om op bepaalde gebeurtenissen tijdens de wedstrijd te gokken. Het 

aantal gele en rode kaarten of het aantal hoekschoppen. Scoort een bepaalde speler niet of wel, 1e 

helft, 2e helft. Tot zelfs gokken op het verloop van de transferperiode. Gaat een bepaalde speler voor 

een bepaalde datum over naar een van zes genoemde clubs. Voor iedere mogelijkheid is er een 

quotering. 
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c. Live betting of in-play betting 

 

Live betting biedt de mogelijkheid om tijdens de wedstrijd in het stadion of thuis weddenschappen te 

plaatsen. In principe zijn de meeste vormen van weddenschappen zoals beschreven onder fixed odds 

toepasbaar. Je kan echter sneller inzetten en dit opnieuw doen als het wedstrijdverloop daar 

aanleiding toe geeft. Er kan immers van alles gebeuren zoals een blessure van de sterspeler of een 

rode kaart waardoor de uitkomst totaal anders kan uitvallen. Dit maakt het spannender maar ook 

meer risicovol. Wedstrijden worden soms via tv uitgezonden maar kunnen ook door streaming direct 

op website van bookmakers worden gevolgd. Het voordeel voor de bookmaker is dat men dan al 

gekoppeld is aan de gokwebsite en een weddenschap makkelijk kan plaatsen.  

 

5. Regelgevend Kader 

 

Van WOK naar KOA  

 

De oorspronkelijke Wet op de Kansspelen (WOK) uit 1964 stamt uit het voor-internet tijdperk en 

heeft het in de toelichting nog over het Rad van Fortuin en Kien-spelen. Inmiddels is het 

medialandschap ingrijpend veranderd. De wetgever heeft –mede om deze reden- een nieuwe wet, 

Kansspelen op Afstand (KOA), ontworpen en aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens de 

Memorie van Toelichting bij de KOA wil de regering aan de ene kant de bestaande en toekomstige 

behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen 

regelen en aan de andere kant ervoor zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod 

toekomt met waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit. De doelstellingen van het 

kansspelbeleid, namelijk a) het voorkomen van kansspelverslaving, b) consumentenbescherming en 

c) het tegengaan van fraude en overige criminaliteit, zijn onveranderd gebleven. De regering heeft 

ervoor gekozen om deze doelstellingen echter niet langer te realiseren door het aanbod te beperken 

maar door vergunningsvoorwaarden op te stellen en de KSA hierop te laten toezien en te handhaven. 

Het is op dit moment in Nederland, totdat de wet is aangenomen, nog steeds verboden om zonder 

vergunning kansspelen op de Nederlandse markt aan te bieden. Nederland kent dus nu nog een 

beperkt aantal vergunninghouders, zoals De Lotto, Sporttech en de Staatsloterij. Er is sprake van een 

gesloten vergunningensysteem. Met het wetsvoorstel wordt het gesloten vergunningenstelsel dus 

doorbroken.  

 

De wet is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt op dit moment voor bij de Eerste 

kamer. Veel van de uitwerking van de voorgestelde nieuwe wetgeving, wordt in lagere regelgeving 

opgenomen. Deze regelgeving is nog niet openbaar gemaakt. 

 

KOA 

 

De verwachting is dat, nadat de KOA is aangenomen, tientallen gokaanbieders een vergunning zullen 

vragen bij, en ontvangen van, de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA). De Kansspelautoriteit 

controleert of de vergunninghouder zich aan de regels houdt, komt handhavingsbevoegdheden toe 

en treedt op tegen kansspelaanbieders zonder vergunning. Inmiddels is wel duidelijk dat 
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modernisering van de gokmarkt plaats zal vinden, maar hoe alles er dus precies uit gaat zien en wat 

de gevolgen precies voor de sport zullen zijn, is nog onduidelijk. Wel voorziet de wetgeving in een 

aantal zaken die belangrijk zijn voor de sport en het voorkomen van matchfixing. Zo geldt: 

1. een verbod voor het aanbieden van sportweddenschappen op jeugdwedstrijden. 

2. voorziet het wetsvoorstel in identificatie, verificatie en registratie van spelers die willen 

deelnemen aan kansspelen van vergunde aanbieders.  

3. zal de lagere regelgeving helderheid moeten verschaffen over de vraag welke 

sportweddenschappen op wedstrijden niet zullen worden toegestaan, bijvoorbeeld wanneer 

de spelen een te groot risico vormen voor matchfixing.  

