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Nederlandse Consultatie inzake Kansspelen op Afstand 

 

Inleiding 

1. De European Sports Security Association (ESSA), die de integriteitsbelangen van de meerderheid 

van de Europese toonaangevende vergunde bookmakers vertegenwoordigt, is verheugd namens 

haar leden haar visie op het Wetsvoorstel van de Nederlandse overheid ter vergunning van 

online kansspelen, met inbegrip van sportweddenschappen en in het bijzonder 

weddenschappen tegen vaste notering en live weddenschappen, mee te delen.  

2. Wij hopen dat de overheid deze inbreng van de ESSA in overweging zal nemen tijdens de 

beraadslaging omtrent de draagwijdte en de aard van de voorgestelde wetgeving inzake 

weddenschappen.  

3. ESSA wenst te benadrukken dat het de beleidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid 

betreffende de modernisering van het kansspelbeleid volledig onderschrijft. In het bijzonder 

steunen wij de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de bescherming van de consument. 

We steunen het aanbod aan de Nederlandse consumenten van een eerlijk wedproduct, los van 

enige corruptie of manipulatie van het sportevenement waarop de weddenschap wordt 

aangeboden. Zowel de sport, de vergunde Europese bookmakers als de consumenten zijn het 

slachtoffer van corruptie binnen de sport en hebben allen belang bij het behoud van de 

integriteit van de sport.  

4. ESSA is er zich van bewust dat er een onderzoek wordt gevoerd naar de aard en de omvang van 

match-fixing door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie tijdens de consultatieperiode van dit Wetsvoorstel.  

5. Als het integriteitsorgaan van de vergunde private bookmakers, is ESSA uiteraard verheugd deel 

te nemen aan de consultatie. Naar onze mening is het van essentieel belang dat alle 

belanghebbenden ten volle worden betrokken bij het overleg als men praktische en evenredige 

sector-overschrijdende oplossingen wil vinden voor dit belangrijke onderwerp.  

Achtergrond 

6. ESSA werd in 2005 opgericht door een groep van toonaangevende Europese sportbookmakers 

teneinde wedstrijdvervalsing gelinkt aan weddenschappen aan te pakken. ESSA 

vertegenwoordigt vandaag de internationale online activiteiten van 15 van de grootste Europese 

vergunde sportbookmakers, inclusief  Unibet, Ladbrokes, William Hill, bet365 en bwin.party, 

alsook de Vereniging van Britse Bookmakers (Association of British Bookmakers) die meer dan 

7,000 wedkantoren in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt.  
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7. De rol van ESSA is het faciliteren van sector-overschrijdende partnerovereenkomsten en het 

beschermen van de bookmakers, hun klanten en de sportfederaties tegen corruptie binnen de 

sport. ESSA doet dit door de gedetailleerde gegevens en informatie uit de databanken van haar 

leden te coördineren teneinde verdachte weddenschappen te identificeren, op te volgen en op 

te sporen (dit wordt door de bookmakers het “Interne Controlesysteem” genoemd). Deze 

informatie wordt onmiddellijk doorgegeven aan de bevoegde nationale autoriteiten en 

sportfederaties voor verder onderzoek en opvolging indien dit noodzakelijk wordt geacht.  

8. Om een vlotte overdracht van deze gegevens te waarborgen, heeft ESSA, zonder bijkomende 

kosten voor de sport, samenwerkingsovereenkomsten (“Memoranda of Understanding”) 

afgesloten met meer dan 20 nationale en internationale beleidsorganisaties uit de sportwereld, 

waaronder de FIFA en het IOC, en de nationale kansspelregulatoren van Gibraltar, Alderney, 

Malta en het Verenigd Koninkrijk. Het informatienetwerk van ESSA is zowel transnationaal als 

internationaal en heeft reeds bewezen zeer efficiënt te zijn in het opsporen en aanpakken van 

frauduleuze weddenschappen.  

