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Inleiding algemeen 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit 
betekend dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). De 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal vanaf 25 mei 2018 niet meer gelden. 
 
De nieuwe AVG verstrekt de positie van betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden 
verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden nog een stuk sterker. 
Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt nu meer 
op de verantwoordelijkheid van de organisatie om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet 
houden.  
 
Ook voor de Stichting Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA), welke in 2017 is opgericht, is het van 
belang rekening te houden met deze nieuwe wetgeving. De VA heeft daarom ook gebruik gemaakt 
van de 10 stappen om je voor te bereiden op de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 
belangrijkste stappen hiervoor op een rijtje gezet. De VA heeft deze stappen stuk voor stuk 
beschreven en verwerkt om zo te kunnen voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Voor de VA is 
expliciet stap 4: Data protection impact assessment van belang van belang i.v.m. het digitale 
Fightpassport.  
 
In dit rapport zijn de 10 stappen uit het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven 
en verwerkt.  
 
Namens de Stichting Nederlandse Vechtsportautoriteit, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
De heer Herbert Dekkers, voorzitter van het bestuur 
 
 
Datum: 20 april 2021 
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Stap 1: Bewustwording 
 
De eerste stap in de voorbereiding op de nieuwe AVG is ervoor zorgen dat alle relevante mensen 
binnen de organisatie op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Deze mensen moeten 
inschatten wat de impact van de AVG is op de huidige processen, diensten en goederen en welke 
aanpassingen er nodig zijn om aan de AVG te voldoen.  
 
De Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) heeft dit gedaan door alle actieve bestuursleden te 
informeren over de komst van de AVG. Al deze bestuursleden hebben in hun eigen fulltime baan ook 
al te maken met deze wetgeving en zijn dus goed op de hoogte. Op dit moment zijn er 2,5 fte 
werknemers binnen de organisatie die zorgdragen voor de uitvoering van de nieuwe regelgeving. Het 
bestuur is hiervan op de hoogte en ziet erop toe hoe dit gebeurt.  
De directeur stelt daarnaast de leden van de raad van toezicht en alle actieve vrijwilligers op de 
hoogte. Vrijwilligers zijn met name de leden van het auditteam dat vechtsportevenementen en 
sportscholen met het Keurmerk Vechtsportautoriteit beoordeelt. 
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Stap 2: Rechten van de betrokkenen 
 
In de AVG krijgen de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt meer en verbeterde 
privacyrechten. De VA heeft zich hierop voorbereid zodat zij op tijd en op de juiste manier kunnen 
reageren op verzoeken van betrokkenen. Belangrijk voor de VA is het om eerst in kaart te brengen 
van welke verschillende soorten groepen de VA persoonsgegevens verzamelend. Dit heeft de VA 
gedaan, hier is het volgende uit voortgekomen: 
 

• Contactpersonen VA intern 
 
 

• Contactpersonen uit database (e-mailadressen) 
 
 

• Sporters (d.m.v. het Fightpassport) 
 
 

• Trainers (d.m.v. het Keurmerk Vechtsportautoriteit) 
 
Daarnaast is het van belang dat betrokkenen op de hoogte zijn van de rechten waarop zij zich kunnen 
beroepen. Hieronder staan deze rechten kort beschreven: 
 

• Recht op inzage 
Betrokkenen hebben het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van 
hen zijn verwerkt.  
 

• Recht op vergetelheid 
Betrokken hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. Het gevolg van deze beroeping bij het 
fightpassport is wel dat de betrokkene niet meer kan deelnemen aan kickboks, thaiboks of 
mma wedstrijden in Nederland. Het Fightpassport heeft het doel om de veiligheid van de 
sporters te garanderen. Indien sporters hier niet in mee willen, zal het niet mogelijk zijn om 
deel te nemen aan de wedstrijden in Nederland. 
 

• Recht op rectificatie en aanvulling 
Betrokkenen hebben het recht om hun gegevens aan te vullen en/of te rectificeren. 
Gegevens kunnen alleen worden gewijzigd in overleg met de VA zodat de veiligheid van de 
sporters gegarandeerd kan worden.  
 

• Recht op dataportabiliteit 
Betrokkenen hebben de mogelijkheid om de door VA verzamelde persoonsgegeven over te 
laten dragen aan andere partijen.   
 

• Recht op beperking van de verwerking 
Betrokkenen hebben het recht om minder gegevens te laten verwerken. Dit kan alleen in 
overleg met de VA zodat de veiligheid van de sporters gegarandeerd kan worden.  
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• Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering 
Betrokkenen hebben het recht op een menselijke blik bij het nemen van beslissingen.  
 

