CODE BETROUWBAAR
SPEL & SPONSORING
SPELREGELS VOOR SPORTORGANISATIES
OVER RECLAME EN SPONSORING
DOOR KANSSPELAANBIEDERS
De Nederlandse sport is met deze code klaar voor legalisering van online
kansspelen. In een goed gereguleerde markt moet sportsponsoring mogelijk zijn.
Voorwaarde is wel dat de integriteit van de sport niet wordt aangetast en de
sportbeleving wordt versterkt.
NOC*NSF, KNVB, Ere- en Eerste Divisie introduceren daarom de code
betrouwbaar spel en sponsoring. Deze code voorziet in een integere en heldere
samenwerking tussen kansspelaanbieders en sportorganisaties. Daarbij is een
zorgvuldige afweging gemaakt tussen het belang van commerciële kansen voor
de sport en de bescherming van het spel, de sporter en de fan.
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WAARBORG SPORTIEF
WEDSTRIJDVERLOOP

Zorg voor anti-matchfixingregelgeving.
Gokverbod voor direct betrokkenen en officials.
Sponsors mogen geen voorkennis gebruiken voor gokdoeleinden.
Sponsors mogen geen bemoeienis hebben
met het sportieve verloop van de wedstrijd.
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VOORKOM
BELANGENVERSTRENGELING

Sporters, functionarissen en bestuurders van sportorganisaties die invloed
(kunnen) hebben op de wedstrijd, mogen niet tegelijkertijd werkzaam
zijn bij een kansspelaanbieder die deze wedstrijd in zijn spelaanbod heeft.
En andersom.
Sportorganisaties zorgen ervoor dat medewerkers van een
kansspelaanbieder niet (kunnen) spelen in een wedstrijd of competitie
die onderdeel uitmaakt van het spelaanbod van deze operator.
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BESCHERM JONG
VOLWASSENEN

Sportorganisaties sporen kansspelaanbieders aan ervoor te zorgen dat
gokreclames geen morele of materiële schade berokkenen aan jong
volwassen sporters.
Sportorganisaties zorgen ervoor dat jong volwassen sporters (jonger
dan 25 jaar) niet individueel verschijnen in gokreclames die aanzetten
tot deelname aan kansspelen, of de indruk wekken dat gokken leidt tot
status of populariteit.

SPORT WAAROP JE KUNT VERTROUWEN
Sportliefhebbers moeten kunnen vertrouwen op wat ze in de sportarena zien.
Want juist de eerlijke strijd maakt de sportbeleving zo mooi. Alleen samen kunnen
we ervoor zorgen dat de Nederlandse sport – waar jaarlijks miljoenen mensen in
Nederland plezier aan beleven – attractief en betrouwbaar blijft.

