
Definitie matchfixing 

 

 

• ‘Matchfixing betreft de manipulatie van de uitkomsten van 
sportwedstrijden door op oneigenlijke manieren het verloop of de 
uitkomst van een competitie of specifieke gebeurtenissen 
daarbinnen (zoals individuele wedstrijden of races, of 
gebeurtenissen tijdens wedstrijden) te bepalen, met het doel om een 
voordeel voor zichzelf of voor anderen te bereiken en de 
onzekerheid van de uitkomst van de wedstrijd, race of de competitie 
op te heffen.’ 

CIROC 22012014  1 25-1-2014 



Types matchfixing 
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Niet-gokgerelateerde 
matchfixing  

zonder omkoping of dwang 

Gokgerelateerde matchfixing  
zonder omkoping of dwang 

Niet-gokgerelateerde 
matchfixing  

met omkoping of dwang 

Gokgerelateerde matchfixing  
met omkoping of dwang 
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Match-fixing and bribery in Chinese football are endemic, 
sport insiders say 
The Guardian, 20-2-2013 



Zheyun Ye, verdachte Belgisch matchfixing schandaal 



Wilson Raj Perumal, verdachte Fins matchfixing schandaal (onder andere) 











Informatiebronnen 

• Interviews met 88 personen uit de 
sportwereld/kansspelen/opsporingsinstanties. 
 

• Webenquête onder sporters (5547 aangeschreven/732 ingevuld) 
 

• Inventarisatie aanbod Nederlandse wedstrijden op 29 websites 
 

• Informatie van opsporingsinstanties (binnen- en buitenland) 
• Natrekken van spelers/scheidsrechters in 20 ‘verdachte’ wedstrijden 
• Natrekken van een steekproef van spelers, scheidsrechters, 

bestuurders, sportmakelaars (75 personen) 
• Verzamelen van signalen in opsporingsinformatie  
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Bevindingen 

• Webenqête: 

• 28 procent: matchfixing heeft zich in de eigen omgeving  
voorgedaan.  

• 8 procent: kent mensen in zijn omgeving die benaderd  

• 4 procent :is zelf benaderd  

 

• Interviews: enkele concrete voorbeelden genoemd 

 

• Politieinformatie: beperkt aantal signalen.  
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Aanbevelingen 

• Verbetering van preventie 

• Tuchtrecht op orde brengen en differentiëren 

• VOG voor bestuurders 

• Beperken risicovol kansspelaanbod 

 

• Verbetering van signalering 

• Meldingsbereidheid vergroten 

• Clementieregeling 

• Deelname aan betting fraud detection systems 

 

• Verbetering van repressie 

• Meervoudige aanpakken (ook met de sportwereld) 

• Risico’s serieus blijven nemen! 
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