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Informatiebrief voor de deelnemers aan een onderzoek
Titel van de studie: Wetenschappelijk Onderbouwde Preventie van
Sportgerelateerde Matchfixing
Officiële titel: “Evidence-based Prevention of Sporting-related Match-fixing” – EPOSM

Beste,
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een studie. Neem, voor u beslist deel te
nemen aan deze studie, voldoende tijd om deze informatiebrief aandachtig te lezen.
Eens u beslist heeft om deel te nemen aan de studie, gaat u akkoord met de
voorwaarden die staan beschreven voorafgaand aan de vragenlijst. Deze
voorwaarden komen overeen met het ‘informed consent’ of ‘geïnformeerde
toestemming’ van deze studie. Als u het vakje aanvinkt waarin vermeld staat dat “u
akkoord gaat met uw deelname aan de vragenlijst en dat je de informatie hebt gelezen
en begrepen”, dan kan u starten met het invullen van de vragenlijst. Door het vakje
aan te vinken, gaat u dus akkoord met het informed consent van deze studie. Indien u
bijkomende informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met eposm@ugent.be.
WAT IS HET DOEL VAN DE STUDIE?
Matchfixing, ofwel de manipulatie van sportcompetities, is een eeuwenoude plaag die
tot op heden de sportwereld teistert. Het is echter pas door de ontwikkeling van het
internet, midden jaren 90', dat matchfixing een toenemend en globaal probleem werd.
Deze evolutie bracht een groot aantal nieuwe vormen van matchfixing met zich mee,
wat de aard van het probleem veranderde en de detectie en preventie bemoeilijkte.
Daarnaast heeft matchfixing ook een duidelijk aantal nadelige gevolgen. Zo schaadt
het de onvoorspelbaarheid van de sport, wat de populariteit en het voortbestaan van
de sport in gevaar brengt. Meer nog, de mentale en fysieke integriteit van de
betrokkenen, alsook deze van hun familie en naasten, worden vaak bedreigd.
Ondanks de steeds toenemende aandacht voor matchfixing, werd er tot op heden nog
maar weinig empirisch onderzoek (onderzoek gebaseerd op directe, eigen
waarnemingen) omtrent matchfixing uitgevoerd. Bovendien is er nog steeds een
gebrek aan kennis over de prevalentie van (sportgerelateerde) matchfixing en over de
morele uitdagingen waarmee betrokkenen worden geconfronteerd.
Deze studie richt zich specifiek op matchfixing in 7 Europese landen in meerdere
sportdisciplines. In elk land zullen 3 sportdisciplines bevraagd worden. In de
verschillende landen zullen naast voetbal en tennis, ook nog basketbal (België,
Oostenrijk, Zwitserland en Kroatië), veldhockey (Nederland), handbal (Frankrijk en
Oostenrijk) en cricket (Verenigd Koninkrijk) bevraagd worden. Het doel van de studie
is (a) de prevalentie van (sportgerelateerde) matchfixing onderzoeken in de
voorgenoemde 7 Europese landen en sportdisciplines en (b) de morele besluitvorming
van de betrokkenen bij matchfixing nagaan. De resultaten van deze studie zullen
bijdragen aan de uitwerking van het Erasmus+ Sport project “Evidence-based
Prevention of Sporting-related Match-fixing (EPOSM)”. Het EPOSM project team
bestaat uit:

Informatiebrief voor deelnemers aan het onderzoek













2

Universiteit Gent (BEL – coördinerende organisatie)
Universiteit Utrecht (NLD – projectpartner organisatie)
Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) (FRA –
projectpartner organisatie)
Play Fair Code (AUT – projectpartner organisatie)
Kroatisch Olympisch Comité (HRV – projectpartner organisatie)
Universiteit Lausanne (CHE – projectpartner organisatie)
Universiteit van Loughborough (GBR – projectpartner organisatie)
Panathlon International (ITA – projectpartner organisatie)
Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) (BEL – projectpartner
organisatie)
Stichting CSCF - Counter Sport Corruption Foundation for Sport Integrity
(CSCF) (NLD – projectpartner organisatie)
Raad van Europa (geassocieerde partner organisatie)

Dit project heeft als uiteindelijk doel het bewustzijn over (sportgerelateerde)
matchfixing te vergroten en de preventie ervan te ondersteunen.
WAT HOUDT DEELNAME AAN DE STUDIE IN VOOR U?
2.1 BESCHRIJVING STUDIE

