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GEDRAGSCODE GEGEVENSVERWERKING STADIONVERBODEN EN REGLEMENT 
COMMISSIE STADIONVERBODEN 
 
 
Overwegende 
 

• dat het gewenst is ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van supporters regels te 
stellen omtrent de inrichting, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens door de 
KNVB. 

 
• dat de KNVB en alle betaaldvoetbalorganisaties ('BVO's') in Nederland, gebruik dienen te 

maken van een door de KNVB voorgeschreven uniform kaartverkoopsysteem en een door de 
KNVB voorgeschreven toegangscontrolesysteem. 

 
• dat de KNVB hiermee ten doel heeft de service aan het Nederlandse voetbalpubliek 

aanzienlijk te verbeteren, het financieel beheer en de controle daarop op clubniveau op een 
bedrijfsmatige manier te realiseren en het comfort voor en de veiligheid van het publiek in de 
stadions - middels het opleggen van landelijke stadionverboden - te vergroten. 

 
• dat de KNVB daartoe het product (Seizoen) Club Card heeft ontwikkeld, alsmede een op die 

(Seizoen) Club Card gebaseerd geautomatiseerd kaartverkoop ('WTS-systeem'). 
 

• dat dit WTS-systeem mede gebaseerd is op de centrale registratie door de KNVB in de 
'Centrale Controle Club Cards', van alle door de KNVB en BVO's aan de KNVB te verstrekken 
persoonsgegevens van (Seizoen) Club Card-houders. 

 
• dat de registratie en gebruik van persoonsgegevens plaatsvindt conform de privacywetgeving. 

 
• dat het doel van deze gedragscode is om alle betrokkenen op adequate wijze te informeren 

over de registratie en gebruik van persoonsgegevens, het doel daarvan alsmede de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan het sanctiebeleid bij overtreding van de KNVB 
Standaardvoorwaarden en/of gedragingen die het aanzien en het belang van het voetbal 
schaden. 

 
• dat personen van wie de KNVB persoonsgegevens verwerkt dan wel personen aan wie een 

landelijk stadionverbod is opgelegd zich, overeenkomstig het bepaalde in deze Gedragscode, 
schriftelijk kunnen wenden tot de Commissie stadionverboden en/of juridische afdeling van de 
KNVB.  

 
De Gedragscode bestaat uit twintig artikelen en luidt als volgt: 
 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1  Begripsomschrijvingen  
 
In dit reglement wordt verstaan onder:  
Gedragscode: de onderhavige 'Gedragscodegegevensverwerking 

stadionverboden en reglement commissie 
stadionverboden' , opgesteld op basis van bepaling 2.9 
van de aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en -
geweld; 

Standaardvoorwaarden: de ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
Utrecht gedeponeerde standaardvoorwaarden van de 
KNVB; 

Verwerking:   de verwerking van persoons- en delictgegevens door 
de KNVB; 

Commissie stadionverboden van de KNVB:  de commissie bedoeld in artikel 13; 
Verantwoordelijke:   een door het bestuur betaald voetbal aan te wijzen 

medewerker van de KNVB die verantwoordelijk is voor 
de verwerking; 
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Club Card (CC):   de door de club uitgegeven card waarmee een 
Aankooprecht is verkregen; 

Seizoen Club Card (S)CC):   de door de club uitgegeven card waarmee zowel een 
Aankooprecht als een Toegangsrecht is verkregen. 

 
Artikel 2  Doel 
 
1. Het doel van de Verwerking is de KNVB, overeenkomstig het bepaalde in de 

Standaardvoorwaarden van de KNVB, in staat te stellen: 
a. personen, op grond van de door het Openbaar Ministerie bij machtiging van de Minister van 

Justitie ter beschikking gestelde namen, adressen en delictgegevens van personen, die 
worden verdacht van of zijn veroordeeld wegens strafbare feiten die zijn begaan ter 
gelegenheid van voetbalwedstrijden, per feit een stadionverbod op te leggen. 

b. op grond van de door de BVO's of een andere niet met de opsporing van strafbare feiten 
belaste instantie verstrekte gegevens, de hiervoor onder a. genoemde maatregel op te 
leggen. 