De integriteitsbevoegdheid van ESSA: bescherming van consumenten, de sport en de vergunde 

wedmarkten  

9. Europese vergunde bookmakers hebben een duidelijk inherent en operationeel belang bij het 

waarborgen van de integriteit van sportevenementen en de verwante producten. De leden van 

ESSA werken samen op basis van geavanceerde protocollen ter inschatting van de risico’s en 

inzake de veiligheid teneinde verdachte wedpatronen te identificeren en toegang te verkrijgen 

tot een ongeëvenaarde verzameling van ervaring en gegevens, met inbegrip van 

transactiegegevens inzake de wedactiviteiten van de consumenten. Bookmakers zijn de enige 

partijen die weten “wie op wat wedt”. Deze informatie wordt gecommuniceerd aan de 

bevoegde autoriteiten en sportfederaties indien noodzakelijk. 

10. De leden van ESSA bedienen wekelijks tienduizenden wedmarkten waarop miljoenen 

weddenschappen berekend en afgesloten worden. De jaarlijkse kosten voor risicomanagement 

en compliance, zowel wat betreft het Interne Controlesysteem als het eigenlijke wedproduct, 

lopen op tot een paar miljoen Euro per jaar per lid.1  Echter, uit een gedetailleerd onderzoek van 

onze integriteitscijfers voor 2012 blijkt dat, van alle 109 door ESSA leden afgegeven 

waarschuwingen , slechts 6 waarschuwingen ernstig genoeg werden bevonden om 

doorverwezen te worden naar de bevoegde sport- en regelgevende autoriteiten. Dat is minder 

dan in 2011, toen werden er 8 zaken werden doorverwezen. Deze cijfers zijn in lijn met de cijfers 

die werden gecommuniceerd door de regelgevende instanties in België, Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk.2 

                                                           
1 Met uitsluiting van andere kosten, bijvoorbeeld voor bookmakers de negatieve financiële resultaten op productniveau (bv. favorieten die 
winnen).  
2 De Belgische Coördinatie-eenheid (voetbalcel) maakte melding van 18 rapporten in 3 jaar. De Franse regulator (Arjel) onderzocht in de 

periode juni 2010 – mei 2013 70 evenementen en verwees 4 evenementen door naar sportfederaties voor verdere opvolging. De meest 

recente gegevens van de Sports Betting Intelligence Unit van de Britse Kansspelcommissie maakt melding van 93 onthullingen waarvan er 

49 werden gesloten omdat de informatie werd doorgegeven aan externe partijen of waar de Commissie de verdachtmakingen niet kon 
waarmaken.   
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11. Deze cijfers tonen aan hoe waardevol de geavanceerde detectiesystemen en de protocollen 

inzake preventie en de inschatting van risico’s zijn die door onze leden worden gebruikt. 

Omkopers en andere criminelen blijven over het algemeen ver uit de buurt van de goed 

gereguleerde en waakzame bookmakers van ESSA omdat ze anders een digitaal spoor (“digitale 

vingerafdruk”) zouden achterlaten op basis waarvan wij verder kunnen handelen.  

12. Het is belangrijk te benadrukken dat, anders dan de overige detectiesystemen, alleen ESSA (en 

haar partners) toegang heeft tot cruciale gedetailleerde informatie inzake de bedragen en de 

locaties van waaruit de transacties worden gedaan (“wie wedt op wat”). Wij kunnen daarom, 

anders dan de overige “Early Warning” mechanismen die enkel de externe wijzigingen in 

noteringen of gokmarkten opvolgen, alle informatie evalueren, inclusief de onderliggende 

trends, vereist om verdachte wedpatronen correct te analyseren.  

13. De integriteitscijfers van ESSA tonen duidelijk aan hoe waardevol haar beleid is dat positieve 

samenwerkingen met en tussen online regulatoren en sportfederaties mogelijk maakt. Dankzij 

de succesvolle aanpak van ESSA hebben criminelen zich afzijdig gehouden van de sterk 

gereglementeerde Europese markt. Zo werd er een veilige en beveiligde omgeving gecreëerd 

voor onze klanten.  

