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Voor meer informatie: 
 

EU Athletes 

www.euathletes.info 

Walter Palmer,  secretaris-generaal 

+49 951 2413679 
 

ESSA 

www.eu-ssa.org 

Khalid Ali, secretaris-generaal 

+32 2256 7565 

 
EGBA 

www.egba.eu 

Sigrid Ligne, secretaris-generaal 

+32 2554 0890 
 

RGA 

www.rga.eu.com 

Clive Hawkswood, algemeen directeur 

+44 207 831 2195 

http://www.euathletes.info/
http://www.eu-ssa.org/
http://www.egba.eu/
http://www.rga.eu.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beginselen 
 

1 Ken de regels 

2 Plaats geen inzetten op jezelf of op je tegenstander 

3 Wees voorzichtig met gevoelige informatie 

4 Wedstrijdvervalsing: absoluut niet toegestaan 

5 Maak melding van benadering 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zit je met vragen omtrent sport- 

weddenschappen? Dan is het altijd 

beter om advies te vragen dan het 

risico te lopen de wet te overtreden. 
 
Je spelersvakbond is er om je te helpen! 
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1. Inleiding 
 

Deze Gedragscode omvat algemene beginselen en geeft advies aan alle atleten actief in 

Europa op het gebied van de integriteit van sport en sportweddenschappen.  

 

De Gedragscode is ontwikkeld in samenwerking met EU Athletes, de European Gaming 

and Betting Association (EGBA), de Remote Gambling Association (RGA) en de European 

Sports Security Association (ESSA) en vormt een aanvulling op regels voortvloeiend uit 

nationale wetgeving en/of sportregelgeving. 

 

De Code is ontwikkeld ter ondersteuning van een uitgebreid onderwijsprogramma welke op 

maat gemaakt advies omvat met daarin specifieke voorbeelden welke kenmerkend zijn voor 

de relevante sport en het betrokken land. De Gedragscode zal regelmatig worden bijgewerkt 

teneinde zo up-to-date mogelijk te zijn. 

 

2. Beginselen 
 

a) Ken de regels 

 

Informeer, voor de aanvang van elk nieuw seizoen, bij je club, sportbond of spelersvakbond 

naar de regels omtrent sportweddenschappen. Hierdoor verzeker je jezelf ervan dat je op de 

hoogte bent van het meest recente standpunt inzake sportweddenschappen. Veel sporten 

en landen hebben zich al bezig gehouden of zijn bezig met de ontwikkeling van regels 

omtrent sportweddenschappen en als sporter dien je van deze regels op de hoogte te zijn. 

Ook wanneer je zelf niet deelneemt aan sportweddenschappen. Deze regels dienen aan je te 

worden uitgelegd op een makkelijk en begrijpelijke manier. Het liefst tijdens face-to-face 

bijeenkomsten welke ondersteund worden door fiches en online modules.  

 

b) Plaats geen inzetten op jezelf of op je tegenstander 

 

Als professioneel sporter dien je gevrijwaard te blijven van deelname aan 

sportweddenschappen op wedstrijden waarin jijzelf of je team betrokken is. Dit kan namelijk 

leiden tot potentiële belangenconflicten welke in strijd zijn met de integriteit en ethiek van je 

sport. 

 

Dit geldt zowel voor het plaatsen van inzetten op de winst, verlies of gelijkspel van je team 

alsook voor deelname aan verschillende side-bets (o.a. eerste hoekschop, gele kaart etc.). 

Deze inzetten hebben dan wel geen directe invloed op de uitslag van de wedstrijd maar zijn 

desalniettemin van negatieve invloed op de publieke opinie over zowel jezelf als over de sport 

waarin je deelneemt. Tevens kan dit leiden tot een schending van nationale wet- en 

sportregelgeving.  

 

Als je inzetten plaatst op jezelf of op je tegenstander dan loop je het risico op aantasting van 

je imago en reputatie, sancties, (levenslange) schorsingen, het verliezen van je baan en 

inkomen en zelfs onderworpen te worden aan een strafrechtelijk onderzoek.  