• Recht op duidelijke informatie 
Betrokkenen hebben het recht om te weten waarvoor de VA zijn/haar persoonsgegevens 
gebruikt. 
 

• Recht op bezwaar 
Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens. Het gevolg van deze beroeping bij het Fightpassport is wel dat de 
betrokkene niet meer kan deelnemen aan kickboks, thaiboks of mma wedstrijden in 
Nederland. 
 

In stap 3 is een overzicht op welke wijze de gegevens van de bovenstaande groepen door de VA zijn 
verwerkt.  
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Stap 3: Overzicht verwerking 
 
In stap 2 zijn de verschillende rechten en betrokkenen in kaart gebracht. In stap 3 heeft de VA 
gedocumenteerd welke persoonsgegevens er worden verwerkt, bij welke groepen en met welk doel 
dit wordt gedaan en waar de gegevens vandaan zijn gekomen en met wie deze eventueel gedeeld 
worden. In de AVG is een verantwoordingsplicht opgenomen, wat inhoudt dat de VA moet kunnen 
aantonen dat de VA in overeenstemming met de AVG handelt. Ook is dit overzicht nodig als 
betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen. Als zij vragen hun gegevens in te zien, te corrigeren of 
te verwijderen moet dit worden doorgegeven aan de organisaties waar de gegevens eventueel mee 
zijn gedeeld.  
 
In stap 2 zijn de volgende betrokkenen in kaart gebracht: 
 

• Contactpersonen VA intern 
Werknemers 
De VA heeft op dit moment 2,5 fte werknemers in dienst die de gegevens beheren. De directeur 
heeft toestemming gegeven aan het bestuur voor het beheren en behouden van zijn persoonlijke 
gegevens (zoals CV, ID, etc.). Bas Pijnenburg is arts en is specifiek verantwoordelijk en bevoegd om 
de medische gegevens uit het digitale Fightpassport (zie stap 4) te zien. Hij is hier als enige bevoegd 
voor gezien zijn bevoegdheden en functie als arts. 
 
Vrijwilligers auditteam 
Verder heeft de VA een auditteam wat bestaat uit een aantal vrijwilligers die op basis van een 
vrijwilligersvergoeding audits uitvoeren op vechtsportevenementen en bij sportscholen met het 
Keurmerk Vechtsportautoriteit. Deze ca. dertig vrijwilligers hebben een sollicitatieproces doorlopen. 
De VA heeft de leden van het auditteam schriftelijk op de hoogte gesteld van hun rechten in de 
nieuwe AVG. Daarnaast heeft de VA aangegeven alle CV’s en motivatiebrieven van de leden van het 
auditteam te verwijderen zodra zij stoppen met het uitvoeren van de functie. De andere benodigde 
gegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres zal de VA binnen de wettelijk vastgestelde termijnen 
vernietigen. Binnen de VA zijn er twee medewerkers die toegang hebben tot deze gegevens, deze 
medewerkers zijn in die zin ook de beheerders van de gegevens van de leden van het auditteam. De 
onderstaande e-mail is op 29 mei 2018 naar het auditteam verstuurd: 
 
Onderwerp: Nieuwe privacywet 
 
Beste leden van het auditteam, 
 
Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene verordening gegevensbescherming in werking 
getreden. Dit zal uiteraard ook voor de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) gevolgen hebben wat 
betreft de gegevensbeheer. 
 
Bij deze wil de VA jullie informeren dat jullie gegevens zorgvuldig beheerd zullen worden volgens de 
nieuwe privacywetgeving en uitsluitend met het doel waarvoor deze gegevens zijn aangeleverd bij de 
VA. Bij het beëindigen van de functie van auditor van de VA, zal de VA binnen één maand alle 
gegevens van de desbetreffende persoon vernietigen en verwijderen.  
 
Wij gaan er vanuit jullie via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Met vriendelijke groet, 
 

• Contactpersonen uit database ( e-mailadressen)  
De VA heeft een database opgebouwd in een Excel document van c.a. 400 personen. Van deze 
personen is hun naam, functie/organisatie en e-mailadres genoteerd. Deze mensen betreffen 
contactpersonen van gemeenten, vechtsportsector, overheid, sportsector etc.. Deze 
contactpersonen komen voort uit het voortraject waaruit de VA is ontstaan en zijn op enige manier 
betrokken geraakt bij de totstandkoming van de VA. Zij ontvangen ééns per maand de nieuwsbrief 
van de VA en worden waar nodig persoonlijk per e-mail benaderd voor het op de hoogte brengen 
van de werkzaamheden van de VA. In de nieuwsbrief van juni 2018 heeft de VA expliciet 
toestemming gevraagd voor het gebruiken van de e-mailadressen van de contactpersonen. De 
contactpersonen konden zich afmelden en aangeven als zij geen toestemming geven om hun e-
mailadres te bewaren in de database. Dit heeft de VA gedaan d.m.v. onderstaande tekst op 1 juni 
2018 te mailen naar de contactpersonen.  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In de bijlage van deze e-mail treft u de kwartaalnieuwsbrief van de Nederlandse Vechtsportautoriteit. 
 
