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MATCHFIXING 
 

Dit reglement werd door het bondsbestuur vastgesteld op <DATUM>. 

Artikel 1 – Begripsbepalingen 

1. Betrokkene: een lid van de JBN, zijnde een natuurlijk persoon, die in staat van be-

schuldiging is gesteld en naar wie een onderzoek door de tuchtcommissie is inge-

steld, tegen wie aangifte is gedaan bij de tuchtcommissie of die beroep heeft inge-

steld tegen een uitspraak van de tuchtcommissie  

2. Bondsbestuur: het bestuur van de JBN. 

3. Commissie van beroep: de commissie van beroep van de JBN 

4. Competitie: een kampioenschap, competitie, toernooi, wedstrijd of evenement in JBN 

verband, georganiseerd in overeenstemming met de regelgeving van de JBN 

5. Kansspelaanbieder: een organisatie die gelegenheid geeft om mede te dingen naar 

prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbe-

paling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen 

uitoefenen. 

6. Lid: een lid van de JBN 

7. Overtreding: strafbare gedragingen, handelen of nalaten, zoals geduid in dit regle-

ment matchfixing. 

8. Partijen: degene die aangifte heeft gedaan en/of de betrokkene. 

9. Schikkingsvoorstel: het voorstel tot schikking van de tuchtcommissie aan betrokke-

ne, nadat de betrokkene in staat van beschuldiging is gesteld. 

10. Sepot: besluit van de tuchtcommissie om de betrokkene niet verder tuchtrechtelijk 

te vervolgen. 

11. Sportweddenschap: elke inzet gebaseerd op geld of op geld waardeerbaar, in de 

verwachting van een prijs van geld, of op geld waardeerbaar, onder voorbehoud van 

een toekomstige en onzekere gebeurtenis in verband met een kampioenschap, com-

petitie, toernooi, wedstrijd of evenement in JBN verband 

12. Tuchtcommissie: de tuchtcommissie van de JBN. 

13. Voordeel of beloning: het ontvangen of in het vooruitzicht stellen of geven van geld 

of van direct of indirecte op geld waardeerbare goederen, diensten of waardepapie-

ren. Waaronder doch niet uitsluitend: steekpenningen, gelden, giften en andere 

voordelen, waaronder, doch niet uitsluitend, winst en/of potentiële winsten als ge-

volg van een weddenschap. Het officiële prijzengeld, of vergoedingen of betalingen 

uit hoofde van sponsoring of uit hoofde van andere legitieme overeenkomsten vallen 

hier niet onder. 

14. Voorkennis: Informatie met betrekking tot een kampioenschap, competitie, toernooi, 

wedstrijd of evenement in JBN verband die een persoon bezit uit hoofde van zijn of 

haar positie, met uitzondering van de al gepubliceerde informatie of andere gemeen-

schappelijke kennis die gemakkelijk toegankelijk is voor een geïnteresseerd publiek, 

of is openbaar gemaakt in overeenstemming met de regels en voorschriften van de 

desbetreffende sportorganisatie. 

15. Vooronderzoek: het onderzoek dat door de tuchtcommissie of door een door de 

tuchtcommissie ingestelde onderzoekscommissie plaatsvindt. 
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Artikel 2 – Manipulatie van wedstrijden (matchfixing) 

1. Matchfixing betreft de manipulatie van een kampioenschap, competitie, toernooi, 

wedstrijd of evenement in JBN verband. Het gaat bij matchfixing om opzettelijke re-

gelingen, handelingen of het nalaten te handelen gericht op het wijzigen van de uit-

slagen of het verloop van een kampioenschap, competitie, toernooi, wedstrijd of 

evenement in JBN verband., teneinde het onvoorspelbare karakter van dit kampioen-

schap, competitie, toernooi, wedstrijd of evenement in JBN verband geheel of ge-

deeltelijk teniet te doen met het oog op het verkrijgen van een niet gerechtvaardigd 

voordeel voor zichzelf of derden. 

2. De JBN hanteert ten aanzien van matchfixing de hieronder in artikel 3 tot en met ar-

tikel 7 bedoelde gedragsregels.  

Overtreding van deze gedragsregels levert een overtreding op in de zin van dit re-

glement en kan op grond van dit reglement tuchtrechtelijk worden bestraft.  

Artikel 3 – Gedragsregels manipulatie van kampioenschap, compe-

titie, toernooi, wedstrijd of evenement in JBN verband 
(matchfixing), zich onthouden van bepaalde wedden-

schappen 

1. Leden zijn verplicht zich te onthouden van alle opzettelijke regelingen, handelingen 

of het nalaten te handelen, gericht op het ongeoorloofd wijzigen van de uitslag(en) 

of het verloop van een kampioenschap, competitie, toernooi, wedstrijd of evenement 

in JBN verband, teneinde het onvoorspelbare karakter van een kampioenschap, 

competitie, toernooi, wedstrijd of evenement in JBN verband. geheel of gedeeltelijk 

teniet te doen met het oog op het verkrijgen van een niet gerechtvaardigd voordeel 

voor zichzelf of derden. 

