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2000: Atalanta Pistoiese 2000, 

Coppa Italia, 1-1, 

2003-2006: Procuratore > 

Calciopoli / Moggiopoli

Scouting & Warming up

2005: De zaak Yé



Disciplinary Inspector

Betting Expert

Adviseur (Federaties, Magistraten, 

Europol, ECA, Ministeries van 

Sport/Politie/Binnenlandse Zaken en 

de Council of Europe)

My Game



• Meer dan 500 wedstrijden per 

jaar worden als verdacht

beschouwd

• ‘There’s only one Cristiano 

Ronaldo’

• Meer omzet in het gokken op 

voetbal dan de omzet in het 

voetbal zelf

Football, really?



• ORYAN

• Je moet er geen elf omkopen

• Very Gambling Related, 12% of 

the global sports betting market 

generates over two-thirds of 

suspicious sports betting 

• Top 10 Wages vs. Rest of the 

World 

• Points, sets and matches 

> spot-fixing

> live betting

Tennis, really? 



• In 2005, Richard Ings, then the 

Executive Vice President for 

Rules and Competition for the 

Association of Tennis 

Professionals (ATP), wrote that 

“if a sport could have been 

invented with the possibility of 

corruption in mind, that sport 

would be tennis”

• Is ook mogen vertrekken na

zijn uitspraak

Really, Tennis? 



• Betting related

• Sportieve redenen

> degradatie, niets betekende      

wedstrijden 

> politieke banden

> economische banden

Match-Fixing? 



• Professor Matheson, ‘Gambling

Economics’, College of the 

Holy Cross, Massachusetts

• 776 B.C. al bewijs van het 

manipuleren van de 

Olympische Spelen 

• Rij van standbeelden in het 

oude stadion werd betaald door 

frauderende atleten 

• Who should be blamed?: 

Manilla: your players your 

games

Let’s blame the Greeks (again) 



• Black Sox Scandal

• 1919 World Series Baseball, 

Chicago White Sox

• Arnold Rothstein

Say it ain’t so Joe



• Makkelijker dan een 

bankoverval, nobody dies

• Gigantische gokomzetten met 

een onoverzichtelijke ‘zwarte’ 

markt 

• Je kan op alles wedden

• Georganiseerde misdaad heeft 

zijn weg gevonden 

‘Match-Fixing on Steroids’



• Jaren 90: Maleisiërs, 

Singaporezen en Indonesiërs 

reizen de wereld rond om 

spelers, officials en 

scheidsrechters om te kopen 

• Begin 2000: fixers werden 

brokers. Ze manipuleerden de 

wedstrijd en verkochten dan de 

informatie aan georganiseerde 

gokkartels 

• Bochum 2011, Rovaniemi 2011

• Singapore arrestaties 2013

Let’s blame the Asians



• Sportradar

• 1,5 biljoen euro Global Sports 

Betting Turnover

• 70 percent in Azië

• Wereldbeker 2016:  > 100 

miljard euro omzet

• 400.000 euro gegokt op iedere 

derde klasse wedstrijd in 

Noorwegen

• 65000+ wedstrijden per jaar 

• 500+ wedstrijden gesignaleerd

• 5 miljard+ data sets

Sportsbetting? Stats!  



• 95x average amount bet on a 

single match vs. annual 

players’ salary 

• US wetgeving

• Geen controle op de Aziatische

Coca Cola’s

• Slechts 450 gokkantoren in het 

systeem

Sportsbetting? Lost fight?  



• Ik deed het zelf maar de fixers 

worden slimmer

• Omzet veel te groot, liquidity!!!

• 100 000 euro gokken is nu een

peulschil op Belgische

wedstrijden

• Kleine voetbalfederaties

worden benadeeld

• Verschillende grote strafzaken

zijn nooit gelinkt aan betting 

reports

Monitoring?? Alas, alas…



• Gestart met 53 Sportradar 

betting-reports

• 4 jaar rechtszaken, Disciplinary 

Body UEFA, Appeals Body & 

Court of Arbitration for Sports

• 10 jaar uit de UEFA competities

gegooid

• 1 Miljoen Euro boete

• Aftermath 

SKENDERBEU



• Veelal georganiseerde misdaad

• Grensoverschrijdend

• Illegal vs Non illegal betting

• ‘deaf and dumb approach’ / 

‘close ranks’ / ‘orakel pers’

• Unclear ownership

• Voetbalfederaties hebben hun 

eigen regels niet op orde

More obstacles anyone? 



• Criminals are aware of the 

regulations and penal codes

• U17/U19

• Vrouwenvoetbal

• Futsal

• Fixers kopen clubs 

• Friendlies & trainingcamps



1: De voetbalwereld moet zich

veel bescheidener opstellen

• De juiste mensen op de juiste

plaats krijgen > KBVB

• Maatschappelijke uitdaging vs 

inkomsten

• Reglementen aanpassen aan

de problemen van vandaag > 

KBVB

• Uitwasemingen fanatieker

aanpakken en strenger

bestraffen

• ‘Number One Fight’??? 

Solutions



2: Het moet uiteindelijk allemaal

van politie, parket en 

procureurs komen

• Sportfederaties kunnen nooit

een degelijk onderzoek voeren

• Kevin Carpenter, Transparency 

International in 2013: 2 pct van 

sportbonden zelf, 40 pct van 

politiediensten

• Belgisch voorbeeld

• ‘Proof of concept’ > Turkije, 

Italië, Oostenrijk, België …

Solutions



3: KBVB UEFA FIFA: Rules and 

Regulations!

• Overal dezelfde regels aub

• FIFA voortrekkersrol

• No limitations period

• Strict liability 

• ‘Dead games’ & 

Scheidsrechters

• Strakkere samenwerking met 

de authoriteiten

Solutions



4: een nieuwe golf

• Council of Europe 

• National Platforms 

• Academische studies

• ‘Awareness’: iemand nog een

foldertje? 

Solutions



5: 

NO GOVERNMENT FUNDING, 

SPONSORING OR TAX 

EXEMPTIONS FOR SPORTS 

ORGANIZATIONS UNLESS 

THEY SHOW A CLEAR 

FINANCIAL ACCOUNTABILITY 

AND A TRANSPARENT 

COMPENSATION FOR ALL 

THEIR OFFICIALS!

Solutions



6: An Independent Anti-

Corruption Agency for Sports 

• Wereldwijd

• Miljardenbusiness

• FBI heeft er eentje

• Waarom niet gefinancierd door 

sponsors? 

• Werkt onafhankelijk van de 

sportbonden

• Geeft whiste-blowers een veilig

aanspreekpunt

Solutions



• Geen commerciële agenda

• Geen belangenvermenging

• ‘Free of ignorance’ 

• Universele licentievoorwaarden

• Universele gokregels voor

atleten

• Universele regels omtrent de 

eigendom van clubs 

Solutions



7: Prevention & Education 

• Raising Awareness

• Zou verplicht moeten zijn voor

alle jeugdspelers

• Apps, e-learning programs, 

workshops, face to face training 

sessions, fair play codes and 

movies  

• U17 Liechtenstein 

Solutions



Vraag en (op bijna alles een) antwoord

• Karl.dhont@kahd.be

mailto:Karl.dhont@kahd.be