14. Onze expertise wordt alom gewaardeerd en we werken momenteel nauw samen met het IOC, 

de Europese Commissie en de Raad van Europa om de mogelijke transnationale aanpak van  

wedstrijdvervalsing tussen de verschillende sectoren  te onderzoeken. Het is van essentieel 

belang dat de vergunde wedindustrie ten volle betrokken wordt bij dergelijke processen 

wanneer betekenisvolle, praktische en evenredige oplossingen dienen te worden toegepast.  

15. Daarenboven, heeft ESSA ook de opleiding van spelers erkend als een van de belangrijkste 

elementen. ESSA is een van de stichtende leden van het voorlichtingsprogramma voor spelers 

van de bookmakers dat in 2010 werd opgestart samen met EU Athletes. Het programma heeft 

onlangs extra subsidies gekregen van de Europese Commissie en zal tussen januari 2013 en juni 

2014 15.000 atleten uit 10 sporttakken in 13 Europese landen bereiken. 

16. Het voorlichtingsprogramma is opgebouwd rond een gedragscode die een aantal fundamentele 

principes uiteenzet zoals bijvoorbeeld “Ken de regels”, “Wed nooit op je eigen sport”, “Wees 

voorzichtig met gevoelige informatie”, “Doe niet aan wedstrijdvervalsing” en “Meldt wanneer je 

wordt benaderd om een wedstrijd te vervalsen”.3 Deze gedragscode wordt ondersteund met 

“face-to-face” sessies door atleten die andere atleten informeren over de gevaren van 

wedstrijdvervalsing voor financieel gewin.  

De realiteit van wedstrijdvervalsing 

17. Vandaag de dag vindt wedstrijdvervalsing op een globale schaal plaats door gespecialiseerde en 

georganiseerde misdaadbendes die zich voornamelijk richten op niet-gereguleerde wedmarkten, 

                                                           
3 Zie http://www.euathletes.org/media-press/news-from-eu-athletes/eu-athletes-news/article/eu-sports-commissioner-supports-eu-
athletes-and-online-betting-industry-education-program-against-
ma.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=361&cHash=41604e129ff634c813751e6b8d6feb18 
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zoals Azië. Deze mening wordt trouwens gedeeld door verscheidene partijen zoals het IOC, de 

Raad van Europa, de Europese Commissie en meest recent nog Europol.4 

18. Hoewel de gereguleerde Europese wedmarkten een veilige omgeving zijn voor consumenten, 

erkennen de gereguleerde bookmakers de beperkingen van een gefragmenteerde Europese 

wedmarkt. Daarom focust ESSA zich samen met andere partijen binnen de sector op 

grensoverschrijdende maatregelen inzake consumentenbescherming en bescherming van de 

sport. 

19. Dit werd onlangs nog aangetoond met de Intentieverklaring die werd ondertekend door de 

grootste bookmakers, het IOC en de Britse Kansspelcommissie voorafgaand aan de 2012 

Olympische Spelen in Londen.5 Middels deze overeenkomst herbevestigden aanbieders, 

gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten, hun toezegging om informatie te delen met 

de bevoegde Britse autoriteiten, geen weddenschappen aan te nemen geplaats door IOC 

geaccrediteerde personen en hun interne monitoringsystemen tijdens de Spelen 24/7 te 

bemannen.   

20. De vergunde bookmakers ondersteunden deze “niet-statutaire” aanpak ook al had de Britse 

Kansspelcommissie aangegeven dat het risico voor de Spelen en de Britse consumenten relatief 

beperkt was6. Bij vorige edities van de Olympische Spelen werden door de industrie ook al geen 

integriteitinbreuken waargenomen die gelinkt konden worden aan weddenschappen (hoewel er 

wel voorbeelden zijn van niet wedgerelateerde inbreuken). Echter, de vergunde bookmakers 

ervaarden dit als een belangrijke gezamenlijke onderneming – zoals voorheen reeds bij andere 

grote sportevenementen werd gedaan – met voordelen voor alle betrokken partijen.  