 

c) Plaats geen inzetten op andere wedstrijden binnen je sport 

 

Deelname aan sportweddenschappen op andere wedstrijden binnen je sport kan vragen 

oproepen en leiden tot schending van de regels. Waarschijnlijk ken je andere sporters en ben 

je er zelfs bevriend mee. Ter voorkoming van eventuele problemen, dien je uitermate 

voorzichtig te zijn met het plaatsen van weddenschappen binnen je eigen sport. Raadpleeg 

ten alle tijden eerst de toepasselijke sportregelgeving op dit gebied. 

 

Je dient op de hoogte te zijn van het feit dat atleten in sommige sporttakken uitgesloten zijn 

van deelname aan sportweddenschappen binnen hun eigen sport. Bij enige twijfel over het 

bestaan van deze regels dien je je van enige deelname te weerhouden, totdat je hierover 

hebt gesproken met de respectievelijke sportbond en/of spelersvakbond waardoor je er zeker 

van bent dat je in overeenstemming met de sportregels handelt. 



 

d)  Wees voorzichtig met gevoelige informatie 

 

Als atleet heb je toegang tot informatie welke nog niet toegankelijk is voor het grote publiek. 

Voorbeelden hiervan zijn: weten dat een belangrijke speler geblesseerd is of dat de coach 

met een verzwakt elftal zal gaan spelen. Zulke informatie wordt gezien als gevoelige of 

vertrouwelijke informatie. Personen kunnen deze informatie gebruiken om een oneerlijk 

financieel voordeel te behalen bij het plaatsen van sportweddenschappen. 

 

Uiteraard stelt er zich geen probleem met het hebben van gevoelige informatie. Het gaat er 

om wat je met deze informatie doet! De meeste atleten weten dat ze belangrijke informatie 

niet mogen delen met personen buiten hun club en begeleiders. Precies hetzelfde geldt voor 

gevoelige informatie. 

 

Het kan goed zijn dat de regels binnen je sport reeds betrekking hebben op hoe je om dient 

te gaan met gevoelige informatie. Desalniettemin kunnen de volgende richtlijnen je 

beschermen tegen mogelijke problemen. 

 

• Je mag nooit gevoelige informatie over jezelf, je team of je sport aanwenden in ruil voor 

vergoedingen, geschenken of andere gunsten. 

 

• Het komt verdacht over om informatie door te spelen naar personen buiten je 

club of begeleiders, zelfs als er geen vergoeding tegenover staat1. 

 

e) Wedstrijdvervalsing: absoluut niet toegestaan 

 

Wat je beweegredenen ook mogen zijn, weerhoud jezelf ervan om tot vervalsing van 

wedstrijden, hoe klein dan ook, over te gaan. Breng jezelf niet in een situatie dewelke leidt tot 

of waarin je gedwongen wordt tot negatieve beïnvloeding van het natuurlijke spelbeloop. 

Snel en gemakkelijk financieel gewin voor je acties bestaat niet. Deze zullen ongetwijfeld 

lijden tot ernstige gevolgen voor zowel jezelf als voor je team. Een evenement of een 

gedeelte ervan vervalsen druist recht tegen de regels en ethiek van je sport in. Bovendien 

loop je het risico op strafrechtelijke vervolging en een levenslange schorsing.  

 

Breng jezelf niet in gevaar: 

 

• Laat je niet manipuleren. Malafide individuen kunnen proberen een relatie met je te op 

te bouwen welke gebaseerd is op gunsten en angsten en welke zij zonder genade 

zullen uitbuiten voor hun eigen gewin door je over te halen tot wedstrijdvervalsing. Dit 

kan gebeuren door het aanbieden van geschenken, leningen en ondersteuning aan 

atleten welke zich in de moeilijke eerste fase van hun carrière bevinden. 

 

• Als je je zorgen maakt omdat iemand je een dergelijk aanbod heeft gedaan dan is het 

van belang zo snel mogelijk een ervaren contactpersoon te benaren binnen je 

sportbond of spelersvakbond. 