De nieuwe privacywet 
Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene verordening gegevensbescherming in werking 
getreden. Dit zal voor de Nederlandse Vechtsportautoriteit ook gevolgen hebben wat betreft mailing 
en gegevensbeheer. 
 
Als u deze e-mail hebt ontvangen, betekent dat dat u momenteel in onze database staat. Dit kan 
komen doordat u ooit in contact bent getreden met de Vechtsportautoriteit of in het voortraject bij 
het ontstaan van de Vechtsportautoriteit betrokken bent geweest, of zich ooit heeft opgegeven voor 
onze kwartaalnieuwsbrief. Indien u aangemeld wil blijven voor de nieuwsbrief dan hoeft u geen actie 
te ondernemen.  
 
Indien u geen nieuwsbrieven en/of andere mailingen meer wenst te ontvangen, kunt u zich eenvoudig 
afmelden door deze e-mail te beantwoorden en daarin aan te geven dat u zich wil afmelden. 
 
Wij gaan er vanuit u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met sportieve groet en veel leesplezier gewenst, 
 
Vervolgens zal de VA in de toekomst in het contact met alle betrokkenen blijven communiceren dat 
als zij hun toestemming om de gegevens te gebruiken willen intrekken, ze dat simpel per e-mail 
kunnen aangeven door de e-mail te beantwoorden en dit door te geven aan de VA. Daarnaast 
hebben contactpersonen altijd de mogelijkheid om zichzelf digitaal voor de nieuwsbrief af te melden 
door middel van een afmeldlink Als dit gebeurt zal de VA alle gegevens van de desbetreffende 
persoon verwijderen uit de database. 
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• Sporters (d.m.v. het FightpassportDe VA heeft een digitaal Fightpassport ontwikkeld om de 
full contact vechtsport te reguleren. Voor dit digitale Fightpassport heeft de VA bij Stap 4 een 
Data protection Impact assesment (DIPA) uitgevoerd. Deze DIPA is in stap 4 uitgebreid 
toegelicht.  
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Stap 4: Data protection impact assessment (DPIA) 
 

 

Stichting Nederlandse Vechtsportautoriteit 

 
 
 
 
 

Fightpassport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
In samenwerking met:  

 

https://www.rem.nl/
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4.1 Over dit Data Protection Impact Assesment (DPIA) 
 
Beheer 
Dit Data Protection Impact Assesment is uitgevoerd en opgesteld door de Stichting Nederlandse 
Vechtsportautoriteit (hierna: VA) voor het Fightpassport dat in samenwerking met REM 
automatisering (Amsterdam) ontwikkeld is. Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de 
manager van de VA: 
 

• Stichting Nederlandse Vechtsportautoriteit 
• Jodenbreestraat 25, Amsterdam 
• Postbus 59680, 1040 LD, Amsterdam 
• info@vechtsportautoriteit.nl / farid@vechtsportautoriteit.nl 

 
Meer informatie kunt u vinden op: www.vechtsportautoriteit.nl / www.fightpassport.nl  
 
De PIA zal jaarlijks worden geëvalueerd en in de toekomst verder worden verbeterd en aangepast 
waar nodig in samenwerking met de verschillende stakeholders. 
 
Deelnemers 
De volgende organisaties hebben mede een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze PIA: 
 

• Stichting Nederlandse Vechtsportautoriteit 
• REM Automatisering 
• Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

 
Namens de Stichting Nederlandse Vechtsportautoriteit, 
 
De heer Herbert Dekkers, voorzitter van het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto://(null)info@vechtsportautoriteit.nl
http://www.vechtsportautoriteit.nl/
http://www.fightpassport.nl/
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4.2 Aanleiding Fightpassport 
 
De Nederlandse Vechtsportautoriteit is door het ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en 
Sport) in het leven geroepen om de full contact vechtsporten te reguleren. In het verleden (2009 en 
2010) zijn er een aantal mistanden geweest in de full contact vechtsportsector waardoor het 
ministerie van VWS aan NOC*NSF de opdracht gaf om het project full contact regulering 
vechtsporten op te zetten. Deze stuurgroep vanuit NOC*NSF, die destijds onder leiding stond van 
burgemeester Eberhard van der Laan, is met een eindrapport gekomen. De eerste conclusie uit dat 
rapport was dat er één Nederlandse Vechtsportautoriteit moet komen die toezicht houdt op de full 
contact vechtsporten kickboksen, thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA).  
 