4. dienen gokaanbieders zich aan te sluiten bij een zogenaamd detectiesysteem, ook wel 

‘monitoringsysteem’ genoemd, zie hieronder paragraaf 6. 

 

Lagere regelgeving? Waar mag niet op gegokt worden? 

 

Naast het verbod voor het aanbieden van sportweddenschappen op jeugdwedstrijden, zetten 

NOC*NSF samen met KNVB en ECV in op een verbod op het gokken op negatieve spelelementen. 

Hiermee wordt bijvoorbeeld het gokken op rode kaarten bedoeld. Dus het gokken op al die zaken die 

direct de integriteit van de sport raken. Ook heeft de sport aangegeven dat sprake moet zijn van real-

time verslaglegging. Met verschillende sportbonden is verder gekeken naar risicovolle 

weddenschappen, waaronder het wedden op eenvoudig te manipuleren wedstrijden. De sport heeft 

deze kennis, onder de aandacht van de wetgever gebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

wedstrijden in de lagere divisies, die zich onttrekken aan het oog van een camera. Op welke wijze de 

lagere regelgeving vorm krijgt en hoe de controle en handhaving wordt geregeld, is nog onduidelijk, 

cq. niet openbaar. 

 

Overige aandachtspunten, toekomstige wetgeving: sponsoring 

 

Er is door de Kamerleden Mei Li Vos en Van der Staaij verzocht om reclame voor live 

weddenschappen tijdens sportwedstrijden te verbieden. De regering heeft hierop aangegeven de 

vrees voor ongebreidelde reclame te delen. Daarom mogen vergunninghouders gedurende 

sportwedstrijden alleen op de eigen website reclame maken voor live-weddenschappen op de 

betreffende wedstrijd. Het is hen bijvoorbeeld niet toegestaan gedurende rechtstreekse 

sportuitzendingen op radio en televisie reclame te maken voor live weddenschappen. Ook heeft de 

regering met de indieners van een andere motie Mei li Vos, Cs. Aangegeven zorgen te hebben als het 

gaat om de promotie van online kansspelen onder jongeren en de inzet daarbij van individuele 

sporters. De regering heeft vervolgens willen regelen dat vergunninghouders verplicht zijn hun 

reclame-uitingen te matigen en deze niet te richten op jongvolwassenen. De vergunninghouder 

wordt geacht hier ook rekening mee te houden wanneer hij een rolmodel uit de sport wil gebruiken 

voor marketingdoeleinden. Zoals eerder aangegeven, is nog niet duidelijk of en in hoeverre een en 

ander in lagere regelgeving uitdrukking krijgt.  
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Raad van Europa Verdrag bestrijding manipulatie wedstrijden 

 

Matchfixing is per definitie een internationale aangelegenheid, sport wordt internationaal 

georganiseerd en beoefend, criminele netwerken zijn internationaal vertakt. De Raad van Europa 

heeft enkele jaren geleden daarom initiatief genomen om te komen tot een Conventie over de 

manipulatie van sportcompetities. Nederland heeft zich bij dit Verdrag aangesloten. De voornaamste 

doelstellingen van dit Verdrag zijn:  

1. het voorkomen, opsporen en bestraffen van nationale of transnationale manipulatie van 

nationale en internationale sportwedstrijden;  

2. het stimuleren van nationale en internationale samenwerking tegen de manipulatie van 

sportwedstrijden tussen de betrokken publieke autoriteiten alsmede de organisaties die 

betrokken zijn bij sport en sportweddenschappen. 

Dit Verdrag roept –onder meer- partijen –dit zijn de Staten die het Verdrag hebben getekend- verder 

op om maatregelen te nemen die nodig kunnen zijn om belangenverstrengeling en misbruik van 

voorkennis door natuurlijke personen of rechtspersonen die betrokken zijn bij het aanbieden van 

producten op het gebied van sportweddenschappen te voorkomen.  

Een van de aanbevelingen van de conventie –in navolging van het rapport Matchfixing in Nederland, 

was verder het installeren van platforms in de verschillende landen waardoor politie, OM, FIOD, 

Kansspelautoriteit, betrokken ministeries, sportbonden en aanbieders van sportweddenschappen 

kunnen samenwerken en kennis uitwisselen wat betreft de bestrijding van matchfixing. Ook in 

Nederland bestaat een platform, zie paragraaf 6. Het is ook de bedoeling dat internationale 

samenwerking hierdoor tot stand komt. 

