Werksessie: Verkenning ondermijning in de sport; rol van de lokale overheid
Datum: 12-12-2018
Beschrijving: Personen met een dubieuze achtergrond proberen regelmatig om zich positief te profileren met het steunen van maatschappelijk
nuttige activiteiten. Ze sponsoren sportverenigingen, organiseren sportevenementen of regelen van alles voor buurtbewoners. Minimaal een op
de drie Nederlandse gemeenten kent wel een dergelijke ‘weldoener.’ De belangrijkste vorm is het sponsoren van sportverenigingen, vooral in het
voetbal. De financiële steun loopt uiteen van het kopen van een reclamebord tot het betalen van een complete jeugdopleiding. Een variant hierop
is het financieren van (sport)evenementen. Dit blijkt uit onderzoek van de Tilburg University in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie
en Wetenschap. Onderzoeken naar criminele weldoeners zijn in de regel slepende zaken. De (lokale) overheid heeft meestal niet de menskracht en de middelen om de aanwijzingen
die er zijn, diepgaand te onderzoeken. Bij gemeenten en sportverenigingen, ontbreekt het nog aan alertheid.
In het Sportakkoord is in het Deelakkoord Positieve Sportcultuur de volgende ambitie uitgesproken:
 Alle gemeenten stellen in overleg met hun verenigingen een ondergrens op voor een positieve sportcultuur en handhaven deze wanneer dat noodzakelijk is
 Tevens is in de paragraaf Bewaken van de ondergrens het volgende gesteld:
 Het continueren van de integriteitprogramma’s op het gebied van dopinggebruik, matchfixing en corruptie
Tijdens deze verkenning gaan we na een inleiding in op het vraagstuk Ondermijning in de sport; rol van de lokale overheid. Ter voorbereiding van deze werksessie zijn aanwezigen
uitgedaagd om vooraf na te denken over de voorgestelde vragen.
Uitkomsten werksessie, 12-12-2018
In onderstaand overzicht worden de uitkomsten van de twee werksessies over dit onderwerp op de werkconferentie weergegeven.
Dossier

Verkenning
ondermijning in de
sport; rol van de lokale
overheid

Advies/Conclusie

Afspraken/acties

Trekkersrol

Hier komen de adviezen en conclusies die
voortkomen uit de bespreking/bediscussiëring.

Hier komen de
afspraken/acties die
afgesproken zijn.

In de bespreking van het onderwerp komt het
volgende naar voren:
- dat ondermijning in de sport plaatsvindt wordt
onderkend. Met name bij/via sportverenigingen
en vechtsportevenementen.
- men beschouwt het echter als geen groot thema
binnen de sport.
- veelal handelt de gemeente er al naar binnen de
lokale driehoek of wordt een
antecedentenonderzoek verricht bij aanvragen
naar evenementenorganisatoren.
- onderwerp word in discussie in de bespreking

Vanwege de beperkte omvang n.v.t.
van het probleem, zijn geen
nadere acties benoemd.
Wel is er een hulpvraag
benoemd:
Wanneer treed je als
gemeente op bij (een
vermoeden van) zwart geld
betalingen bij sportclubs?

Hier komt de actiehouder per
actie.

Geen actiehouder benoemd

Inspiratie
Hier komen interessante voorbeelden en
publicaties
Ondermijning door criminele
weldoeners

in breed perspectief geplaatst van dubieuze
betalingen door clubs (constante betaling
huurachterstanden verenigingen), bedreigingen
ambtelijk apparaat, veiligheidsbeleid in de sport
(b.v. zwembaden) en ‘belchinezen’ binnen de
sport.
Vraagstukken die bij het bespreken van de rol van
de overheid naar voren komen zijn:
Hoe te handelen als beleidsambtenaar
bij vermoeden van ondermijning
Rolbepaling daar waar het gaat om het
aanpakken van het vraagstuk.
Het uitwisselen van ervaringen en het bespreken
van de eigen rol en welke beleidskaders
gemeenten daarbij hanteren, wordt als nuttig
ervaren. Mogelijkheid word aangehaald om te
komen tot inventarisatie van lokale beleidsregels
over hoe gemeente optreden bij ondermijning.
Diverse

Inventarisatie van lokale
beleidsregels over hoe
gemeenten optreden bij
dergelijke activiteiten.

Geen actiehouder benoemd

