De KBVB heeft binnen het kader van haar statutaire doelen een officiële
supportersvereniging met de naam “1895” opgericht om de supporters te kunnen belonen
voor de inspanningen die ze leveren om het imago van de Rode Duivels en dus van de KBVB
te promoten door hen meer bepaald voorrang te verlenen bij de aankoop van tickets zodat ze
internationale wedstrijden kunnen bijwonen.
Vermits het gaat om rechten op de verdeling van toegangsbewijzen die tot
voetbalwedstrijden moet worden aangenomen dat het koninklijk besluit van 20 juli 2005
houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden, genomen
in toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden, in deze materie van toepassing is.
Wat meer bepaald betekent dat de bepalingen van onderhavige overeenkomst enkel kunnen
worden geïnterpreteerd of beoordeeld tegen het licht van de bindende wetsbepalingen van
openbare orde betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
De KBVB, 1895 en de supportersclubs hebben een charter ondertekend dat diverse aspecten
van de verdeling van de toegangsbewijzen tot internationale wedstrijden reglementeert. Het
verduidelijkt onder meer enkele plichten betreffende de ledenlijsten van de supportersclubs.

Onderhavige overeenkomst wil vooral de modaliteiten voor de verwerking van de
persoonsgegevens van de supporters en de algemene kwesties ter zake tussen de
verschillende partijen regelen, wetende dat de KBVB en 1895 bijzondere aandacht besteden
aan het respect van het privéleven van de supporters.
Ze heeft ook tot doel om de betrekkingen tussen de club, de KBVB en 1895 te regelen voor
alles wat betrekking heeft op het gebruik van de beheersoftware van de aangeslotenen
(verder ook de "toepassing" genoemd) en de levering door de club van gegevens over haar
aangeslotenen.

De partijen komen overeen dat de bepalingen die een afdoende bescherming van het
privéleven van de supporters verzekeren of toelaten te verzekeren in het kader van de
vigerende wet in de materie, essentiële elementen van onderhavige overeenkomst zijn,
zodat hun nietigheid tot de nietigheid van de volledige overeenkomst zou leiden.

Onderhavige overeenkomst begint te lopen op de datum van ondertekening en, ten laatste,
vanaf de aansluitingsdatum van de supportersclub bij 1895 en is van onbepaalde duur.
Ze loopt van rechtswege, zonder vooropzeg of enige formaliteiten af op de dag waarop de
club niet meer aangesloten is bij 1895.

De KBVB en 1895 delen de secretaris en de penningmeester van de club een toegangs- en
gebruiksrecht op de beheersoftware van de aangeslotenen mee wanneer de club zich bij 1895
aansluit. Dit recht is niet exclusief en niet overdraagbaar. Het mag enkel worden gebruikt in
het kader dat onderhavige overeenkomst definieert, in overeenstemming ermee en volgens
de authentificatiemodaliteiten die de KBVB en 1895 bepalen.

5.1. De secretaris en de penningmeester van de club hebben een gebruikersnaam en een
wachtwoord, die de KBVB/1895 op het gepaste moment leveren en die hen een persoonlijke
en vertrouwelijke toegang verzekeren tot het beheersysteem van de aangeslotenen. Ze
moeten ervoor zorgen dat hun gebruikersnaam en hun wachtwoord niet worden onthuld. Elk
gebruik van de beheersoftware van de aangeslotenen door middel van de login en het
wachtwoord die werden toegekend aan de secretaris of de penningmeester van de club wordt
verondersteld door hen te zijn gedaan.
De gebruikersnaam (of login) en het wachtwoord kunnen op elk moment gewijzigd worden
via de profielpagina van de gebruiker.
Indien de secretaris/penningmeester weet of vermoedt dat iemand anders in het bezit is van
deze gegevens, moet hij zijn login en wachtwoord onmiddellijk veranderen.
5.2. De club is verantwoordelijk voor de kennisgeving aan 1895 van een verandering van
secretaris/penningmeester. Vermits de gebruikersnamen en wachtwoorden persoonlijk en
niet-overdraagbaar zijn, impliceert elke verandering van secretaris dat de nieuwe gebruiker
een nieuwe login en wachtwoord krijgt.
5.3. De KBVB en 1895 behouden zich het recht voor om de authentificatieprocedure te
wijzigen om de veiligheid van het systeem te versterken. De KBVB en/of 1895 lichten de
gebruikers van het systeem tijdig in en deze krijgen een termijn van 10 kalenderdagen om
zich in regel te stellen met de vereiste minimale veiligheidsmaatregelen. Na afloop van deze
termijn schort de KBVB de toegang van de club tot zijn servers op tot zij heeft aangetoond
dat ze voldoet aan de vereiste minimale veiligheidsmaatregelen. Indien de duur van de
opschorting gelijk is aan of hoger dan drie maanden, wordt deze opschorting omgezet in een