2. Leden zijn verplicht zich te onthouden van het wedden op het resultaat, de voort-

gang en/of het verloop van enig kampioenschap, competitie, toernooi, wedstrijd of 

evenement in JBN verband waarbij hij betrokken is of waarop hij direct dan wel indi-

rect enige mate van invloed heeft of kan hebben.  

Dit is in ieder geval wanneer hij wedt op een activiteit waaraan hij direct of indirect 

deelneemt. 

3. Leden zijn daarnaast verplicht zich te onthouden van het wedden op: 

a. disciplinaire sancties, zoals sancties opgelegd door een tuchtcommissie; 

b. negatieve spelmomenten zoals: officiële waarschuwingen, time-out, enz.; 

c. overschrijving van leden binnen de JBN; 

d. de selectie van zichzelf of leden en/of leden van een team. 

4. Leden zijn verplicht zich voorts te onthouden van het direct dan wel indirect opdra-

gen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de in lid 2 en 3 genoem-

de weddenschappen aan te gaan. 

Artikel 4 – Gedragsregels verspreiden van vertrouwelijke informa-

tie (voorkennis of inside information) 

1. Leden zijn verplicht zich te onthouden van het gebruiken of verspreiden van ver-

trouwelijke informatie zogenaamde voorkennis (inside information) voor weddoelein-

den, inclusief het verspreiden van vertrouwelijke informatie aan elk persoon, zonder 

of met beloning, waar de betrokkene redelijkerwijs van kan weten dat deze informa-
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tie gebruikt kan worden voor weddenschappen of voor de manipulatie van wedstrij-

den of voor andere in dit reglement verboden handelingen, activiteiten of incidenten. 

2. Leden zijn verplicht zich te onthouden van het openbaar maken van vertrouwelijke 

informatie aan personen en/of entiteiten, of daar nu wel of geen –financieel– voor-

deel tegenover staat, waarvan het lid wist of had moeten weten dat een dergelijke 

openbaarmaking zou kunnen leiden tot het gebruik van deze informatie voor wed-

doeleinden, voor de manipulatie van een kampioenschap, competitie, toernooi, wed-

strijd of evenement in JBN verband. 

3. Het geven en/of ontvangen van een voordeel voor het verstrekken van vertrouwelij-

ke informatie ongeacht of deze informatie daadwerkelijk wordt verstrekt, is verboden 

en betreft een overtreding van dit reglement. 

Artikel 5 – Gedragsregels, meldplicht 

1. Leden zijn verplicht tot het terstond melden – bij de eerste gelegenheid – van (ver-

zoeken die zij hebben ontvangen tot) het verrichten van handelingen, het nalaten 

van handelingen, verdachte activiteiten, incidenten, die mogelijk betrekking hebben 

op matchfixing of andere in dit reglement verboden handelingen, activiteiten of inci-

denten.  

Zij dienen dergelijke verzoeken, handelingen, activiteiten of incidenten, onverwijld te 

melden bij de tuchtcommissie of het bondsbestuur. Zij dienen volledige openheid van 

zaken te geven en alle details van het verzoek, incident, feit, omstandigheid, of zaak 

onder de aandacht van het bondsbestuur te brengen.  

Indien leden hier niet aan voldoen is sprake van een overtreding van dit reglement. 

2. Het ontmoedigen of beletten van anderen om melding te doen, zoals bedoeld in lid 1 

betreft eveneens een overtreding van dit reglement. 

3. Indien de melding wordt gedaan bij het bondsbestuur moet daarvan onverwijld aan-

gifte worden gedaan bij de tuchtcommissie. 

Artikel 6 – Gedragsregels, medewerking 

1. Totdat het besluit tot het opleggen van een sanctie onherroepelijk is geworden ten 

aanzien van iedere betrokkene bij de zaak, verleent de betrokkene en ieder lid 

voortdurend alle medewerking die in het belang van het onderzoek of de procedure 

is vereist. Zo dient ieder lid mee te werken aan een onderzoek uitgevoerd door of 

namens de tuchtcommissie in verband met een mogelijke overtreding van dit regle-

ment 

2. Het lid dient zonder enige beperking, volledig en zonder onnodige vertraging infor-

matie te verstrekken uit eigen beweging of op verzoek en toegang te verschaffen tot 

alle informatie en/of documentatie waarover hij beschikt of redelijkerwijs de beschik-

king kan krijgen als onderdeel van het onderzoek. Met inbegrip van gegevens met 

betrekking tot de vermeende overtreding (zoals weddenschappen, rekeningnum-

mers, gespecificeerde telefoonrekeningen, bankafschriften, internet administratie, 

computers, harde schijven en andere elektronische apparaten) en/of een uiteenzet-

ting van de relevante feiten en omstandigheden rond de vermeende overtreding. 