 

Probeer zo min mogelijk schulden te maken bij mensen en zorg ervoor dat mensen geen 

macht over je kunnen uitoefenen. Dit kan er namelijk voor zorgen dat malafide figuren je 

proberen over te halen om wedstrijden te vervalsen in ruil voor geld of ondersteuning. 

                                                           
1 Dit geldt niet voor het geven van media interviews.  



 

 

 

 

 

f) Melding van benadering 

 

Als je door iemand wordt benaderd om een wedstrijd te vervalsen dan dien je meteen je 

spelersvakbond of sportbond hiervan op de hoogte te stellen. Hetzelfde geldt als iemand je 

geld of gunsten biedt voor gevoelige informatie. 

 

Elke bedreiging dient te alle tijden te worden gemeld. Politie en nationale wetgeving zijn er 

voor jouw eigen bescherming. Je club, bond of spelersvakbond zijn er om je te helpen! 

 

Regelgeving in sommige sporten verplicht sporters om tot directe melding over te gaan 

indien zij benaderd worden voor wedstrijdvervalsing.  

 

3. Algemeen advies 
 

a) Familie en vrienden 

 

Het inzetgedrag van je familie en vrienden of hun relatie met malafide figuren kan tot 

problemen leiden.  

 

Als je partner inzet op winst of verlies van jouw wedstrijd dan kan dit naar jou worden herleid, 

argwaan wekken en kan dit er toe leiden dat je verbannen wordt uit jouw sport. 

 

b) Opsporing 

 

Loop geen risico! Aanbieders van elektronische weddenschappen (via het internet, mobiele 

telefoon of interactieve televisie) gebruiken gesofisticeerde veiligheidsmechanismen welke 

alle verdachte inzetten en de identiteit van de personen die deze inzetten plaatsen kunnen 

traceren. Tevens worden deze bevindingen gerapporteerd aan sportbonden en nationale 

autoriteiten. 

 

De European Sports Security Association (ESSA) controleert onregelmatige inzetpatronen en geeft 

een vroegtijdige waarschuwing aan de betrokken partijen in de sport en aan de bookmakers. 

Individuele aanbieders van sportweddenschappen hanteren tevens hun eigen overeenkomsten tot 

het delen van informatie waarmee ze sportbonden meteen op de hoogte kunnen brengen van 

onregelmatig of verdacht inzetgedrag. De moderne informatietechnologie staat gereguleerde 

Europese aanbieders van sportweddenschappen toe om al je inzetgedrag te registreren en te 

bewaren ter bestrijding van fraude. 

 

Ook offline aanbieders van sportweddenschappen hanteren veiligheidsmaatregelen 

welke zijn gelinkt aan de integriteitsystemen van andere aanbieders.  

 

c) Verantwoorde kansspelen 

 

Deelname aan kansspelen door minderjarigen is verboden. Als je geen 18 j a a r  b e n t  (of 

21, afhankelijk van het land) mag je niet deelnemen aan online sportweddenschappen of 

aan weddenschappen aangeboden door wedkantoren. Weerhoud je er tevens van om  

andere  personen  te  vragen  de  inzet  voor  jou  te plaatsen. 

 

Wees bewust van je financiële situatie voordat je inzetten plaatst. Plaats nooit meer aan inzetten 

dan financieel mogelijk. Als je op zoek bent naar hulp of advies, neem dan contact op met je 

spelersvakbond. Op de websites van aanbieders van sportweddenschappen zijn tevens 

telefoonnummers te vinden voor anonieme hulpverlening. 

 

d) Twijfel je ergens aan? – Praat erover 
 

Als je ooit het idee hebt dat iets niet helemaal klopt, vertrouw dan op je instinct en neem 

meteen contact op met iemand van je sportbond of spelersvakbond en documenteer dat je 

iemand hierover hebt gecontacteerd. 



 

 

Ten slotte, als je vragen hebt over sportweddenschappen dan is het altijd beter om advies te 

vragen dan dat je regels overtreedt. Je spelersvakbond is er altijd om je te helpen.  


