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Invoering AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht
geworden. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele
Europese Unie (EU).
Voor de KNSB, de regionale bond en alle verenigingen heeft de nieuwe wet gevolgen. De
belangrijkste twee voor verenigingen betreffen het verwerken van de NAW gegevens van de
leden en de toestemming voor foto gebruik op de website en sociale media.

Toelichting voorbereiding door KNSB
De KNSB heeft zich in de voorafgaande maanden goed voorbereid op de invoering van de
AVG. De roeibond (KNRB) had al in het najaar van 2017 de hele voorbereiding van de AVG
doorlopen (met hulp van Stichting AVG voor Verenigingen) en heeft proces en stukken met
de andere sportbonden gedeeld tijdens bijeenkomsten die door NOC*NSF zijn
georganiseerd.
De KNSB heeft de stukken van de roeibond gebruikt als basis voor de aanpassing voor het
eigen privacybeleid. We hebben het Exceldocument van de roeibond voor het register
gegevensverwerking aangepast voor de KNSB. Logischerwijs was er veel overlap, maar er
zijn ook zaken die uniek zijn voor de KNSB (bijv. rating). Daarnaast is in het handboek KNSB
het privacystatement geactualiseerd en is een regeling rechten betrokkenen opgesteld.
Beide zijn gemodelleerd naar het voorbeeld van de roeibond en in april 2018 vastgesteld
door het Algemeen Bestuur van de KNSB.
Verder is de laatste maanden samengewerkt met de collega’s van de bridgebond (NBB). De
bridgebond heeft bij de voorbereiding van de AVG juridisch advies ingewonnen. Over
belangrijke zaken, zoals de vraag of een verwerkersovereenkomst tussen bond en clubs
nodig is, is de strekking van het advies en het daaruit volgende standpunt van de NBB, met
ons gedeeld. Ook hebben we gebruik gemaakt van kennis uit de schaakwereld, in het
bijzonder van schaakclub Oud Zuylen Utrecht, die voorbeelden voor statuten en een
aanmeldformulier heeft toegestuurd.
In OLA zijn inmiddels de nodige aanpassingen gedaan om te voldoen aan de AVG. Dit
betreft onder meer het verwijderen van adres- en contactgegevens van oud-leden na 2 jaar.
De KNSB heeft verder met verschillende partners een verwerkersovereenkomst gesloten.
Daarbij is telkens gekeken of een verwerkersovereenkomst nodig is. Vaak wel, zoals bij de
ontwikkelaars van OLA, website, ratingserver en uitslagenserver. In een enkel geval blijkt het
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nodig. Zo bleek uit een beslissingsschema van de arbodienst waarmee de KNSB een
contract heeft, dat de wijze van afname van diensten geen verwerkersovereenkomst
noodzakelijk maakte.

Ondersteuning van clubs bij voorbereiding
De KNSB heeft clubs ondersteund bij de voorbereiding op de AVG. In maart zijn modellen
voor een privacy statement en een aanmeldformulier (met expliciete vraag om instemming,
voor gebruik van NAW gegevens en voor gebruik van beeldmateriaal) rondgestuurd.
Er zijn regelmatig vragen gesteld en beantwoord door het bondsbureau. Een belangrijke,
steeds terugkerende vraag, is of een verwerkersovereenkomst tussen clubs en KNSB nodig
is. De KNSB heeft hierin de lijn gekozen die ook de NBB aanhoudt: De verhouding tussen
partijen is te gemengd (beide partijen hebben kenmerken van verwerker en van
verwerkingsverantwoordelijke). Om die reden is een verwerkersovereenkomst tussen bond
en clubs niet nodig.

Ter afsluiting
De invoering van de AVG brengt de nodige veranderingen met zich mee. De KNSB heeft
zich daar zo goed mogelijk op voorbereid, en ook de clubs daarbij geholpen. Bij keuzen
hebben we waar mogelijk (i.c. waar de AVG niet dwingend voorschrijft) telkens de afweging
gemaakt tussen inspanning en rechten op privacy.
Het van kracht worden van de AVG betekent nog niet dat alles volledig is uitgekristalliseerd.
Zo zal zich moeten uitwijzen hoe goed de KNSB in staat is om gevolg te geven aan een
verzoek om ‘vergeten’ te worden (dat geldt overigens voor heel veel organisaties). Daarbij
zal dan ook nog eens goed het recht op ‘vergeten worden’ moeten worden afgewogen tegen
het belang van de KNSB en de benodigde inspanning.
Tot slot een woord van dank aan NOC*NSF, de KNRB, de NBB en schaakvereniging Oud
Zuylen Utrecht voor het delen van kennis en voorbeelden. Dit heeft het werk van de KNSB
voor de AVG aanzienlijk gemakkelijker gemaakt.
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