Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020–2021

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z05634
Vragen van de leden Van der Laan en Smeets (beiden D66) aan de Ministers
voor Medische Zorg en voor Rechtsbescherming over het fixen van
matchfixing (ingezonden 9 april 2021).
Vraag 1
Hoe beoordeelt u het bericht «Fout in nieuwe gokwet zorgt voor «meer risico
op matchfixing», sportbonden boos»?1
Vraag 2
Kunt u, in aanvulling op de schriftelijke vragen van 1 april jongstleden van
het lid Van der Laan, schematisch een overzicht geven van de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle partijen binnen het
aanpakken van matchfixing, zoals sportbonden, de Fiscale Inlichtingen en
OpsporingsDienst (FIOD), het Instituut Sportrechtspraak (ISR), de internationale integriteitsorganisatie van gokkantoren (IBIA), de politie, het openbaar
ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU), de Kansspelautoriteit, het
Functioneel Parket (FP) en de Belastingdienst?
Vraag 3
Klopt het dat de wet Kansspelen op afstand (Koa) beoogt om sneller signalen
van matchfixing op te vangen en door te spelen naar sportbonden? Zo ja,
hoe snel dient een online bookmaker (met vergunning in Nederland) na een
constatering van matchfixing een melding te doen en hoe snel komt deze
melding vervolgens terecht bij de sportbond?
Vraag 4
Wordt het proces van constateren door bookmakers tot het melden bij
sportbonden inderdaad vertraagd door de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wwft) en de regels bij de FIU? Zo ja, hoe gaat
dit in zijn werk en hoe erg is deze vertraging?
Vraag 5
Wat is de definitie van «voldoende grond», zodat de FIU een transactie
verdacht kan verklaren en vervolgens alsnog kan melden bij de sportbonden?
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NOS, 8 april 2021, «Fout in nieuwe gokwet zorgt voor «meer risico op matchfixing», sportbonden boos» (https://nos.nl/collectie/13862/artikel/2375850-fout-in-nieuwe-gokwet-zorgt-voormeer-risico-op-matchfixing-sportbonden-boos)
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Vraag 6
Wordt er binnen de Wwft en de FIU onderscheid gemaakt in de hoogte van
de gemoeide bedragen en in hoeverre meldingen geheim moeten blijven? Zo
ja, hoe gaat dit in zijn werk?
Vraag 7
Welke wettelijke oplossingsrichtingen zijn er binnen de Wwft en de Koa om
alsnog zo snel als mogelijk matchfixing op te sporen en aan te pakken?
Vraag 8
Speelt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een rol bij het
al dan niet melden van matchfixing bij sportbonden?
Vraag 9
Bent u bereid een afschrift van uw reactie op de brandbrief van NOC*NSF,
KNVB en KNLTB de Kamer te doen toekomen?
Vraag 10
Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk beantwoorden?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden
Bikker (ChristenUnie) en Van Nispen (SP), ingezonden 8 april 2021 (vraagnummer 2021Z05548) en van de leden Kuik (CDA) en Van der Staaij (SGP),
ingezonden 9 april 2021 (vraagnummer 2021Z05632)
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