c. personen, die op grond van het hiervoor onder a. en b. gestelde voor een bepaalde periode 
een stadionverbod wordt opgelegd, een geldboete op te leggen. 

d. opgelegde stadionverboden te handhaven. 
e.   te voorkomen dat:  

- personen meer dan één Club Card op dezelfde naam bezitten 
- een (S)CC-houder tegelijkertijd een Seizoen Club Card en een Club Card bezit 
- een Club Card-houder een Club Card door een ander laat gebruiken 

2. De Verwerking heeft tevens ten doel het maken van overzichten ten behoeve van beleidsanalyse, 
statistiek en verslaglegging.  

3. Met inachtneming van het bepaalde in deze Gedragscode mogen deze gegevens tevens worden 
gebruikt voor het verstrekken van inlichtingen aan personen, die daarop ingevolge dit reglement 
aanspraak kunnen maken. 

 
Artikel 3  Verantwoordelijke 
 
1. De Verantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat de Verwerking overeenkomstig deze 

Gedragscode plaatsvindt en treft daartoe de nodige voorzieningen. 
2. Het invoeren, wijzigen en verwijderen van door de KNVB verwerkte gegevens geschiedt 

uitsluitend door de Verantwoordelijke of de onder zijn leiding met werkzaamheden in dit kader 
voor de KNVB belaste persoon/personen.  

 
 
Verwerking van gegevens 
 
Artikel 4  Gegevens 
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
a. de verstrekkende instantie; 
b. de voornamen en achternaam; 
c. de geboortedatum en –plaats; 
d. het adres en woonplaats; 
e.   het telefoonnummer; 
f.    het soort identiteitsbewijs alsmede het nummer hiervan; 
g. een beknopte omschrijving van het delict of de gedragingen, vergezeld van plaats- en 

datumgegevens en schade-informatie; 
h    recidivegegevens; 
i.    informatie betreffende de strafrechtelijke afdoening; 
j.    pasfoto betrokkene. 
 
Artikel 5  Verwijdering van gegevens 
 
De gegevens die ingevolge deze Gedragscode zijn verwerkt, worden verwijderd: 
a. indien tot uitsluiting is overgegaan: twee (2) jaar nadat de uitsluiting is afgelopen en een eventueel 

opgelegde geldboete aan de KNVB is voldaan;  
b. indien niet tot uitsluiting is overgegaan: onmiddellijk na het nemen van deze beslissing; 
 
 



Juli 2008 3 

c. onmiddellijk na (schriftelijke) kennisgeving hiervan: 
- indien de Commissie stadionverboden van de KNVB de beslissing van de KNVB om een 

persoon uit te sluiten, vernietigt; 
- de verdachte wordt vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging dan wel de Officier van 

Justitie alsnog besluit tot een technisch sepot. 
d. indien tot beëindiging van het (S)CC-houderschap is overgegaan en/of de geldigheidsduur 

van de (S)CC is verstreken, tenzij de desbetreffende (S)CC-houder in een periode van vijf jaar 
voorafgaande aan beëindiging van het (S)CC-houderschap zich schuldig heeft gemaakt aan 
wangedrag. In dit laatste geval zal de registratie nog gedurende drie jaar na beëindiging 
worden gehandhaafd. 

  
Artikel 6  Vernietiging van gegevens 
 
1. De verwijderde gegevens worden terstond vernietigd, behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 

van dit artikel. 
2. Anonieme gegevens ontdaan van persoonsgegevens voor het maken van overzichten ten 

behoeve van beleidsanalyse, statistiek en verslaglegging mogen worden bewaard. 
3. In geval van nog lopende civiele procedures kan de Commissie stadionverboden van de KNVB 

toestaan dat de gegevens voor de periode van de procedure door de Verantwoordelijke of de 
onder zijn leiding met werkzaamheden in dit kader voor de KNVB belaste persoon/personen op 
een daarvoor bestemde plaats worden bewaard. 

