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Gelet op de belangrijke rol van sport in de samenleving zoals die is erkend in het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie.
Gelet op het Europese sportmodel dat is opgebouwd als open, piramidevormig systeem op basis van
solidariteit tussen beroeps- en amateursport en gericht op sportresultaten.
Gelet op de initiatieven die EL-leden al hebben ontplooid ten aanzien van internationale bonden en
sportverenigingen met betrekking tot het toezicht op sportwedden en het opzetten van
voorlichtingsprogramma’s.
******
In aanmerking nemend dat de EL-leden al tientallen jaren een aanzienlijke bijdrage leveren aan de
duurzame ontwikkeling van recreatie- en amateursport en als zodanig hebben meegeholpen aan het
ontwikkelen van het Europese sportmodel.
In aanmerking nemend dat veel EL-leden al van oudsher de ontwikkeling van sport ondersteunen, onder
meer door sportwedactiviteiten te organiseren in de vorm van toto’s en later ook wedden met vaste
uitbetaling.
In aanmerking nemend dat dergelijke activiteiten werden georganiseerd om aantrekkelijk, risicoarm
vermaak te verzorgen en om actievere betrokkenheid bij de sportactiviteiten te bevorderen voor
redelijke gokkers.
In aanmerking nemend dat legaal sportwedden, waaronder de nieuwe vormen ervan, zoals aangeboden
door de EL-leden, overeenkomstig de geldende regelgeving, op zichzelf geen problemen veroorzaakt en
veel bijdraagt aan de bevordering van veilige en gezonde sport dankzij toereikende financiering.
In aanmerking nemend dat dit te danken is aan het feit dat EL-leden die sportwedden organiseren,
eensgezind zijn op het gebied van respect voor wet- en regelgeving, verantwoord gokken, hoogwaardige
ethische principes, sportwaarden en integriteit.
In aanmerking nemend dat de bijdrage die EL-leden leveren aan de duurzame ontwikkeling van sport dan
ook sterk beïnvloed wordt door het respect voor deze principes en waarden.
******
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In aanmerking nemend dat tegenwoordig niet ontkend kan worden dat deze principes en waarden
worden bedreigd.
In aanmerking nemend dat, voornamelijk door het illegale internetgokken, sportwedden zich heeft
ontwikkeld tot een mondiale gokdienst en soms zelf een risicovol financieel product, soms gedeeltelijk in
handen van de georganiseerde misdaad, wat de fundamentele waarden en doelstellingen van sport, en
de samenleving als geheel, ondermijnt.
In aanmerking nemend dat de toekomst van de sport onzeker is, onder meer door de toename van het
ingewikkelde probleem van wedstrijdmanipulatie op wereldschaal.
In aanmerking nemend dat EL en haar leden geloven dat, met alle respect voor het principe van actieve
subsidiariteit en het geldende regelgevingskader en met alle respect voor de onafhankelijkheid van
sport, dringende maatregelen vereist zijn om de rol en waarden van sport te bevestigen en te versterken
en om de samenleving te beschermen.
******
EL en haar leden roepen alle belanghebbenden, openbare autoriteiten, sportverenigingen en
(internationale) bonden, sportdeelnemers en bovenal sporters op om harder samen te werken om de
waarden van sport en vooral de integriteit van sport te handhaven.
EL en haar leden beloven om de sport actief te ondersteunen door bij te dragen aan de aanvaarding en
tenuitvoerlegging van maatregelen die de integriteit van sport kunnen beschermen en zo de
ontwikkeling van het Europese sportmodel kunnen verbeteren.
EL en haar leden geloven dat het organiseren van sportwedden volgens strenge, verantwoordelijke en
consumentvriendelijke regelgeving en het streven naar ondersteuning van sport waarbij buitensporige
vercommercialisering wordt vermeden, even belangrijk zijn.
******
Derhalve zullen EL en haar leden, met alle respect voor de lidstaten en de bekwaamheid van de
nationale toezichthouders overeenkomstig het subsidiariteitsprincipe, zich inzetten voor de invoering
van goed afgebakende en behoorlijk gereguleerde sportwedactiviteiten, waaronder toto’s en wedden
met vaste uitbetaling voor topsporten en andere competities op het hoogste niveau, de invoering van
een procedure waardoor voorwaarden kunnen worden bepaald voor het goedkeuren van live wedden
en uiteindelijk het verbod op bepaalde vormen van wedden zoals wedbeurzen en spread betting.
EL en haar leden zetten zich in voor de oprichting van een Europese instantie/toezichthouder,
gefinancierd met inkomsten van sportwedden, die het patroon en potentiële problemen in de gaten
houdt.
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EL en haar leden roepen de lidstaten op om in hun wetgeving een wettelijke verplichting op te nemen
voor alle aanbieders van sportwedden om melding te maken van verdachte weddenschappen in
omstandigheden die in de wet moeten worden vastgelegd, zodat zij meewerken aan de strijd tegen
wedstrijdmanipulatie.
EL en haar leden roepen de lidstaten op om alle noodzakelijke stappen te ondernemen en alle
noodzakelijke middelen te gebruiken om de juiste afdwinging van de wetgeving te waarborgen en om
consumenten in te lichten en te beschermen.
EL en haar leden beloven duidelijke regels voor sportsponsoring te zullen volgen, waarbij de
verschillende risiconiveaus worden ingeschat die sponsoring met zich mee kan brengen, afhankelijk van
de specifieke relatie met de sportclub, sporter of sportbond, om belangenverstrengeling en handel met
voorkennis te vermijden.
EL en haar leden benadrukken nogmaals hun streven naar verbetering van het structurele
samenwerkingsverband dat ze zijn aangegaan met de sportbeweging volgens het Europese sportmodel
en ze beloven hun duurzame financiële bijdrage aan de sportbeweging te handhaven via recreatie- en
amateursport.
******
Verder zijn overeenkomstig de hierin uitgesproken principes verschillende bijlagen toegevoegd waarin
deze toezeggingen uiteengezet worden. Deze bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van dit handvest.
Deze bijlagen zullen regelmatig worden bijgewerkt en herzien door een groep deskundigen, bestaand uit
loterijfunctionarissen en vertegenwoordigers van de sportbeweging. De bevoegde leden zullen een
rapport over de tenuitvoerlegging aanbieden aan de raad van bestuur van EL, dat ook ter beschikking zal
worden gesteld aan de algemene ledenvergadering.
EL en haar leden zeggen door ondertekening van dit handvest toe dat zij alle noodzakelijke stappen
zullen nemen om de principes uit dit handvest toe te passen in hun eigen rechtsgebied en zo nodig op
EU-niveau. EL en haar leden ondertekenen dit handvest en roepen de sportverenigingen in de EU op om
de principes uit dit sporthandvest te bekrachtigen ter bevordering en verdere ontwikkeling van sport in
Europa.
******
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