 

Wat doet de Sport zelf: zelfregulering 

 

De sport heeft de laatste jaren hard gewerkt om matchfixing te bestrijden. Denk aan: 

• Preventieprogramma’s 

• Inrichten van een integriteitseenheid (zie bijvoorbeeld de KNVB) 

• Blauwdruk matchfixing 

• Code Betrouwbaar spel en sponsoring 

Er zijn veel verschillende voorbeelden van acties die de sport heeft ondernomen in het kader van 

preventie. Zo zijn er bijvoorbeeld tal van preventieprogramma’s uitgerold en er is door NOC*NSF een 

e-learning module ontwikkeld voor topsporters, talenten, scheidsrechters, enzovoorts. In het tennis 

heeft de TIU (Tennis Integrity Unit) een Tennis Anti Corruption programme opgesteld. De KNVB biedt 

voorlichting aan alle clubs en aan bijvoorbeeld alle scheidsrechters. KNVB kent een eigen tiplijn. De 

tennisbond heeft ook een eigen meldsysteem. Daarnaast kan ook worden gemeld bij het 

Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF.  

De KNVB heeft een eigen integriteitseenheid die onderzoeken naar matchfixing uitvoert. In het 

tennis is dit de Tennis Integrity Unit, die is ingericht op initiatief van de ITF, ATP, WTA en de Grand 

Slams en dus, in tegenstelling tot de integriteitseenheid van de KNVB, op internationaal niveau is 

ingericht. In navolging van de integriteitseenheid heeft ook het Instituut Sportrechtspraak (ISR) 
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initiatief genomen een onderzoeksgroep in te stellen die desgewenst tuchtrechtelijk onderzoek naar 

mogelijke matchfixing kan uitvoeren voor de aangesloten bonden. Deze onderzoekscommissie kan in 

opdracht van een sportbond, of via aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak, verdachte zaken op 

het gebied van matchfixing onderzoeken. 

 

NOC*NSF heeft een blauwdruk matchfixing ontwikkeld, zodat de sportbonden over een uniform 

regelwerk kan beschikken. Deze Blauwdruk vormt de basis voor de tuchtrechtelijke regels inzake 

matchfixing en ziet naast het verbod op matchfixing, grofweg in een gokverbod op (eigen) 

wedstrijden en het voorkomen van misbruik van voorkennis.  

Zelfregulering: Sponsoring, Code Betrouwbaar spel & sponsoring. NOC*NSF, de KNVB, Ere en Eerste 

Divisie hebben zelf een code ontworpen om zorg te dragen voor Betrouwbaar spel & sponsoring. Het 

staat sportbonden vrij om de Code over te nemen in de eigen sportregelgeving. In deze Code staan 

een aantal spelregels genoemd, zoals zorg voor anti-matchfixingregelgeving, zorg voor een 

gokverbod voor direct betrokkenen en officials en zorg ervoor dat sponsors geen bemoeienis hebben 

met het sportieve verloop van de wedstrijden. Ook ziet de Code op het voorkomen van 

belangenverstrengeling en de bescherming van jong-volwassenen.  

Om te waken voor belangenverstrengeling stelt de Code dat sporters, functionarissen en bestuurders 

van sportorganisaties die invloed (kunnen) hebben op de wedstrijd, niet tegelijkertijd werkzaam 

mogen zijn bij een kansspelaanbieder die deze wedstrijd in zijn spelaanbod heeft. En andersom. Ook 

moeten sportorganisaties ervoor zorgen dat medewerkers van een kansspelaanbieder niet (kunnen) 

spelen in een wedstrijd of competitie die onderdeel uitmaakt van het spelaanbod van deze operator. 

Om jongvolwassenen te beschermen stelt de Code bijvoorbeeld dat Sportorganisaties ervoor dienen 

te zorgen dat jong volwassen sporters (jonger dan 25 jaar) niet individueel verschijnen in 

gokreclames die aanzetten tot deelname aan kansspelen, of de indruk wekken dat gokken leidt tot 

status of populariteit. De Code is als bijlage bijgevoegd. 

 

6. Toezicht, controle en handhaving in de praktijk 

 

Eerste door een sportbond bewezen zaak 

 

De Integriteitseenheid van de KNVB heeft in januari 2016 voor het eerst in Nederland een onderzoek 

naar mogelijke matchfixing afgesloten. Het betrof de Tilburgse Eredivisieclub Willem II. Het werd 

tuchtrechtelijk bewezen geacht dat een speler van Willem II in 2010-2012 door de beruchte 

Singaporese matchfixer Wilson Raj Perumal betrokken werd bij het arrangeren van malversaties. 