toegangsverbod tot het netwerk, met het gevolg dat de KBVB/1895 niet meer in staat zullen
zijn om de diensten te leveren die horen bij de aansluiting van de club bij 1895.
5.4. Behoudens bedrieglijk opzet of zware fout kunnen de KBVB en 1895 nooit aansprakelijk
worden gesteld voor willekeurige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in verband met
het gebruik van de persoonlijke toegang van de secretaris van de club door derden of hijzelf,
ongeacht of dit gebruik frauduleus is of niet en ongeacht welke natuurlijke of rechtspersoon
deze schade heeft opgelopen.
5.5. De beheersoftware van de aangeslotenen is op de servers van de KBVB geïnstalleerd.
Ondanks alle voorzorgen die hij neemt inzake veiligheid, kan de KBVB niet verzekeren dat
alle servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Hij wijst alle
aansprakelijkheid uit hoofde hiervan af, behoudens bij bedrog of zware fout van hem.
5.6. De KBVB en 1895 hebben de gebruiksrechten van de beheersoftware van de
aangeslotenen verworven, maar hebben de software niet ontworpen en hebben evenmin de
mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen. De KBVB kan niet aansprakelijk worden
gesteld en verzekert noch dat de toepassing die ter beschikking wordt gesteld van de club,
vrij is van fouten, noch dat de geleverde diensten beantwoorden aan de behoeften van de
club.
5.7. De club is verantwoordelijk voor de compatibiliteit van het materiaal en de software die
ze gebruikt met het systeem dat de KBVB heeft ingevoerd.
5.8. De KBVB heeft alle veiligheidsmaatregelen genomen om de hem toevertrouwde
gegevens te beschermen (back-upsysteem, fysieke veiligheid van de lokalen van de servers,
veiligheidsmaatregelen voor het netwerk...). Verder wordt verduidelijkt dat de gegevens die
via het Internet van en naar ons beheersysteem van de aangeslotenen migreren, niet
gecodeerd zijn. Het communicatieproces van gegevens via Internet is in elk geval en
ondanks alle voorzorgsmaatregelen van de KBVB, niet vrij van risico’s. Zo kunnen de
gegevens buiten zijn weten om worden opgevangen en/of gewijzigd en/of gewist en/of
overgedragen via het Internet.
De club is zich bewust van deze risico‘s en aanvaardt ze, net als het feit dat de KBVB geen
bescherming van de gegevens kan verzekeren en geen aansprakelijkheid op dit vlak
aanvaardt.
5.9. De gebruikers van het beheersysteem van de aangeslotenen verbinden er zich toe de
minimale veiligheidsregels te respecteren, gelet op hun statuut van privégebruikers (niet
professioneel), en er meer bepaald op toe te zien dat:
•

hun systeem beschermd is via de installatie van een antivirus dat regelmatig wordt

bijgewerkt en een firewall;
•

ze hun login en wachtwoord niet meedelen, meer bepaald per e-mail. De KBVB en

1895 verduidelijken in dit kader dat ze nooit zullen vragen om deze gegevens mee te delen,

noch per e-mail, noch via een ander communicatiemiddel. Login en wachtwoord worden
enkel gevraagd op de toegangspagina tot de beheersoftware van de aangeslotenen en enkel
om toegang te verlenen tot deze software;
•