 
Artikel 7  Toegang 
 
Tot de gegevens hebben uitsluitend toegang: 
a. de in artikel 3 genoemde personen; 
b. de Minister van Justitie en de door deze aangewezen ambtenaren; 
c. de Officieren van Justitie; 
d. de politie, voorzien van een daartoe strekkende schriftelijke machtiging van de Officier van 

Justitie; 
e. de secretaris en leden van de Commissie stadionverboden van de KNVB; 
f. de KNVB en de BVO's in het kader van serviceverlening, kaartverkoop, toegangscontrole en het 

opleggen van sancties. (De medewerkers van de KNVB die belast zijn met de procedure en de 
uitvoering van de (S)CC-overeenkomst hebben geen toegang tot de gegevens genoemd in artikel 
4 g,h,i en j). 

 
Artikel 8  Verstrekking van gegevens 
 
1. De gegevens mogen uitsluitend worden verstrekt aan: 

a. politieambtenaren, voor zover voorzien van een daartoe strekkende schriftelijke machtiging 
van de Officier van Justitie; 

b. Officieren van Justitie, voor zover noodzakelijk voor de effectuering van de uitsluiting; 
c. beheerders van stadions, voor zover noodzakelijk voor de effectuering van de uitsluiting; 
d. veiligheidscoördinatoren van BVO's, voor zover noodzakelijk voor de effectuering van de 

uitsluiting; 
 e. de secretaris en leden van de Commissie stadionverboden van de KNVB voor zover nodig 

voor de uitoefening van hun taak ingevolge dit reglement; 
 f. buitenlandse voetbalorganisaties c.q. de UEFA en/of de FIFA, voor zover noodzakelijk voor de 

effectuering van de uitsluiting; 
 g. de advocaat van de KNVB, voor zover nodig ten behoeve van het voeren van civiele 

procedures; 
h. andere personen, voor zover de Minister van Justitie daartoe toestemming heeft verleend, de 

Commissie stadionverboden van de KNVB gehoord hebbende; 
i. derden die werken in opdracht van de KNVB, voor zover noodzakelijk voor de effectuering van 

de kaartverkoop. 
2. Overzichten van niet op individuele personen herleidbare gegevens uit de registratie mogen op 

door de KNVB te bepalen wijze worden verstrekt of gepubliceerd. 
 
Artikel 9  Doorgifte aan derde landen 
 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zal de KNVB alleen gegevens verstrekken aan BVO's 

en/of andere organisaties buiten de Europese Economische Ruimte indien en voor zover het 
desbetreffende land een passend beschermingsniveau biedt. 
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2. Indien een land geen passend beschermingsniveau biedt, zal de KNVB geen gegevens 
doorgeven aan BVO's en/of andere organisaties in dat land, tenzij met de desbetreffende BVO 
en/of andere organisatie een overeenkomst is gesloten ter bescherming van de privacy van 
betrokkene en de KNVB op basis daarvan een vergunning van de Minister van Justitie heeft 
gekregen.    

 
Artikel 10  Inzage- en correctierecht 
 
1. Een ieder heeft het recht een overzicht te verlangen van de over hem door de KNVB en/of BVO's 

geregistreerde gegevens en daarvan correctie, verwijdering of afscherming te verzoeken indien de 
gegevens onjuist zijn, irrelevant voor de doeleinden zijn of anderszins in strijd met de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoon kan zich daartoe wenden tot de 
KNVB, afdeling juridische zaken, Postbus 515, 3700 AM Zeist. 

2.   Het verzoek om inzage wordt binnen vier weken schriftelijk beantwoord. Indien het belang van 
betrokkene dit vordert, kan ook anders dan schriftelijk worden gereageerd, voor zover betrokkene 
zich deugdelijk heeft gelegitimeerd. 