Bovendien was deze speler betrokken bij de opzet van een vriendschappelijke wedstrijd tussen 

Willem II en het nationale team van Sierra Leone. Deze wedstrijd werd op verzoek van Perumal 

georganiseerd ten behoeve van gokmogelijkheden in Azië. Het strafrechtelijk onderzoek is nog 

steeds niet afgerond. De ervaringen met deze casus hebben overigens geleerd dat bewijsvoering in 

matchfixingzaken een complexe en tijdrovende kwestie is. Hetgeen overigens ook volgt uit het 

onderzoek Betmonitalert. 
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Platform matchfixing 

 

Er bestaat op nationaal niveau, sinds 2014 het platform matchfixing. Het platform is ontstaan op 

aanbeveling van het rapport Matchfixing in Nederland. Het platform betreft een overlegstructuur 

tussen het Functioneel Parket (FP), Belastingdienst, FIOD, Kansspelautoriteit, Politie, KNVB, 

NOC*NSF, KNLTB en De Nederlandse Loterij. 

Het doel van het nationaal platform ligt vooral op het delen van informatie, bijvoorbeeld om actief te 

kunnen acteren op signalen en maatregelen te treffen.  

 

Uit het onderzoek Betmonitalert blijkt dat veel landen nog geen nationaal platform matchfixing 

kennen. Ook is dit platform in de verschillende landen op een verschillende wijze ingericht en komt 

afhankelijk van de inrichting ook andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe. De 

uitwisseling van informatie binnen het platform, ligt lastig enerzijds omdat sprake kan zijn van het 

uitwisselen van persoonsgegevens –en dus sprake is van privacyregelgeving- en anderzijds omdat het 

kan gaan om gevoelige politie/opsporingsinformatie. Op het terrein van informatiedeling en –

uitwisseling is nog een wereld te winnen. Deze structuren staan zowel nationaal als internationaal 

nog in de kinderschoenen en volgens het rapport Betmonitalert is verdere 

ontwikkeling/professionalisering noodzakelijk.  

 

Naast voornoemd platform, waarbij het gaat om de behandeling van concrete signalen, kent 

Nederland ook het strategisch beraad. De betrokken organisaties werken hier samen op een meer 

beleidsmatig niveau. 

 

Werking van monitoringsystemen 

 

Veel nationale en internationale sportorganisaties, politie en andere autoriteiten maken het 

onderzoek naar mogelijke malversaties gebruik van informatie die afkomstig is uit de 

monitoringsystemen. Een monitoringsysteem is een technisch systeem voor het monitoren van 

weddenschappen dat daarmee probeert in de markt van sportweddenschappen onregelmatige of 

verdachte activiteiten te ontdekken die mogelijk samenvallen met de manipulatie van een 

sportcompetitie, zie Betmonitalert. 

 

Een simpel voorbeeld is de vaststelling door het systeem dat op een bepaalde wedstrijd verdacht 

veel op een niet verwachte uitslag wordt gewed. Er wordt onmiddellijk onderzocht of hier iets aan de 

hand is. Een plausibele verklaring kan zijn dat een sterspeler plotseling is uitgevallen waardoor de 

krachtsverhouding totaal is veranderd. Indien een dergelijke verklaring niet kan worden gegeven dan 

wordt het signaal als verdacht gezien en doorgegeven aan de betrokken autoriteiten en/of 

sportorganisaties. 

Voorbeelden van een dergelijke systeem is het Global Lottery Monitoring System (GLMS) en het 

Fraud Detection System van Sportradar.  

 

Alert systemen zoals IBIS van het IOC, of UEFA en FIFA zijn meer gericht op het verzamelen en 

analyseren van informatie en maken dus ook gebruik van de geleverde monitoringgegevens om 

verder onderzoek te doen en eventueel betrokken sportorganisaties te alarmeren. 
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5. Het onderzoek van Sportradar. 

 

In april van dit jaar werd het bedrijf Sportradar gevraagd een onderzoek te doen naar de mate van 

het gokken op Nederlandse sportevenementen. Uit het onderzoek zou kunnen blijken of en in welke 

mate Nederlandse sportevenementen aantrekkelijk zijn voor de internationale gokmarkt. Het gaat 

dus om specifiek Nederlandse competities, wedstrijden en andere sportevenementen, inclusief 

internationale evenementen die jaarlijks in Nederland plaatsvinden. 