ze geen links gebruiken die in e-mails staan en hen naar pagina’s sturen waar hun

toegangsgegevens tot de beheersoftware van de aangeslotenen wordt gevraagd;
•

ze niet in het systeem inloggen vanaf een openbare computer of, indien dat het geval

zou zijn, niet toelaten dat het wachtwoord op de computer in kwestie wordt bewaard;
•

ze het wachtwoord dat de KBVB/1895 geeft, veranderen bij het eerste gebruik van het

systeem;
•

ze een wachtwoord kiezen dat bepaalde veiligheidswaarborgen biedt: ten minste acht

tekens (minimum gevraagd door het systeem) en samengesteld uit getallen en letters. Naast
deze minimale maatregelen wordt aangeraden om hoofdletters en kleine letters af te
wisselen en ook speciale tekens zoals *, -,°... in het wachtwoord op te nemen
•

ze na elk gebruik uitloggen.

De niet-naleving van hoger vermelde veiligheidsvoorwaarden wordt de facto beschouwd als
een inbreuk op de veiligheid van het beheersysteem van de aangeslotenen (dewelke kan
gesanctioneerd worden).
De club kan andere veiligheidsmaatregelen invoeren, maar het ontbreken daarvan wordt niet
beschouwd als een inbreuk op de veiligheid van het systeem.
Gelet op de evolutie van de technologie, kan het zijn dat bepaalde bijkomende
veiligheidsmaatregelen als een vereist minimum worden beschouwd. De KBVB en/of 1895
lichten de gebruikers van het systeem tijdig in en deze beschikken over een termijn van 10
kalenderdagen om zich in regel te stellen met de vereiste minimale veiligheidsmaatregelen.
Na afloop van deze termijn schort de KBVB de toegang tot zijn servers op tot de gebruiker
heeft aangetoond dat hij voldoet aan de vereiste minimale veiligheidsmaatregelen. Indien de
duur van de opschorting gelijk is aan of hoger dan drie maanden, wordt deze opschorting
omgezet in een toegangsverbod tot het netwerk, met het gevolg dat de KBVB/1895 niet meer
in staat zouden zijn om de diensten te leveren die horen bij de aansluiting van de club bij
1895
5.10. De KBVB en 1895 behouden zich het recht voor om de toegang tot de beheersoftware
van de aangeslotenen te verbieden aan clubs die onderhavige overeenkomst niet respecteren
of een inbreuk gepleegd hebben op de veiligheid van het beheersysteem van de
aangeslotenen. Dit toegangsverbod vereist geen voorafgaande waarschuwing of
ingebrekestelling.

De KBVB stelt alles in het werk om de club 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang te verlenen
tot de beheersoftware van de aangeslotenen.
Er kan echter geen enkele waarborg betreffende de continuïteit van deze dienst worden
gegeven aan de club, vermits de servers onbeschikbaar kunnen worden ten gevolge van
pannes, onderhoudswerken, diverse wijzigingen...
Verder behoudt de KBVB zich het recht voor om elke toegang tot zijn servers te onderbreken
indien hij oordeelt dat er een kans op fraude of misbruik ervan bestaat, dewelke op deze
manier kan worden voorkomen.
Behoudens zijn bedrog of zware fout kan de KBVB niet aansprakelijk worden gesteld voor de
rechtstreekse of onrechtstreekse schade van een dergelijke onderbreking van de tot de
beheersoftware van de aangeslotenen, van een onderbreking van het Internet, van
aansluitingsproblemen of problemen in het communicatienetwerk en dit, ongeacht welke
natuurlijke of rechtspersoon deze schade heeft opgelopen.