3. Aan betrokkene worden geen afschriften verstrekt van over hem opgenomen gegevens. 
4. Naar aanleiding van de verleende inzage kan betrokkene een concreet geformuleerd en van een 

deugdelijke motivering voorzien, verzoek tot correctie bij de Verantwoordelijke indienen. 
5.   a.   Indien de Verantwoordelijke instemt met het verzoek tot correctie zal de correctie terstond 

worden aangebracht en de oude gegevens worden verwijderd en vernietigd, zo nodig na 
overleg met de verstrekkende instantie. 

 b.   Indien de Verantwoordelijke niet instemt met het verzoek tot correctie legt de 
Verantwoordelijke het verzoek tot correctie voor aan de Commissie stadionverboden van de 
KNVB. Indien de Commissie stadionverboden van de KNVB instemt met het verzoek tot 
correctie zal de correctie terstond worden aangebracht en de oude gegevens worden 
verwijderd en vernietigd, zo nodig na overleg met de verstrekkende instantie.  

6. Betrokkene wordt binnen vier weken na ontvangst van zijn verzoek schriftelijk op de hoogte 
gesteld of, en in hoeverre aan zijn verzoek tot correctie zal worden voldaan. Indien het verzoek tot 
correctie wordt geweigerd zal de weigering worden gemotiveerd. 

 
Artikel 11  Informatieplicht 
 
1.   De Verantwoordelijke zal betrokkene de volgende informatie verstrekken: 

a. de identiteit van de KNVB; 
b. de in artikel 2 genoemde doeleinden waarvoor de gegevens van betrokkene worden verwerkt; 
c. het in artikel 10 bedoelde inzage- en correctierecht en de wijze waarop deze rechten kunnen 

worden uitgeoefend. 
 
Artikel 12  Beveiliging 
 
De Verantwoordelijke zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen 
om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de 
registratie en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengt. De maatregelen zijn er 
mede op gericht onnodige verzameling en verdere registratie van persoonsgegevens te voorkomen.  
 
 
Commissie stadionverboden van de KNVB 
 
Artikel 13  Algemeen 
 
1. Het bestuur betaald voetbal benoemt een commissie van tenminste drie personen, waaronder een 

voorzitter. De Minister van Justitie wordt van deze benoemingen in kennis gesteld en kan 
hiertegen binnen 30 dagen bindend bezwaar aantekenen.  

2. De voorzitter en overige leden van de commissie worden voor de duur van drie jaar benoemd en 
kunnen telkens voor de duur van drie jaar worden herbenoemd. Indien de voorzitter of een lid van 
de commissie in een jaar de leeftijd van 70 jaar bereikt, kan de voorzitter of het betreffende lid 
slechts in functie blijven tot en met 1 december van dat jaar. 

3. De Commissie stadionverboden van de KNVB ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de bepalingen van deze Gedragscode.  

4. De Commissie stadionverboden van de KNVB dient het College van Procureurs-Generaal en het 
bestuur betaald voetbal desgevraagd of uit eigener beweging van advies over onderwerpen die 
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met de verwerking van persoonsgegevens samenhangen. Jaarlijks brengt zij verslag uit van haar 
werkzaamheden en bevindingen aan het College van Procureurs-Generaal en het bestuur betaald 
voetbal. 

5. De Commissie stadionverboden van de KNVB is bevoegd om derden te horen.  
6. Het bestuur betaald voetbal voorziet in de secretariaatsbijstand en benoemt hiertoe een 

secretaris. De sectie betaald voetbal draagt de kosten, verbonden aan het functioneren van de 
Commissie stadionverboden van de KNVB.  

 
Artikel 14  Klachtrecht 
 
1. Een ieder van wie persoonsgegevens zijn verwerkt door de KNVB kan zich schriftelijk tot de 

Commissie stadionverboden van de KNVB wenden indien hij een klacht heeft met betrekking tot: 
- de toepassing van deze Gedragscode; 
- de (inhoud van de) verwerking van de gegevens; 
- de wijze waarop de KNVB deze gegevens gebruikt. 

2. Klachten en bezwaren tegen de informatieverstrekking zelf dient de betrokkene aan de 
verstrekkende instantie voor te leggen, hetgeen bij verstrekking van gegevens volgens artikel 2 lid 
1 onder a. van deze Gedragscode, het Openbaar Ministerie is.  

3. Betrokkene dient zijn klacht in het verzoekschrift zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. De 
Commissie stadionverboden van de KNVB bevestigt binnen 14 dagen de ontvangst van het 
verzoekschrift.  