 

Sportradar is officieel gevestigd in het Zwitserse St. Gallen en is de grootste organisatie op het gebied 

van het monitoren van sportgebeurtenissen. Men analyseert dagelijks het gokaanbod van minstens 

550 bookmakers van over de gehele wereld.  

Door het onderzoeken van de fluctuaties en patronen van de quoteringen is men in staat verdachte 

activiteiten te identificeren. Het monitoren wordt gedaan door de afdeling Integrity services 

waaronder ook het Fraud Detection System(FDS) valt.  

Deze afdeling onderzocht in april 2017 het specifieke gokaanbod op in Nederland plaatsvindende 

evenementen. De vragen die daarbij werden gesteld zijn de volgende: 

a. Wat is het gemiddelde aantal bookmakers dat bepaalde wedstrijden/competities aanbied. 

Het gemiddelde aantal bookmakers werd berekend op basis van de database van meer dan 

550 bookmakers. Het cijfer zelf werd berekend aan de hand van een gemiddelde van 

wedstrijden van verschillende team of spelers en van verschillende momenten in de meest 

recente competitie. 

b. Bieden Aziatische bookmakers deze wedstrijden/competities (ook) aan; 

De volgende Aziatische bookmakers werden bekeken: 188Bet, Bet9, NETISN, CMD368, 

MaxBet, Pinnacle Sports, SBObet, SingBet, Sport999 en TBSbet. Aziatische coverage betekent 

dat minstens één van deze bookmakers regelmatig Nederlandse competities aanbiedt. 

Regelmatig betekent minstens één wedstrijd per ronde in divisieverband, of minstens 

sleutelwedstrijden in knock-out evenementen zoals een tennistoernooi. 

c. Wordt er live betting aangeboden; 

Als er regelmatig minstens één wedstrijd per ronde in divisieverband, of minstens de 

sleutelwedstrijden in knock-out evenementen zoals een tennistoernooi worden aangeboden 

via live betting bij welke bookmaker dan ook. 

d. Wat is het aantal aangeboden wedstrijden/evenementen per jaar; 

Het aantal wedstrijden is berekend op basis van de competities van 2016 of eventueel de 

meest recente. Het aantal is in overeenstemming met het aantal kwalificerende wedstrijden. 

e. Ontwikkeling van het gokaanbod per competitie over de afgelopen drie jaar. 

De cijfers illustreren de groei in het aanbod van de bookmakers in de periode van 2013 tot 

2016. In sommige gevallen was het niet mogelijk de cijfers te vergelijken. Een voorbeeld is het 

niet bestaan van de competitie in 2013. Dat wordt dan geclassificeerd als N/A (not available). 

In de bijgevoegde overzichten van de verschillende sporten leest men de scores van a t/m e. De 

laatste vraag betreft: 

f. Ranking qua aantrekkelijkheid van sporten voor het gokken. 

De ranking wordt bepaald door het aantal bookmakers dat regelmatig die 

sportweddenschappen aanbieden.  

Voor de antwoorden op de vragen wordt verwezen naar de sheets met daarin de scores voor de 

diverse sporten en de lijst voor de ranking. 
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Opmerkingen: 

1. In het overzicht over voetbal is van belang te weten dat de nieuwe competitiestructuur met 

tweede en derde divisie nog niet in de analyse van 2013-2016 kon worden opgenomen. Er 

wordt echter wel gegokt op de verschillende wedstrijden inclusief de amateur competitie 

zoals blijkt uit het aantal gesignaleerde bookmakers; 

2. De ranking qua aantrekkelijkheid van Nederlandse sporten geeft alléén de situatie weer ten 

aanzien van het Nederlandse aanbod. Een mondiale ranking zal er anders uitzien. Zo 

ontbreekt bijvoorbeeld cricket in het Nederlandse lijstje waar elders veel op wordt gegokt en 

regelmatig match fixing wordt waargenomen. 