7.1. De gebruiksrechten van de beheersoftware van de supporters werden verworven door de
KBVB en 1895, die geen houders zijn van de auteursrechten op de software, noch van enig
ander intellectueel eigendomsrecht, behoudens wat betreft de gegevensbestanden in de
software.
De club erkent en aanvaardt dat de gegevensbestanden die in de toepassing zijn inbegrepen,
de exclusieve eigendom zijn van de KBVB/1895, zelfs indien deze gegevensbestanden een
geheugen van de club bevatten, die wordt gedefinieerd als elke willekeurige informatie of
materiaal die de club bezit of controleert en die op het gepaste moment door de KBVB of
1895 wordt gevraagd voor integratie in de toepassing. Deze paragraaf snap ik niet
7.2. De club mag gebruik maken van bepaalde functies van de beheersoftware van de
aangeslotenen die tot haar beschikking wordt gesteld, maar dit impliceert niet dat ze op
deze manier een willekeurig intellectueel eigendomsrecht op de toepassing of zijn inhoud
krijgt.
Software of toepassing betekent niet enkel alle software of instructiereeksen die de werking
ervan bepalen, maar ook zijn aspect, presentatie of structuur. Men gaat er meer algemeen
van uit dat het gaat om software die toelaat om de activiteit(en) te verwezenlijken waarvoor

hij is ontworpen, in dit geval de automatisering van de taken in het kader van het beheer in
de ruime zin van de aangeslotenen (inclusief de automatisering van taken die toelaten om
bepaalde diensten van de KBVB/1895, zoals het beheer van de reservering van tickets te
concretiseren...).
7.3. De software wordt in zijn “huidige staat” en “als dusdanig” ter beschikking gesteld van
de club. Het gebruik van de software door de club gebeurt dus op eigen risico, zonder dat
haar enige willekeurige waarborg wordt gegeven, noch expliciet, noch impliciet, inclusief,
maar niet beperkt, elke impliciete waarborg en voorwaarde van onderhandelbaarheid,
geschiktheid/afgestemdheid op een specifiek gebruik, van eigendomstitel en van
afwezigheid van inbreuk.
7.4. De software wordt gratis ter beschikking gesteld van de club. Alle eventuele andere
kosten gelieerd aan het gebruik ervan zijn volledig ten laste van de club.

Het spreekt vanzelf dat enkel 1895 en de KBVB kunnen worden beschouwd als zijnde
gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de
supporters. In deze zin bepalen zij alleen de finaliteit van de gegevensinzameling.
De clubs mogen deze gegevens in geen geval buiten het kader van deze finaliteit gebruiken.
De KBVB en 1895 doen een verklaring bij de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer betreffende het bestaan en het gebruik van het gegevensbestand
van de aangeslotenen. De finaliteitvan dit gegevensbestand wordt in deze verklaring
vermeld. De verklaring kan worden geraadpleegd op de website van de hoger vermelde
Commissie (http://www.privacycommission.be).

9.1. De club moet de supporters die zich bij haar aansluiten of aangesloten zijn en zich
eveneens willen aansluiten bij 1895, registreren in de toepassing die tot haar beschikking is
gesteld.
De persoonsgegevens van de supporters dienen te worden gewist zodra hun aansluiting bij
de supportersclub en/of 1895 afloopt, en dit ten laatste binnen de 10 dagen vanaf de datum
van het einde van de aansluiting.- ter info: dit mag langer zijn (cfr. Redelijke bewaartermijn,
zolang hierover duidelijk gecommuniceerd wordt)
De club moet de supporter ten laatste op het moment van de registratie meedelen:

•

dat persoonsgegevens worden geregistreerd in een gegevensbestand en dat de KBVB

en 1895 de verantwoordelijken voor de verwerking zijn;
•

dat dit gegevensbestand bestemd is voor intern gebruik door de KBVB/1895;

•

dat dit gebruik gebeurt in het kader van de finaliteit die de KBVB en 1895 definiëren

en is aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te
raadplegen op de website van deze laatste (http://www.privacycommission.be), dat deze
finaliteit wordt bepaald door de diensten die 1895 aan de aangeslotenen aanbiedt en door de
naleving van de wettelijke of reglementaire plichten waaraan de KBVB en 1895 onderworpen
zijn, meer bepaald, maar niet beperkend inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden;
•