3. Betrokkene staakt onmiddellijk iedere betrokkenheid bij de overtreding. 

4. Het belemmeren of vertragen van een onderzoek dat door of namens de tuchtcom-

missie wordt uitgevoerd, op basis van een overtreding van dit reglement, waaronder 

doch niet uitsluitend het achterhouden, vervalsen of vernietigen van informatie of 

documentatie die voor het onderzoek van belang kunnen zijn, wordt aangemerkt als 
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een overtreding van dit reglement. 

5. Indien een betrokkene voorafgaand aan de kennisgeving inzake een overtreding van 

dit reglement, melding heeft gemaakt van zijn betrokkenheid bij matchfixing bij het 

bondsbestuur en deze bekentenis op dat moment betrouwbaar bewijs betreft van 

bedoelde overtreding, dit ter beoordeling van de tuchtcommissie, kan de op te leg-

gen periode van uitsluiting worden verkort. 

De betrokkene dient daartoe melding te maken van een zaak, waarin nog geen voor-

onderzoek is gestart en daartoe informatie te verschaffen die de tuchtcommissie in 

staat stelt gericht onderzoek te doen. Betrokkene dient daarnaast geen andere per-

sonen tot deelname aan een overtreding van dit reglement te hebben aangespoord 

of gedwongen, en dient volledige medewerking te verlenen zoals in lid 1 staat ver-

woord. 

6. De betrokkene onthoudt zich van elke gedraging die het onderzoek of de procedure 

zou kunnen belemmeren, verstrekt uit eigen beweging of op verzoek zo spoedig mo-

gelijk alle informatie betreffende de zaak, waarover hij beschikt of redelijkerwijs de 

beschikking kan krijgen, staakt onmiddellijk iedere betrokkenheid bij de overtreding. 

Artikel 7 – Gedragsregels, voorkoming belangenverstrengeling 

1. Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen en de risico’s op overtre-

ding van dit reglement te voorkomen, mag een lid niet tegelijkertijd werkzaam zijn 

bij, of een functie vervullen voor, een kansspelaanbieder. 

2. Indien naar het oordeel van het bondsbestuur sprake is van een incidentele onvere-

nigbaarheid of tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door 

een tijdelijke voorziening, dan werkt het lid aan die voorziening mee, waardoor de 

(schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen. 

3. Indien naar het oordeel van het bondsbestuur sprake is van -meer dan incidentele- 

bezwaren ten aanzien van de onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid , dan zorgt het 

lid terstond voor opheffing van de onverenigbare of tegenstrijdige belangen, bijvoor-

beeld door af te zien van een (neven)functie bij een kansspelorganisatie. 

Artikel 8 – Overtreding 

1. Wanneer een lid het bepaalde in artikel 2 tot en met 7 of een andere bepaling van dit 

reglement overtreedt, is er sprake van een overtreding van het reglement match-

fixing. 

2. Een overtreding van het reglement matchfixing betreft tevens het niet meewerken 

aan de tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte bij de tuchtcommissie 

ligt en waartoe hij door die commissie is opgeroepen, dan wel aan het vooronderzoek 

dat die commissie laat verrichten. 

3. Onder een overtreding wordt bovendien verstaan het niet, niet tijdig of niet naar be-

horen nakomen van in het tuchtreglement of in het reglement matchfixing opgeno-

men verplichtingen op het gebied van matchfixing, alsmede het gelegenheid bieden 

of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het behulpzaam zijn bij het begaan 

van een overtreding. 

4. Een overtreding is strafbaar indien er sprake is van opzet, schuld, nalatigheid of on-

zorgvuldigheid van de betrokkene. 

5. Voor de vraag of er sprake is van een overtreding zijn mede bepalend de gewoonten 

of gebruiken bij de JBN ten tijde van de overtreding. 

6. Het bewijs van een overtreding is geleverd wanneer de tuchtcommissie of - in beroep 
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de commissie van beroep -  matchfixing op grond van de vastgestelde feiten en om-

standigheden de stellige overtuiging heeft dat de betrokkene de overtreding heeft 

begaan. 

7. Overtredingen kunnen door de tuchtcommissie of - in beroep de commissie van be-

roep -  matchfixing ook worden bestraft wanneer dezelfde gedraging ter beoordeling 

aan de strafrechter of aan de burgerlijke rechter is of kan worden voorgelegd of 

voorgelegd is geweest. 
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