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oetbal, de belangrijkste bijzaak in het leven. Voetbal,

selen en om te onderzoeken hoe het juridisch overal geregeld

een edele sport. Koning voetbal: genoeg gezegdes

is. Van de toegezegde aanbevelingen is helaas helemaal niets

die recht doen aan de belangrijke positie van deze
mooie sport in onze samenleving.

terecht gekomen, zelfs niet op het moment van schrijven. Ik heb
de Commissie hier onlangs al vragen over gesteld en ben zeer
benieuwd naar de antwoorden.

Voetbal is daarnaast ook big business. Vele mensen verdienen
een mooie cent aan het bedrijven van deze sport of bij het uit-

In de Tweede Kamer hebben we dit onderwerp al eerder op de

oefenen van een functie in de voetbalwereld. Daar is natuurlijk

agenda gezet. Onder anderen mijn CDA-collega Hanke Bruins

niets mis mee. Op de hoogte van de salarissen in de top van

Slot heeft hierover een aantal jaren geleden een hoorzitting ge-

de voetballerij valt misschien een en ander aan te merken,

organiseerd, in een tijd dat er nog lacherig en naïef over match-

maar over het algemeen wordt dit geld eerlijk verdiend. De

fixing werd gedaan. ‘Dit gebeurt niet in Nederland’ of ‘laten

‘business-kant’ van het voetbal is tegelijkertijd ook de valkuil

we ons hier niet zo’n zorgen over maken’ waren veelgehoorde

van de sport. Dat er veel geld omgaat in het voetbal en er dus

kreten. Nu komen we allemaal tot de conclusie dat dit probleem

veel aan te verdienen valt, trekt ook mensen aan die het iets

er altijd al geweest is en dat we er iets tegen moeten doen.

minder nauw met de (spel)regels nemen. Denk hierbij aan

Daarom pleiten we ook voor strafbaarstelling van matchfixing

matchfixing. Een ongewenste praktijk die het vertrouwen en

als apart vergrijp. Dit is al het geval in een aantal andere landen.

plezier van toeschouwers bij de sportbeleving ondermijnt.

Het Openbaar Ministerie moet bijvoorbeeld de instrumenten
krijgen om e-mails en het betalingsverkeer te onderzoeken

Als Europa moeten we het voortouw nemen bij de aanpak van

bij een gerucht of vermoeden van matchfixing, bij voorkeur in

dit wijdverbreide fenomeen. Zelfregulering binnen de sport is

samenwerking met Interpol of Europol. De laatstgenoemde or-

normaliter een groot goed, maar bij deze ongewenste praktij-

ganisatie heeft een paar jaar geleden een onderzoek afgerond

ken kunnen we als Europese politiek niet passief vanaf de zijlijn

waarin 680 wedstrijden als verdacht werden aangemerkt, op

toekijken. We kunnen het niet alleen aan sportbonden, zoals de

basis van maar liefst 13.000 e-mails.

KNVB, overlaten. Dan kun je immers alleen de voetballers of de
trainers straffen en kun je de criminele netwerken die erachter

Kortom, het is gigantisch veel werk om bewijzen te vinden, ook

zitten, nooit aanpakken. Vanuit het Europees Parlement zullen

voor nationale openbare ministeries. Dit geeft eens te meer het

wij de druk hoog houden op de Europese Commissie. De

belang van grensoverschrijdende samenwerking aan, in co-

Commissie heeft in 2012 beloofd dat ze eind 2014 met aanbe-

ördinatie met Europol. De bal ligt nu niet alleen bij de bonden,

velingen zou komen voor alle Europese landen om van elkaar

maar ook bij de politici in heel Europa om ‘Koning Voetbal’ te

te leren op het gebied van matchfixing, om informatie uit te wis-

vrijwaren van matchfixing!