dat de ingezamelde gegevens de KBVB en 1895 in het bijzonder toelaten om te

voldoen aan hun wettelijke plichten betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, en
meer bepaald deze die worden gedefinieerd door het koninklijk besluit van 20 juli 2005
houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden; dat 1895
de lijst van personen die een toegangsbewijs hebben aangevraagd, in het kader hiervan kan
overmaken aan de dienst van de KBVB die belast is met de toepassing van de wetgeving
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden en moet nagaan of de aanvragers van een
toegangsbewijs niet het voorwerp zijn van een willekeurige maatregel die hen de toegang tot
het stadion verbiedt. Dat, indien uit de vergelijking van de lijst met personen voor wie een
stadionverbod geldt en de lijst met personen die een toegangsbewijs hebben aangevraagd,
die wordt gemaakt in het kader van de vereiste controles van de administratieve of
gerechtelijke stadionverboden, blijkt dat er - al was het maar fonetische, maar dan wel op
voorwaarde dat ze belangrijk zijn - overeenkomsten zijn, worden volgende
persoonsgegevens van de betrokken persoon of personen meegedeeld aan de politie/de
bevoegde cel van de FOD Binnenlandse zaken: naam, voornaam, geboortedatum, adres en
rijksregisternummer; dat het rijksregisternummer enkel mag worden gebruikt in het kader
van de plichten inzake veiligheid bij voetbalwedstrijden die op de organisatoren van
voetbalwedstrijden wegen;
•

dat de supporter die een voetbalwedstrijd in een stadion wil bijwonen, moet weten

dat elke persoon die het stadion betreedt, kan worden gefilmd en dat de beelden kunnen
worden geregistreerd en bewaard; dat de registratie en de bewaring van deze beelden door
de politiediensten of/en de organisator enkel kan gebeuren om de veiligheid in het stadion
te behouden en te respecteren en ten slotte, dat de verwerking van de beelden tot doel heeft
om feiten te voorkomen en op te sporen die worden gestraft door de wet van 21 december
1998, gewijzigd door de wet van 10 maart 2003 en deze van 27 december 2004 betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden, de inbreuken en schendingen van het huishoudelijk
reglement en om hun bestraffing mogelijk te maken via de identificatie van de auteurs;
•

dat de supporter wordt uitgenodigd om het privacybeleid ter zake dat op hem van

toepassing is, te raadplegen op de website www.belgianfootball.be. Dit document kan op elk
moment worden aangepast;
•

dat de supporter recht heeft op toegang tot en rechtzetting van deze gegevens en dat

hij zijn verzoeken in dit kader naar de secretaris van de club mag sturen; dat de supporter

zich voor alle andere kwesties betreffende de bescherming van de persoonsgegevens
rechtstreeks tot de KBVB, Houba de Strooperlaan 145 te 1020 Brussel, kan richten;
•

dat de club een volwaardig gegevensbestand voor eigen gebruik kan of heeft kunnen

samenstellen, volgens de finaliteit die ze bepaalt; dat de supporter in dit kader wordt
ingelicht over het feit dat de gegevens die hij levert of geleverd heeft, bestemd zijn/waren
voor opname in een gegevensbestand van de club, die onderscheiden is van het bestand
waarmee hij gebruik kan maken van de diensten van 1895. De club heeft zich contractueel
verbonden tegenover de KBVB en 1895 om het gegevensbestand dat ze voor eigen gebruik
samenstelt, enkel te gebruiken voor het beheer van haar aangeslotenen, inclusief de
mogelijkheid om hen informatie over het verenigingsleven van de club mee te delen. De
KBVB en/of 1895 kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een willekeurige
inbreuk op de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of zelfs voor
welke schade dan ook die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met de verwerking
van de gegevens, hun opslag, het ontwerp, het gebruik, het beheer van het gegevensbestand,
of met een willekeurige operatie die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met het
gegevensbestand van de club."
•