21. ESSA is ervan overtuigd dat dergelijke overeenkomsten tussen meerdere partijen mogelijk veel 

efficiënter kunnen zijn en een grotere impact kunnen hebben dan nationale wetgeving, dewelke 

enkel betrekking heeft op een beperkt aantal aanbieders. Inderdaad, het is van fundamenteel 

belang om te onthouden dat het algemeen wordt erkend dat corruptie binnen de sport 

voornamelijk wordt gedreven door de niet-gereguleerde markt en criminele partijen in Azië en 

bijgevolg buiten het toepassingsgebied van nationale Europese wetgeving vallen.   

22. ESSA werkt nauw samen met de Europese Commissie, die momenteel een aanbeveling inzake 

wedstrijdvervalsing voorbereidt, teneinde sector-overschrijdende partnerships te promoten. 

ESSA is ook actief betrokken bij de besprekingen binnen de Raad van Europa die een 

internationale conventie tegen wedstrijdvervalsing voorbereidt. Beide organen wensen een 

internationale samenwerking en een duurzame dialoog tussen regulatoren, sportfederaties en 

de aanbieders op te zetten teneinde dit grensoverschrijdende onderwerp  te bespreken.  

23. We ondersteunen praktische en evenredige oplossingen en het is als zodanig ook belangrijk om 

te erkennen dat, teneinde een sportevenement te manipuleren, criminelen de medewerking 

zoeken van corrupte sporters en op zoek gaan naar opportuniteiten om de tekortkomingen in 

het bestuur van bepaalde sporttakken te misbruiken, in het bijzonder die sporttakken waar 

                                                           
4 Zie https://www.europol.europa.eu/content/results-largest-football-match-fixing-investigation-europe  
5 Zie http://www.rga.eu.com/data/files/Press2/statement_of_intent_for_betting_operators.pdf.  
6 Pagina 20 - Gambling Commission Annual Reports and Account 2011/12.  

https://www.europol.europa.eu/content/results-largest-football-match-fixing-investigation-europe
http://www.rga.eu.com/data/files/Press2/statement_of_intent_for_betting_operators.pdf


 5 

gepaste regels en handhavingsmechanismen ontbreken en die zich in een slechte financiële 

bevinden. 

24. ESSA is van mening dat er meer moet worden gedaan om corrupte sporters te identificeren en 

na te gaan waarom deze zich met corrupte praktijken bezighouden indien men werkbare en 

doelgerichte maatregelen wil (kunnen) nemen in deze sector. Bijvoorbeeld, uit een rapport van 

de FIFPro7, de internationale spelersbond, uit 2012 blijkt dat van de 3.357 ondervraagde 

profvoetballers in Oost-Europa, 41,4% niet op tijd betaald werden, 5,5% moest meer dan 6 

maanden wachten en 2,2% moest meer dan een jaar wachten op hun salaris.  

25. Dergelijk slecht bestuur binnen de sport heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat spelers 

kwetsbaarder zijn voor benaderingen door corrupte partijen. Elk beleid om wedstrijdvervalsing 

aan te pakken moet rekening houden met alle componenten die daartoe bijdragen, met inbegrip 

van de tekortkomingen binnen de sport zelf. Indien men doelgerichte oplossingen wil 

identificeren en toepassen is het van essentieel belang dat elke actie het resultaat is van een 

gedetailleerde en gegronde analyse waarbij alle belanghebbenden worden betrokken.  