4. De Commissie stadionverboden van de KNVB stelt met betrekking tot de klacht een onderzoek in 
en vordert, indien haar van onregelmatigheden is gebleken, dat de nodige maatregelen worden 
genomen. Na voltooiing van haar onderzoek zendt de Commissie stadionverboden van de KNVB 
betrokkene in alle gevallen bericht van haar beslissing. Zij kan die beslissing nemen die haar 
mede in het licht van de wet in de gegeven omstandigheden billijk voorkomt. 

5. De BVO's (ingevolge artikel 2 lid 1 sub b.), de Verantwoordelijke en de overige in artikel 3 
bedoelde personen verstrekken de Commissie stadionverboden van de KNVB op haar verzoek de 
inlichtingen, die zij voor de uitoefening van haar taak behoeft. 

 
Artikel 15  Beroep 
 
1. a. In geval de KNVB een persoon een stadionverbod en/of een geldboete heeft opgelegd, kan 

betrokkene beroep aantekenen bij de Commissie stadionverboden van de KNVB. Het beroep 
heeft geen schorsende werking.  

b. Het beroep dient aangetekend te worden verzonden aan de Commissie stadionverboden van 
de KNVB en binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit te zijn ontvangen, bij gebreke 
waarvan het beroep niet-ontvankelijk is. De Commissie stadionverboden van de KNVB zal op 
een ontvankelijk beroepschrift binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en het besluit 
schriftelijk aan betrokkene doen toekomen. Deze termijn kan met 30 dagen worden verlengd. 
De commissie stadionverboden doet daarvan schriftelijk mededeling aan betrokkene. De 
genoemde termijnen gelden niet indien betrokkene zelf om uitstel verzoekt.  

c. De Commissie stadionverboden van de KNVB kan de beslissing van de KNVB om een 
stadionverbod en/of een geldboete op te leggen bevestigen, (gedeeltelijk) vernietigen en 
wijzigen. 

 
Artikel 16  Herziening 
 
1. a.  Na het verstrijken van de hiervoor genoemde beroepstermijn kan een persoon aan wie de 

 KNVB een stadionverbod en/of een geldboete heeft opgelegd zich wenden tot de Commissie 
stadionverboden van de KNVB met het verzoek de opgelegde maatregel te herzien op grond 
van het bestaan van nieuwe feiten en/of omstandigheden. Een verzoek tot herziening van de 
door de KNVB opgelegde maatregel dient schriftelijk te worden gedaan.   

 b. De Commissie stadionverboden van de KNVB kan de beslissing van de KNVB om een 
stadionverbod en/of een geldboete op te leggen bevestigen, (gedeeltelijk) vernietigen en 
wijzigen. 
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Slotbepalingen 
 
Artikel 17  Geheimhouding 
 
Alle in de artikelen 3, 7, 8 en 13 bedoelde personen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen, 
waarvan zij in hun hoedanigheid kennis nemen, tenzij de uitoefening van hun taak mededeling 
noodzakelijk maakt. 
 
Artikel 18  Bekendmaking 
 
Deze Gedragscode zal door het bestuur betaald voetbal op een door hen gewenste wijze worden 
gepubliceerd alsmede voor een ieder ter inzage worden neergelegd bij de KNVB te Zeist en bij het 
stafbureau voorlichting van het departement van justitie. Op grond van een schriftelijk verzoek van 
een belanghebbende zal een afschrift van dit reglement worden verstrekt. 
 
Artikel 19  Wijziging Gedragscode 
 
Het bestuur betaald voetbal kan, gehoord hebbende de Commissie stadionverboden van de KNVB, 
deze Gedragscode wijzigen. De Commissie stadionverboden van de KNVB kan gevraagd en 
ongevraagd adviezen omtrent de wijziging van deze Gedragscode uitbrengen. Wijzigingen worden 
overeenkomstig artikel 18 bekendgemaakt. 
 
Artikel 20 Inwerkingtreding 
 
Deze Gedragscode treedt in werking twee dagen na de in artikel 18 genoemde publicatie. 
 