dat de KBVB en 1895 zich het recht voorbehouden over de meegedeelde gegevens te

beschikken, om de supporters een newsletter aan te bieden, hen van de activiteiten van hun
commerciële partners op de hoogte te houden, of om deze laatsten toe te laten deze
gegevens voor direct marketingdoeleinden te gebruiken. Ten dien einde zal de supporter
over zijn voorkeur terzake worden ondervraagd en zal hij de gelegenheid krijgen om alle of
een gedeelte van deze diensten te weigeren.
9.2. De registratie van de supporters gebeurt via de invoer van de persoonsgegevens die de
software vraagt.
9.3. De club moet de aansluitingsdocumenten / het bewijs van de aanvaarding van de
aansluitingsvoorwaarden en de vermeldingen in verband met de privacy door de supporter
bewaren.
9.4. Het recht op toegang en rechtzetting van de persoonsgegevens moet worden verzekerd:
•

recht op toegang: de secretaris van de club moet de supporter alle persoonsgegevens

die op hem betrekking hebben, meedelen en dit, binnen een redelijke termijn
•

recht op rechtzetting: op verzoek van de supporter voert de secretaris van de club

eventuele wijzigingen aan zijn persoonsgegevens in en dit, binnen een redelijke termijn
vanaf het verzoek van de supporter
•

een termijn van meer dan 15 kalenderdagen kan niet als redelijke termijn worden

beschouwd
•

de supporter dient zijn verzoek in per e-mail of brief, op het adres van de secretaris

van de club. Indien het verzoek per e-mail wordt ingediend, wordt verondersteld dat elke email die wordt verstuurd vanaf het e-mailadres dat in het gegevensbestand staat, afkomstig

is van de betrokken supporter of dat de supporter op zijn minst volledig instemt met zijn
inhoud.
9.5. De secretaris en de penningmeester van de club zijn als enige bevoegd om de software te
gebruiken of zelfs te raadplegen en dit, enkel in het kader dat onderhavige overeenkomst
vastlegt.
De secretaris wordt aangeduid in de aansluitingsdocumenten van de club bij 1895. Bij
verandering van secretaris deelt de uittredende secretaris zijn opvolger mee aan 1895. De
login en het wachtwoord van de uittredende secretaris worden dan geschrapt en de nieuwe
secretaris krijgt een nieuwe login en wachtwoord.
De penningmeester wordt aangeduid in de aansluitingsdocumenten van de club bij 1895. Bij
ontstentenis wordt zijn identiteit later aan 1895 meegedeeld door de secretaris. Hij krijgt
eveneens een login en een wachtwoord, onderscheiden van deze van de secretaris. De
secretaris van de club licht 1895 in bij verandering van penningmeester, waarna de login en
het wachtwoord van de uittredende penningmeester worden geschrapt. De nieuwe
penningmeester krijgt een nieuwe login en wachtwoord.
9.6. De club zorgt ervoor dat de functies van secretaris en penningmeester in de club steeds
door verschillende personen worden vervuld, zodat een van hen steeds toegang heeft tot het
systeem en dit, om de continuïteit van de diensten aan de supporters te verzekeren.

10.1. De persoonsgegevens van de supporters in de software die ter beschikking wordt
gesteld van de clubs zijn vertrouwelijk. Verder wordt het rijksregisternummer als een
gevoelig gegeven beschouwd.
De vertrouwelijkheid van de gegevens impliceert, naast de naleving van de
veiligheidsvoorwaarden die in artikel 5 van onderhavige overeenkomst worden beschreven:
•

dat de club deze gegevens niet mag meedelen aan derden;

•

dat deze gegevens niet mogen worden gekopieerd, verveelvoudigd of op welke

manier dan ook overgemaakt naar een willekeurige drager, zelfs niet uitsluitend voor
bewaring door de club;
•

dat deze gegevens enkel mogen worden gebruikt of geraadpleegd door de secretaris

en de penningmeester en dit, enkel in het kader van onderhavige overeenkomst;
•

dat de weigering van een toegangsbewijs aan een supporter in het kader van de

toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende de beheermodaliteiten van de tickets bij
voetbalwedstrijden, enkel mag worden meegedeeld aan de betrokken persoon; dat dit ook
geldt voor de vertraging in de toekenningsprocedure van een toegangsbewijs door de

