Tuchtreglement Matchfixing
AMERICAN FOOTBALL BOND NEDERLAND

Deze versie van de Tuchtreglement Matchfixing vervangt alle voorgaande versies.
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2. Matchfixing
De AFBN is als bond lid van NOC*NSF en heeft daarbij het integriteitsprotocol omarmt. Samen met
sportbonden en deskundigen heeft NOC*NSF een integrale visie en aanpak op de integriteit van de
sportsector ontwikkeld die momenteel uitgevoerd wordt. Matchfixing is het manipuleren van
wedstrijdresultaten, oftewel wedstrijdvervalsing.

2.1. Reglement Matchfixing
De implementatie van het reglement matchfixing wordt vereist door het NOC*NSF en de AFBN. Wij
zien het als taak om topsporters en hun begeleiders in de sport te beschermen tegen fixers en de
criminele organisaties waar ze voor werken. Wij vinden de integriteit van sport en een eerlijk
competitieverloop van groot belang.

2.2. Vermoed u Matchfixing?
Als iemand matchfixing vermoedt, kan hij/zij zich richten tot het bondsbestuur of de
vertrouwenspersoon (084-8732405 of vertrouwenspersoon@afbn.nl). Het is mogelijk om anoniem
aangifte te doen. Uiteindelijk komt de aangifte natuurlijk bij de tuchtcommissie terecht.

2.3. Meer weten de AFBN en Matchfixing?
Wil je meer informatie over het tuchtreglement matchfixing, neem dan contact op met
tuchtcommissie@afbn.nl.

3. Gokverbod en meldplicht
3.1. Gokverbod
Ieder lid van de sportbond verplicht zich te onthouden van:
•

•

•
•

Het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of
competitie waarin hij deelneemt, of heeft deelgenomen in dat seizoen dan wel waarin hij
direct dan wel indirect enige mate van invloed heeft of kan hebben.
Het wedden op enige andere aangelegenheid zoals, doch niet uitsluitend, het wedden op:
o Disciplinaire sancties;
o Overschrijving van spelers;
o De selectie van het team, of de sporter; betreffende of gerelateerd aan een team,
en, of sporter die deelneemt in een wedstrijd of competitie waarin hij deelneemt of
heeft deelgenomen, gedurende het betreffende seizoen.
Het wedden op jeugdcompetities.
Andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van
wedstrijden, waaronder doch niet uitsluitend het direct dan wel indirect opdragen, toestaan
en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de hiervoor genoemde weddenschappen aan
te gaan.
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3.2. Meldplicht
Het melden bij de sportbond waaronder zij ressorteren en/of het vertrouwenspunt sport indien zij
verzoeken hebben ontvangen tot het verrichten van handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig
beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden.

3.3. Vertrouwelijke informatie
Een verbod op het gebruiken van vertrouwelijke (inside information) informatie voor gokdoeleinden,
inclusief het verspreiden van vertrouwelijke informatie aan elk persoon (zonder of met beloning)
waar de atleet redelijkerwijs van zou kunnen weten dat deze informatie gebruikt zou kunnen worden
voor gokken.

4. Behandeling overtreding
Dit onderdeel beschrijft de tuchtrechtelijke behandeling van een overtreding van het gokverbod en
het verzuimen van de meldplicht door de sportbond.

4.1. Procedure
4.1.1.

Wat is een overtreding? Wat is strafbaar?

Een overtreding is als iemand zich niet aan de regels houdt zoals omschreven in artikel 3 van dit
reglement.

4.1.2.
Stap
Afhandelen klacht
Beroepsprocedure

4.1.3.

Met welke termijnen moeten we rekening houden?
Termijn
Vier maanden
Een maand

Hoe doe je aangifte?

Aangifte doe je door een mail te sturen naar tuchtcommissie@afbn.nl.

4.1.4.

Communicatie met beklaagde

Communicatie met de beklaagde gebeurt schriftelijk. In het geval van een zitting gebeurt het ook
direct. De communicatie tijdens een zitting wordt schriftelijk vastgelegd.

4.1.5.

Behandeling

Nadat de tuchtcommissie op de hoogte is gebracht gaan ze op zoek naar alle informatie die zij nodig
hebben om de situatie te beoordelen. Op basis hiervan bereiden zij een zitting voor en doen zij een
uitspraak.
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4.1.6.

Mondelinge behandeling tijdens een zitting van de tuchtcommissie

Tijdens een zitting zet de tuchtcommissie eerst de feiten uit. Hierna krijgen alle betrokkenen een
kans om toelichting te geven. Eventueel kan de tuchtcommissie vragen stellen aan alle betrokkenen.

4.1.7.

Getuigen en deskundigen

De tuchtcommissie kan getuigen en deskundigen vragen stellen in voorbereiding op een zitting. Als
dat nodig is kunnen zij hun vragen bij de zitting toelichting te geven.

4.1.8.

Raadslieden

Partijen kunnen zich laten bijstaan door raadslieden.

4.1.9.

Sancties

De tuchtcommissie kan en zal sancties op leggen zoals besproken in

4.1.10.

Uitspraak

De uitspraak door de commissie wordt schriftelijk vastgelegd.

4.1.11.

Beroepsmogelijkheid

Zowel de eiser als de gedaagde kunnen in beroep gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie.

4.1.12.

Tenuitvoerlegging en handhaving van de sanctie(s);

Sancties worden door de AFBN gecommuniceerd en gehandhaafd.

4.1.13.

Organisatie tuchtcommissie

In de statuten en reglementen van de AFBN staat beschreven hoe de tuchtcommissie samengesteld
wordt. Hoe de leden benoemd en ontslagen worden. De tuchtcommissie en de commissie van
beroep zijn onafhankelijk.

4.1.14.

Bevoegdheden tuchtcommissie en commissie van beroep

De tuchtcommissie en de commissie van beroep mag binnen de geldende wetten, reglementen en
statuten, alles doe wat zij nodig achten om tot een uitspraak te komen.

4.1.15.

Vaststelling en wijzigen tuchtreglement

Het tuchtreglement wordt vastgesteld en gewijzigd zoals beschreven in de statuten en reglementen
van de AFBN.
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4.2. Toepassing bij oud-leden
Het reglement blijft van toepassing als de overtreding heeft plaatsgevonden tijdens het lidmaatschap
van de aangeklaagde of klager, maar de betreffende persoon inmiddels het lidmaatschap van de
sportbond en/of sportvereniging heeft opgezegd. Een tuchtprocedure kan dan dus alsnog worden
gestart.

5. Sanctiesysteem
De tuchtcommissie moet bij overtreding van gokverbod en meldplicht een sanctie op leggen aan de
overtreders. Dit kan in de vorm van een:
•
•
•
•

Berisping en/of
Boete en/of
Een schorsing en/of
Royement.

Welke type sanctie en de hoogte ervan is aan de tuchtcommissie om te bepalen.
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