 

Conclusies 

 

1. Er wordt veel gegokt op Nederlandse sportevenementen. Uit de overzichten valt gemakkelijk 

af te leiden dat voetbal en tennis veruit het meest wordt aangeboden. Toch zijn ook andere 

sporten zoals darts, basketbal en badminton populair; 

2. Er is sprake van toenemende concurrentie in de gokmarkt. Bookmakers gaan daarom 

wereldwijd méér aanbieden en meer differentiëren door de “niche” markten van “kleinere” 

sporten aan te boren, zoals bijvoorbeeld veldhockey en honkbal. Uit de groeipercentages 

over de afgelopen drie jaar is duidelijk dat deze trend al enkele jaren aanwezig is;  

3. Helaas waren niet van alle competities groeipercentages beschikbaar. De wel beschikbare 

cijfers spreken van een forse groei tot zelfs 650 % voor veldhockey over de periode 2013-

2016; 

4. Opmerkelijk is de belangstelling van de Aziatische gokmarkt voor Nederlandse evenementen. 

Naast voetbal en tennis zijn dat ook sporten die met name populair zijn in Azië, zoals 

bijvoorbeeld badminton. 

5. Van veel sporten is live coverage van de wedstrijden beschikbaar. Dit is met name van belang 

voor live betting. Het vindt plaats via reguliere tv beelden of live streaming vaak geleverd 

door daarin gespecialiseerde bedrijven. Live betting overheerst inmiddels bij het online 

aanbod. 

Er wordt kortom veel gegokt op sportevenementen in Nederland. De groei van het aanbod 

neemt toe. Het aanbod wordt ook breder door het opnemen van méér soorten sport. Het is 

belangrijk regelmatig de Nederlandse markt te blijven monitoren, zodat de sportbonden niet 

alleen op de hoogte zijn van het aanbod maar ook hiermee rekening gehouden kan worden op 

zowel beleidsmatig als regelgevend, controlerend en handhavend niveau.  
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Verder lezen en geraadpleegde literatuur (selectie) 
 
 

Rapporten 
 

- Betmonitalert: Systems of sports betting and warning mechanisms between public and 
private actors Betmonitalert, HOME/2014/PPXX/AG/SPBX, 2017 

- ICSS, Protecting the Integrity of Sport Competition, the last bet for modern sport, 2012-2014 
- Precrimebet, Preventing Criminal Risks linked to the sports betting market, 

Home/2014/PPXX/AG/SPBX, 2017 
- Spapens, Olfers, EY, Matchfixing in Nederland te downloaden via 

http://www.tilburguniversity.edu/upload/fe00ba0b-5ac9-4632-b29b-
5482213da8ce_MATCHFIXING%20RAPPORT.pdf 

 
 

Wetgeving 
 

Kansspelen op Afstand 33996, Voor de stand van zaken, zie: 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33996_organiseren_van_kansspelen. 

Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het 

personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt. 

 

Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden; Magglingen, 

18  september 2014. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2015-44.html 

Kabinetsreactie 33296 Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing), 1 oktober 2013. 
 

https://nl.linkedin.com/pulse/brief-sportbonden-aan-tweede-kamer-ivm-behandeling-wet-arie-bruin 

  

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33996_organiseren_van_kansspelen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2015-44.html
https://nl.linkedin.com/pulse/brief-sportbonden-aan-tweede-kamer-ivm-behandeling-wet-arie-bruin
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Introduction 

Netherlands Betting Market Research Project 

The Integrity Services have conducted research into each sporting competition/event held in the Netherlands which attracts regular betting 

coverage from bookmakers  both locally and globally  utilising the Integrity  database of over 550 bookmakers. 

  

Our analysts have conducted thorough research of each competition that falls into the above category and have listed these competitions alongside the 

following data: 

  

Average number of bookmakers to typically offer the competition 

Whether Asian bookmakers offer the competition for betting 

Whether live betting is offered for the competition 

Number of matches/events per competition annually 

Development of betting coverage over the last three years 

   Ranking of sports by popularity 

Screenshots from the FDS 

 

The next slide will detail the methodology which guided this research project. 

 

The Integrity Services have made all reasonable efforts to ensure the accuracy of the content contained within this document. 
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Methodology  

Netherlands Betting Market Research Project 

Please find below detail on the key metrics covered within this document, and how the Integrity Services classified each for research purposes: 

 

The Average Number of Bookmakers figure was calculated using our database of over 550 bookmakers. The figure itself was calculated by 

attaining an average from matches involving different teams/players and from different stages of the most recent/current edition of that competition, 

in order to get the most accurate figure possible. 

Asian Coverage encompasses the following Asian bookmakers: 188bet, Bet855, Bet9, BETISN, CMD368, MaxBet, Pinnacle Sports, SBObet, 

SingBet, Sport999 and TBSbet. If a competition is classified as having Asian coverage, this means that at least one of these outlets regularly offers 

this competition for betting; with regular defined as offering at least one match per round in league structures, or at least offering key matches in 

knockout style events. 