26. Het is ook belangrijk te begrijpen dat spelers nadelig worden beïnvloed door alle vormen van 

wedstrijdvervalsing, zowel wedgerelateerd als niet-wedgerelateerd. Wij suggereren niet dat de 

wetgeving dienovereenkomstig moet worden uitgebreid, maar men dient zich wel bewust te zijn 

van het gevaar dat als men zich te veel gaat focussen op het wedgerelateerde aspect van 

wedstrijdvervalsing, men de vele voorbeelden van niet-wedgerelateerde wedstrijdvervalsing in 

de sport over het hoofd gaat zien en niet gaat aanpakken.  

27. Immers, wedstrijdvervalsing die verband houdt met de sport heeft ook een negatief effect op 

wedmarkten en zodoende de consumenten. Het valt tevens de eerlijkheid van die 

sportcompetities en de resultaten aan, met nadelige gevolgen voor degenen die een 

weddenschap hebben geplaatst op het gemanipuleerde evenement. Bijvoorbeeld, terwijl er 

geen enkele aanwijzing is van enige wedgerelateerde manipulatie tijdens de 2012 Olympische 

Spelen in Londen, waren er helaas wel incidenten die niet gelinkt waren aan weddenschappen, 

met name in het badminton.  

28. Uit een rapport van de Universiteit van Coventry uit 20118, waarin de prevalentie van corruptie 

binnen de internationale sport werd geëvalueerd tussen 2000 en 2010 op basis van een 

database van 2.089 corruptiegevallen (96% had te maken met doping - in tegenstelling tot de 

beweringen van bepaalde sporten blijft dit, statistisch gezien, de belangrijkste bron van 

sportieve corruptie), bleek dat wedstrijdvervalsing die niet gelinkt was aan weddenschappen 

bijna de helft van alle gevallen van wedstrijdvervalsing vertegenwoordigde (wedstrijdvervalsing 

zelf vertegenwoordigt  minder dan 3% van alle sportieve corruptie). Met deze vaststelling willen 

we geen afbreuk doen aan wedgerelateerde corruptie, het is louter een erkenning dat 

wedstrijdvervalsing een breder probleem is en mogelijke oplossingen dit ook moeten erkennen.  

29. ESSA wenst haar bezorgdheid uit te drukken omtrent het feit dat in de huidige Nederlandse 

Kansspelwet geen sprake is van een verplichting voor aanbieders om verdachte wedpatronen te 

                                                           
7 FIFPro Black Book: http://www.fifpro.org/img/uploads/file/FIFPro%20Black%20Book%20Eastern% 
20Europe%20WEB%20DOWNLOAD.pdf.  
8 Zie http://www.egba.eu/pdf/Report-FINAL.pdf.  

http://www.egba.eu/pdf/Report-FINAL.pdf
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melden. Wij bevelen ten zeerste aan dat er een eenheid wordt opgezet die zich bezighoudt met 

meldingen van wedgerelateerde corruptie, vergelijkbaar met de Sports Betting Intelligence Unit 

(SBIU) van de Britse Kansspelcommissie. De SBIU verzamelt informatie en ontwikkelt kennis over 

mogelijke corrupte sportweddenschappen. De leden van de SBIU ontvangen informatie van een 

aantal bronnen zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) waarschuwingen van aanbieders over 

verdachte wedactiviteiten, sportfederaties die hun bezorgdheid laten blijken of via tips van 

vertrouwelijke informanten.9 

De mythes omtrent “live” wedden en sportweddenschappen 

30. Er is een groeiende en ongegronde misvatting dat wedstrijdvervalsing kan worden aangepakt 

door het aantal en types weddenschappen die worden aangeboden door vergunde en 

gereguleerde aanbieders te beperken, in het bijzonder wat betreft de door sommigen 

onnauwkeurig omschreven “hoge risico” weddenschappen zoals “in-play” betting. Deze 

beweringen worden niet ondersteund door enig bewijs en misvatten de complexiteit van de 

markt en het gedrag van de consument.  