controle van de identiteit van de aanvrager bij de politiediensten of de bevoegde dienst van
de FOD Binnenlandse zaken.
Het gevoelige karakter van het rijksregisternummer impliceert, naast de naleving van de
hoger beschreven vertrouwelijkheidsregels,
•

dat dit nummer niet mag worden meegedeeld door de secretaris/de penningmeester

aan wie dan ook zelfs binnen de raad van bestuur van de club;
•

dat dit nummer niet mag worden vermeld op een lijst/document die/dat toegankelijk

is voor leden van de club of derden;
•

dat de aansluitingsformulieren van de supporters of alle andere documenten waarop

dit nummer staat, moeten worden bewaard in een ruimte die enkel toegankelijk is voor de
secretaris van de club (vb. een kast met slot);
•

dat er voorzorgen moeten worden genomen bij de vernietiging van de dragers waarop

deze gegevens verschijnen, zodat ze op geen enkele manier kunnen worden gerecupereerd.
De aansluitingsformulieren moeten worden versnipperd voor ze bij het afval worden gedaan.
10.3. De club is gehouden aan het strikte respect van de vertrouwelijkheidsvoorwaarden van
de gegevens uit de paragrafen 10.1 en 10.2, inclusief de plichten inzake veiligheid zoals ze
voortvloeien uit artikel 5 van onderhavige overeenkomst. Ze kan aansprakelijk worden
gesteld voor de eventuele schade die derden of de KBVB en/of 1895 oplopen ten gevolge van
een schending van deze regels.
Bovendien zijn de KBVB/1895, zelfs bij het ontbreken van schade, gemachtigd om
onderhavige overeenkomst zonder vooropzeg of enige vergoeding te beëindigen indien ze
een schending van hoger vermelde regels zouden vaststellen.

11.1. De club mag een eigen gegevensbestand van haar aangeslotenen opstellen, waarvan hij
de finaliteiten bepaalt als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens. Dit gegevensbestand mag echter enkel gebruikt worden
voor het beheer van de aangeslotenen, inclusief de mogelijkheid om hen informatie over het
verenigingsleven van de club mee te delen.
De club verbindt er zich toe om haar gegevensbestand niet voor zuiver commerciële
doelstellingen te gebruiken.
Het is haar ook verboden om het rijksregisternummer van de geregistreerde personen in het
gegevensbestand op te nemen.

11.2. De KBVB en/of 1895 kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een
willekeurige inbreuk op de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of
zelfs voor welke schade dan ook die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met de
verwerking van de gegevens, hun opslag, het ontwerp, het gebruik, het beheer van het
gegevensbestand, of met een willekeurige operatie die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staat met het gegevensbestand van de club.
11.3. Indien dit gegevensbestand is of zou worden samengesteld, verbindt de club er zich
toe:
•

om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten te
respecteren, wat betekent dat ze haar gegevensbestand aangeeft indien dat nodig is;
•

om de geregistreerde persoon, ten laatste op het moment van zijn registratie, naast

de wettelijke informatie betreffende de bescherming van de persoonlijke levensfeer,
duidelijk te informeren over het feit dat deze registratie losstaat van de registratie die werd
gedaan of kan worden gedaan in het kader van de diensten die de KBVB/1895 voorstelt,
waarbij de waarschuwing als volgt wordt geformuleerd: "De supporter wordt ingelicht over
het feit dat de gegevens die hij meedeelt, bestemd zijn voor integratie in een
gegevensbestand van de club, dat niet hetzelfde is als dat waarmee hij gebruik kan maken
van de diensten van 1895. De club heeft er zich contractueel toe verbonden tegenover de
KBVB en 1895 om het gegevensbestand dat ze voor eigen gebruik samenstelt, enkel te
gebruiken voor het beheer van haar aangeslotenen, inclusief de mogelijkheid om hen
informatie over het verenigingsleven van de club mee te delen. De KBVB en/of 1895 kunnen
in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een willekeurige inbreuk op de wetgeving
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of zelfs voor welke schade dan ook die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met de verwerking van de gegevens, hun
opslag, het ontwerp, het gebruik, het beheer van het gegevensbestand, of met een
willekeurige operatie die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met het
gegevensbestand van de club.",
•

ervoor te zorgen dat er geen verwarring mogelijk is met de verwerking door de

KBVB/1895 en alle vereiste en nuttige maatregelen hiervoor te nemen.