Similarly, for Live Coverage, competitions are considered to be offered if at least one match per round (in league structures) or at least key 

matches (in knockout style events) are offered for live betting at any global bookmaker. 

The Number of Matches Annually has been calculated to the corresponding competition in the 2016 (or most recent edition), with the figure in 

parenthesis the number of qualifying matches.   

The 3 Year Growth % figure illustrates the growth in bookmaker coverage from the period 2013 to 2016. However, in some instances it was not 

possible to compare these figures  for example if a competition was not in existence in 2013  and these instances are classified as N/A. 

There is also a slide ranking these sports by popularity, with this being defined in terms of the number of bookmakers who regularly offer that sport. 
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Sport: Soccer 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

Eredivisie 350 Bookmakers Yes Yes 312 +46.44% 

Eerste Divisie 312 Bookmakers Yes Yes 396 +48.57% 

KNVB Beker 310 Bookmakers Yes Yes 102 +45.54% 

Joan Cruijff Schaal 303 Bookmakers Yes Yes 1 +44.98% 

Eredivisie, Women 164 Bookmakers Yes Yes 112 N/A 

Beloften Reservecompetitie 154 Bookmakers Yes Yes 160 N/A 

U19 Eredivisie 29 Bookmakers No No 163 N/A 

Tweede Divisie 14 Bookmakers No No 326 N/A 

Derde Divisie1 14 Bookmakers No No 615 -30% 

Womens Cup 9 Bookmakers No No 183 N/A 

1 For the 2016/17 season, the Tweede Divisie and Derde Divise has replaced the Topklasse - with the Derde the direct replacement and the Tweede becoming a league in between the Eerste Divisie and Derde 

Divisie.  

The 3 Year Growth % corresponds to the coverage for the Topklasse in the 2013/14 season, however, the betting coverage for the Derde Divisie has been increasing in recent game weeks, so the average 

bookmaker figure may be higher at the end of the season. 
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Sport: Tennis 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

ATP Ricoh Open Singles 294 Bookmakers Yes Yes 27 (+12) N/A 

ATP Ricoh Open Doubles 239 Bookmakers Yes Yes 15 N/A 

ATP Rotterdam Singles 288 Bookmakers Yes Yes 31 (+11) N/A 

ATP Rotterdam Doubles 247 Bookmakers Yes Yes 15 (+15) N/A 

WTA Ricoh Open Singles 293 Bookmakers Yes Yes 31 (+18) N/A 

WTA Ricoh Open Doubles 235 Bookmakers Yes Yes 15 N/A 

Challenger Tour Singles, The Hague 
Open 

239 Bookmakers Yes Yes 31 N/A 

Challenger Tour Doubles, The Hague 
Open 

124 Bookmakers No Yes 15 N/A 

Challenger Tour Singles, TEAN 
International 

243 Bookmakers Yes Yes 31 N/A 

Challenger Tour Doubles, TEAN 
International 

124 Bookmakers No Yes 15 N/A 
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Sport: Tennis 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

 107 Bookmakers No Yes 217 (+248) N/A 

 51 Bookmakers No Yes 99 N/A 

 (8 Tournaments) 112 Bookmakers No Yes 248 (+204) N/A 

 (8 Tournaments) 56 Bookmakers No Yes 100 N/A 
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Sport: Darts 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

Dutch Darts Masters 165 Bookmakers Yes Yes 47 N/A 

Premier League Event (Rotterdam) 209 Bookmakers Yes Yes 5 N/A 

Sport: Basketball 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

Dutch Basketball League 149 Bookmakers Yes Yes 112 (excluding playoffs) +112.86% 
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Sport: Badminton 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

 105 Yes Yes 63 (+3) N/A 

Dutch  93 Yes Yes 31 N/A 

 105 Yes Yes 31 (+4) N/A 

 94 Yes Yes 29 N/A 

Dutch Open Mixed Doubles 92 Yes Yes 31 N/A 

Sport: Golf 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

KLM Open 100 Bookmakers No Yes One 4-Day Event N/A 
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Sport: Volleyball 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

Eredivisie 50 Bookmakers Yes Yes 132 (excluding playoffs) +177.78% 

 51 Bookmakers No No 90 (excluding playoffs) +100.00% 

Sport: Cycling 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

Amstel Gold Race 97 Bookmakers No Yes One Event N/A 
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Sport: Touring Car 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