31. Ten eerste zullen criminelen de meer “mainstream” markten met hogere financiële liquiditeit10 

proberen te manipuleren daar deze niet kunnen worden verboden, en elke poging daartoe het 

ongewenste effect zou meebrengen dat consumenten naar de niet-gereguleerde markt worden 

geduwd, waar er geen transparantie of aansprakelijkheid is en waar het vrijwel onmogelijk is 

verdachte wedpatronen te controleren, op te sporen en aan te pakken. Bovendien, zou een 

onaantrekkelijk wedaanbod onder de lokale Nederlandse vergunningen, bijv. de aangeboden 

evenementen en de kwaliteit van het product, een materieel negatief effect hebben op de 

consumentenwaarde en de doelstelling om de Nederlandse consumptie van weddenschappen te 

kanaliseren naar Nederlandse online vergunningen ondermijnen.  

32. Ten tweede, zoals Europol en anderen reeds hebben aangehaald, plaatsen criminelen 

voornamelijk weddenschappen op de vaak ongereguleerde Aziatische markt  en als zodanig niet 

onderworpen aan enige productbeperkingen en uitermate ondoorzichtig wat betreft "wie op 

wat wedt". Er is eenvoudigweg geen bewijs om beperkingen op gereglementeerde 

weddenschapsmarkten te ondersteunen. Een dergelijke beperking zou een ongerechtvaardigde 

beperking van de vrije handel vormen op basis van ongegronde integriteitsgronden. Dergelijke 

beperkingen van de markt zouden Europese vergunde aanbieders duidelijk benadelen, de 

integriteit niet bevoordelen en bovenal de doelstellingen van de overheid om de consument te 

beschermen en criminaliteit te bestrijden ondermijnen. 

33. Inderdaad, de Britse Kansspelcommissie deed een onderzoek naar de mogelijke reglementaire 

risico's voor zowel de sport als de bookmakers in verband met de beschikbaarheid van 

weddenschapsmarkten. Als onafhankelijke regelgevende instantie die een van de meest 

belangrijke weddenschapsmarkten in de wereld overziet, heeft zij toegang tot een aanzienlijke 

hoeveelheid informatie inzake weddenschappen, samen met de kennis en expertise van zowel 

de vergunde aanbieders en de Britse sportfederaties.  

                                                           
9 Zie http://www.gamblingcommission.gov.uk/licensing_compliance__enfo/intelligence/sbiu.aspx.  
10 Met andere woorden, het geld dat omgaat in de markt dat hun opbrengst (return of investment) om een evenement te manipuleren 
bepaalt. Een wedmarkt met lage liquiditeit is minder aantrekkelijk voor criminelen. Echter, wedmarkten met hogere liquiditeit zijn 
transparanter en de beschikbaarheid van informatie op de markt is een belangrijke factor in het bepalen van het risico en bijgevolg 
moeilijker te manipuleren.  

http://www.gamblingcommission.gov.uk/licensing_compliance__enfo/intelligence/sbiu.aspx
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34. De ruime consultatie van de Britse Kansspelcommissie inzake integriteit, met inbegrip van een 

specifiek document over 'in-running' (live of 'in-play') weddenschappen, resulteerde in de 

publicatie van twee position papers11. Wat betreft de beperking van de weddenschapsmarkten 

voor integriteitsredenen, stelde de Commissie, die "werkt op basis van regelgeving die is 

gebaseerd op de risico’s en die op evenredige wijze moet handelen”, vast dat het “niet overtuigd 

was dat er voldoende redenen waren voor het beperken van bepaalde soorten 

weddenschappen". ESSA steunt deze analyse volledig.  

35. Er is ook een ongefundeerde misvatting dat online wedden leidt tot corruptie in de sport. 

Nogmaals, het is belangrijk om i) te erkennen dat match-fixing geen nieuw fenomeen is en blijft 

voorkomen in offline weddenschappen en ii) om onderscheid te maken tussen de gereguleerde 

en niet-gereguleerde sectoren. Vergunde online weddenschappen hebben geleid tot een 

verhoogde veiligheid voor sportfederaties, consumenten en de gereguleerde markt voor 

weddenschappen. Moderne digitale technologieën hebben het ons mogelijk gemaakt om 

efficiëntere en doelgerichtere anti-corruptie maatregelen te ontwikkelen, met name het 

controleren van klantengegevens (KYC), elektronische girale betalingen en digitale 

vingerafdrukken die een perfect spoor nalaten voor onderzoek en vervolging.  