12.1. De club, ongeacht of deze is opgericht onder een vorm met rechtspersoonlijkheid of
niet, verbindt er zich toe om de rechten en plichten die uit onderhavige voortvloeien, over te
dragen aan de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die op welke manier ook de opvolger
wordt van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die onderhavige ondertekent.
Zo verbindt de club, opgericht als feitelijke vereniging op het moment van de ondertekening
van onderhavige overeenkomst, er zich toe om de rechten en plichten die uit onderhavige

voortvloeien, over te dragen aan de juridische persoon die ze in voorkomend geval zou
oprichten.
12.2. Opvolging betekent alle willekeurige operaties waarmee de activiteit van de
supportersclub geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een andere rechtspersoon of
feitelijke vereniging.
Opvolger betekent de juridische persoon of de feitelijke vereniging die van de opvolging
geniet.
12.3. De club staat borg voor de verbintenis van de opvolger om onderhavige overeenkomst
volledig te respecteren.
12.4. Men kan aannemen dat de plichten van de borg vervuld zijn wanneer de opvolger een
aangetekende brief naar 1895 heeft gestuurd waarin hij zijn onherroepelijke verbintenis
vermeldt om onderhavige overeenkomst te respecteren, naar behoren ondertekend door de
personen die bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen.
De verbintenis moet worden opgesteld op de datum van ondertekening van de statuten van
de feitelijke vereniging die de ondertekenaar van onderhavige overeenkomst opvolgt op of
de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de statuten van de
rechtspersoon die deze overeenkomst ondertekent.
Deze verbintenis kan echter worden gedaan op de dag waarop de opvolger daadwerkelijk de
activiteiten van de club uitoefent en het bewijs daarvan wordt geleverd, zelfs via alle
rechtsmiddelen, op voorwaarde dat er een begin van bewijs door geschrift bestaat.
Wanneer de secretaris of een bestuurder van de opvolger een toegang tot de beheersoftware
van de aangeslotenen vraagt, wordt, behoudens andersluidend bewijs, aangenomen dat de
opvolger de activiteiten van de club uitoefent.
12.5. Bij ontstentenis van instemming van de opvolger met onderhavige overeenkomst,
vrijwaart de ondertekenaar de KBVB/1895 voor alle aanspraken/vorderingen van derden die
voortvloeien uit de niet-naleving van de principes van deze overeenkomst door de opvolger.
Zo vrijwaart de ondertekenaar de KBVB/1895 onder andere voor alle sommen die deze
verschuldigd zou kunnen zijn in de veronderstelling dat een inbreuk op de wetgeving op de
bescherming van de persoonlijke levensfeer zijn oorsprong vindt in de niet-naleving van de
principes van onderhavige overeenkomst door de opvolger.

Onverminderd de bepalingen van artikel 12 wordt onderhavige overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere willekeurige formaliteit
verbroken indien een van de partijen failliet, in vereffening of in vrijwillige of gedwongen
ontbinding is.
De verbreking gebeurt ten laatste op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
van het bericht ter zake, behalve indien de partij die deze inroept, aantoont dat hij vroeger
op de hoogte was.

De partijen verbinden er zich wederzijds toe om alle informatie die ze uitwisselen of die ze
tijdens de uitvoering van onderhavige overeenkomst vernemen als vertrouwelijk te
beschouwen.

Onderhavige overeenkomst wordt volledig geregeld door het Belgische recht.
De partijen verbinden er zich toe om in de eerste plaats een minnelijke oplossing te zoeken
voor de geschillen die uit onderhavige overeenkomst kunnen ontstaan.
Wat niet uitsluit dat ze in dringende gevallen alle gerechtelijke bewarende maatregelen
kunnen nemen die ze nodig achten.
Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel zijn
bevoegd voor geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van onderhavige
overeenkomst.
Ondertekend door de clubbestuurders, 1895 en de KBVB