DTM Zandvoort 25 Bookmakers No No One Event +127.27% 

Sport: MotoGP 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

Dutch TT, MotoGP* 44 Bookmakers No Yes One Event +100.00% 

Dutch TT, Moto2* 41 Bookmakers No Yes One Event +156.25% 

Dutch TT, Moto3* 36 Bookmakers No Yes One Event +362.50% 

*Head-to-Head markets only 
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Sport: Field Hockey 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

Hoofdklasse 15 Bookmakers No No 132 (excluding playoffs) +650% 

Sport: Baseball 

Competition Average No. of Bookmakers Asian Coverage Live Coverage No. of Matches Annually 3 Year Growth % 

Honkbal Hoofdklasse 13 Bookmakers No No 168 (excluding playoffs) +333.33% 
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Most Popular Sports 

Ranking Sport Coverage Level 

1 Soccer 10 annual competitions offered, with several offered on a widespread scale 

2 Tennis Numerous events offered on a widespread scale throughout the year 

3 Darts Two current events offered on a widespread scale 

4 Basketball One annual competition offered on a widespread scale 

5 Badminton offered on a significant scale 

6 Golf One annual competition offered on a significant scale 

7 Cycling One annual competition offered on a significant scale 

8 Volleyball Two annual competitions offered on a moderate scale 

9 MotoGP Three annual races offered on a moderate scale 

10 Touring Car One annual competition with limited coverage 

11 Field Hockey One annual competition with limited coverage 

12 Baseball 
One annual competition with limited coverage 

 



WAARBORG SPORTIEF 
WEDSTRIJDVERLOOP 

CODE BETROUWBAAR 
SPEL & SPONSORING 

SPORT WAAROP JE KUNT VERTROUWEN

1

2

3

VOORKOM
BELANGENVERSTRENGELING 

BESCHERM JONG 
VOLWASSENEN

SPELREGELS VOOR SPORTORGANISATIES
OVER RECLAME EN SPONSORING
DOOR KANSSPELAANBIEDERS 

 
 

  

Sportliefhebbers moeten kunnen vertrouwen op wat ze in de sportarena zien. 
Want juist de eerlijke strijd maakt de sportbeleving zo mooi. Alleen samen kunnen 
we ervoor zorgen dat de Nederlandse sport – waar jaarlijks miljoenen mensen in 
Nederland plezier aan beleven – attractief en betrouwbaar blijft. 

Sporters, functionarissen en bestuurders van sportorganisaties die invloed 
(kunnen) hebben op de wedstrijd, mogen niet tegelijkertijd werkzaam  
zijn bij een kansspelaanbieder die deze wedstrijd in zijn spelaanbod heeft. 
En andersom. 

Sportorganisaties zorgen ervoor dat medewerkers van een 
kansspelaanbieder niet (kunnen) spelen in een wedstrijd of competitie 
die onderdeel uitmaakt van het spelaanbod van deze operator.

Zorg voor anti-matchfixingregelgeving.

Gokverbod voor direct betrokkenen en officials.

Sponsors mogen geen voorkennis gebruiken voor gokdoeleinden.

Sponsors mogen geen bemoeienis hebben  
met het sportieve verloop van de wedstrijd.

Sportorganisaties sporen kansspelaanbieders aan ervoor te zorgen dat 
gokreclames geen morele of materiële schade berokkenen aan jong 
volwassen sporters.

Sportorganisaties zorgen ervoor dat jong volwassen sporters (jonger  
dan 25 jaar) niet individueel verschijnen in gokreclames die aanzetten  
tot deelname aan kansspelen, of de indruk wekken dat gokken leidt tot 
status of populariteit.

De Nederlandse sport is met deze code klaar voor legalisering van online 
kansspelen. In een goed gereguleerde markt moet sportsponsoring mogelijk zijn. 
Voorwaarde is wel dat de integriteit van de sport niet wordt aangetast en de 
sportbeleving wordt versterkt.   

NOC*NSF, KNVB, Ere- en Eerste Divisie introduceren daarom de code 
betrouwbaar spel en sponsoring. Deze code voorziet in een integere en heldere 
samenwerking tussen kansspelaanbieders en sportorganisaties. Daarbij is een 
zorgvuldige afweging gemaakt tussen het belang van commerciële kansen voor 

 de sport en de bescherming van het spel, de sporter en de fan. 