36. De integriteitscijfers van ESSA zijn hiervan een duidelijk voorbeeld; alle gereguleerde online 

transacties zijn perfect traceerbaar en aanbieders kunnen daarom ook alle onregelmatige 

wedpatronen onmiddellijk opmerken en hierop gepast reageren. Wij hebben, via gereguleerde 

online wedplatformen, toegang tot nieuwe bewijskanalen en bijkomende mogelijkheden om 

partijen die sportevenementen manipuleren teneinde vergunde aanbieders en diens 

consumenten te bedriegen, te identificeren, op te sporen en te bestraffen.  

Besluit 

37. Europese vergunde bookmakers hebben een duidelijk inherent en operationeel belang bij het 

waarborgen van de integriteit van sportevenementen en de verwante producten. De moderne 

digitale technologieën die wij gebruiken hebben de aanbieders toegelaten efficiëntere en 

doelgerichtere anti-corruptie maatregelen te ontwikkelen. Deze maatregelen zouden moeten 

worden ingezet via praktische en evenredige partnerakkoorden tussen de verschillende sectoren 

en jurisdicties, zoals tijdens de 2012 Olympische Spelen in Londen.   

38. Inderdaad, wedstrijdvervalsing gelinkt aan weddenschappen is een internationaal probleem en 

er is dringend behoefte aan een betere samenwerking tussen de belanghebbenden en de 

oprichting van zogenaamde “betting intelligence” eenheden die aandacht hebben voor het 

beschermen van consumenten, sport en gereguleerde wedmarkten tegen criminelen.  

39. Het is van essentieel belang dat oplossingen praktisch en evenredig zijn en gebaseerd op bewijs 

op basis van overleg met alle belanghebbenden. Arbitraire beperkingen invoeren op 

gereguleerde Europese wedmarkten zou niet alleen een ongerechtvaardigde beperking van de 

vrije handel uitmaken maar zou ook geen enkel integriteitsvoordeel voortbrengen aangezien 

wedstrijdvervalsing voornamelijk wordt gepleegd door criminelen op de ongereguleerde 

                                                           
11 http://secure.gamblingcommission.gov.uk/pdf/Betting%20integrity%20policy%20position%20paper%20-%20March%202009.pdf & 
http://www.gamblingcommission.gov.uk/pdf/In-running%20betting%20position%20paper%20-%20March%202009.pdf.  

http://secure.gamblingcommission.gov.uk/pdf/Betting%20integrity%20policy%20position%20paper%20-%20March%202009.pdf
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Aziatische markt. Oplossingen moeten allesomvattend zijn, met aandacht voor onvoldoende 

bestuur in de sport.  

40. ESSA is er vast van overtuigd dat de Nederlandse hervorming van de Kansspelwetgeving een 

structurele samenwerking tussen de voornaamste belanghebbenden (sport – overheid – 

aanbieders) mogelijk zal maken en besluit dat het aanbieden van online weddenschappen onder 

een Nederlandse vergunning het gedeelde belang om de integriteit van de sport te bewaren zal 

versterken.  

41. Naast het delen van haar expertise in het wetgevende proces, zou ESSA graag het opstellen van 

een overeenkomst tot het delen van informatie met de Nederlandse regelgevende autoriteiten 

bespreken, naar het voorbeeld van overeenkomsten die we hebben gesloten met gelijkaardige 

instellingen in andere landen die online kansspelen hebben vergund zoals het Verenigd 

Koninkrijk, Malta, Gibraltar en Alderney. We staan uiteraard open voor gelijkaardige gesprekken 

met nationale sportfederaties.    

 