Om het gewenste doel van deze studie te bereiken (cfr. Supra), zullen volwassen
actoren (18 jaar of ouder) die betrokken zijn of waren bij één van de respectievelijke
sportdisciplines in hun respectievelijk land (zie bovenstaand) gevraagd worden om een
online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst werd ontwikkeld door het team
sportmanagement van de Universiteit Gent en vervolgens gefinetuned door het
EPOSM consortium.
WAT IS DE DUUR VAN DEZE STUDIE?
De verwachte totale duur voor het invullen van de vragenlijst is 15 minuten.
WAT WORDT VERWACHT VAN DE DEELNEMER?
De deelnemers moeten een vragenlijst over matchfixing invullen.
WELKE PROCEDURES VINDEN TIJDENS DE STUDIE PLAATS?
Procedures:
Vooraleer de respondenten de vragenlijst invullen, zullen de respondenten de
voorwaarden of m.a.w. het informed consent kunnen lezen. Als de respondenten
aanvinken dat ze zich akkoord verklaren met de beschreven voorwaarden en deze
gelezen hebben, dan kunnen ze starten met het invullen van de vragenlijst. De
respondenten nemen totaal uit vrije wil deel aan het wetenschappelijk onderzoek en

Informatiebrief voor deelnemers aan het onderzoek

3

geven ook toestemming aan de onderzoekers om de volledig anoniem verzamelde
data te bewaren, te bewerken en te rapporteren. Bovendien hebben de respondenten
steeds de mogelijkheid om hun deelname aan de vragenlijst op ieder moment stop te
zetten en dit zonder gevolgen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten
duren. De verzamelde data worden voor minstens 5 jaar bewaard op de shared drive
van het team sportmanagement van de Universiteit Gent (coördinator van het EPOSM
project). Nadat de internationale data (van de zeven landen) samen verwerkt en
gerapporteerd zijn, zullen de nationale data verspreid worden naar de respectievelijke
nationale partners van het EPOSM project voor verder analyse (Play Fair Code voor
Oostenrijk, Universiteit Utrecht voor Nederland, Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS) voor Frankrijk, het Kroatisch Olympisch Comité voor Kroatië,
Universiteit Lausanne voor Zwitserland, Universiteit Loughborough voor het Verenigd
Koninkrijk, en Universiteit Gent voor België). De data zullen verwerkt worden d.m.v.
SPSS software. SPSS is een computeranalysepakket voor de data-analyse van
kwantitatieve onderzoeken. De verwerkingsverantwoordelijke is drs. Stef Van Der
Hoeven.
Studieverloop:
Indien u besluit deel te nemen aan de studie en aan alle voorwaarden voor deelname
voldoet, zal u onderstaand onderzoek doorlopen:
De deelnemer moet eenmalig een vragenlijst over matchfixing invullen. Eenmaal de
vragenlijst is ingevuld, vragen we vanuit de studie geen verder engagement van de
deelnemer.
WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ DEELNAME AAN DEZE STUDIE?
De deelname aan deze studie is volledig vrijwillig, er kan op geen enkele manier sprake
zijn van dwang. U kunt weigeren om deel te nemen aan de studie en u kunt zich op
elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat dit een gevolg heeft voor u.
Deze studie werd vooraf goedgekeurd door de Ethische commissie Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. In geen geval dient u de
goedkeuring door deze ethische commissie te beschouwen als een aanzet tot
deelname aan deze studie.
Vertrouwelijkheid
Alle data worden anoniem verzameld en als dusdanig bewaard, bewerkt en
gerapporteerd. Deze anonieme data zullen gebruikt worden in alle documentatie,
rapporten of publicaties (in wetenschappelijke tijdschriften of congressen) over de
studie. Anonimiteit van uw gegevens wordt dus steeds gegarandeerd. De verzamelde
gegevens zullen verwerkt en bewaard worden gedurende minstens 5 jaar. Indien u
vragen, bedenkingen of klachten heeft, dan kan u contact opnemen met de Data
Protection Officer van de Universiteit Gent (privacy@ugent.be). Indien u via
eposm@ugent.be of privacy@ugent.be geen afdoend antwoord hebt ontvangen, dan
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kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35,
1000 Brussel, contact@apd-gba.be).
WAT ZIJN DE RISICO’S EN VERWACHTE VOORDELEN BIJ DEELNAME AAN
DEZE STUDIE?
Deelname aan deze studie brengt voor u waarschijnlijk geen onmiddellijk voordeel. Uw
deelname in de studie kan wel helpen om in de toekomst de preventie van matchfixing
te verbeteren.
De waarschijnlijkheid dat u door deelname aan deze studie enige schade ondervindt,
is extreem laag.
ZIJN ER KOSTEN VERBONDEN AAN DE DEELNAME AAN DEZE STUDIE?
Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor U.
IS EEN VERGOEDING VOORZIEN BIJ DEELNAME AAN DEZE STUDIE?
Er is geen vergoeding voorzien voor de deelnemers.
TOT WIE KUNT U ZICH RICHTEN IN HET GEVAL VAN PROBLEMEN OF INDIEN
U VRAGEN HEEFT?
Als u aanvullende informatie wenst over de studie of over uw rechten en plichten, kunt
u in de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met de coördinator van
het EPOSM project:
Onderzoeker: Universiteit Gent
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderzoeksgroep Sportmanagement
Prof. Dr. Annick Willem (eposm@ugent.be)