Daarom is in 2017 de VA opgericht als een landelijke toezichthouder die tot doel heeft ‘het 
bevorderen van een veilige, gezonde en goed georganiseerde vechtsportsector’. De VA heeft een 
toezichthoudende rol en richt zich specifiek op het reguleren van de full contact vechtsporten 
kickboksen, thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA). De VA richt zich op sport-overstijgende 
maatregelen, die niet door onafhankelijke bonden en vechtsportorganisaties alleen kunnen worden 
ingevuld.  
 
In de full contact vechtsporten heb je verschillende bonden en organisaties die evenementen 
organiseren en begeleiden. Hierdoor is er geen éénduidig overzicht van de actuele status (ook in 
medisch opzicht) van elke wedstrijdvechter. Hierdoor zou theoretisch gezien een vechter die knock-
out is gegaan of geschorst is bij de ene bond, bij de andere bond gewoon mee kunnen doen aan 
wedstrijden. Ook is er geen éénduidig overzicht van hoeveel wedstrijden iemand heeft gevochten. 
Dit betekent dat een zeer ervaren sporter tegen een veel minder ervaren sporten zou kunnen komen 
te staan wat pedagogisch en medisch niet verantwoord is. Uiteraard zijn dit zeer onwenselijke 
situaties.  
 
Om dergelijke situaties tegen te gaan is de VA in samenwerking met software ontwikkelaar REM 
automatisering aan de slag gegaan met het zogeheten Fightpassport. Het Fightpassport is één 
uniform, digitaal systeem dat fungeert als wedstrijdboekje voor alle kickboksers, thaiboksers en 
Mixed Martial Arts beoefenaars. Alle organisaties (bonden) die auspiciën verlenen over de 
evenementen in Nederland zullen dit systeem gaan gebruiken, waardoor er een duidelijk overzicht is 
van de geschiedenis en actuele status - ook in medisch opzicht- van elke wedstrijdvechter. Het 
uniforme digitale wedstrijdboekje heeft tot doel om de veiligheid en gezondheid van de 
vechtsporters te vergroten. Uiteraard is er in het nieuwe systeem rekening gehouden met de 
verschillende rechten per gebruikersgroep die verder zullen worden toegelicht in deze PIA. 
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4.3 Data Privacy Impact Assesment  
 
Bepaal wie de DPIA gaat uitvoeren en hoe dit moet gebeuren 
De PIA zal worden uitgevoerd door de VA. Vanuit de VA zullen directeur Farid Gamei en bestuurder 
Marcel Scholtes hiervoor het team vormen. Zij zullen de PIA vragenlijst invullen en er zullen verder 
meerdere onafhankelijke externe betrokken worden in het uitvoeren van de PIA zoals o.a. 
onderzoeker en adviseur Eric Lagendijk en privacy specialisten vanuit REM Automatisering en het 
ministerie van VWS. De betrokkenen bij de uitvoering van deze PIA zijn: 
 

• Opdrachtgever/initiatiefnemers en investeerders  
Vanuit de VA, Farid Gamei & Marcel Scholtes 

 
• Meedenkers 

Onderzoeker en adviseur van onderzoeksbedrijf DSP groep: Eric Lagendijk 
Medewerkers van softwarebedrijf REM automatisering 
 

• Experts 
Jurist en bestuurslid van de VA: Diederik van Omme 
IT specialisten vanuit het ministerie van VWS 

 
Doel DPIA Fightpassport: inzichtelijk krijgen van de haalbaarheid van het project, meer privacy 
bewustzijn intern creëren, meer vertrouwen van de gebruikers van het systeem hoe hun 
persoonsgegevens verwerkt worden en hun privacy wordt gerespecteerd en een betere 
communicatie over privacy en bescherming van persoonsgegevens.  
 
In de DIPA en de bijlage zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren van de PIA beschreven.  
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4.4 Verzamel en bestudeer relevante informatie 
 
Om de PIA vragenlijst zo goed mogelijk te kunnen invullen is er voldoende informatie nodig. 
Belangrijke informatie om te weten voordat de PIA vragenlijst ingevuld kan worden is: 
  

• Het project en de maatschappelijke context hiervan.  
 

• Wie de belanghebbenden zijn en welke eisen en wensen zij hebben. 
 

• Van wie de gegevens worden verzameld.  Het type gegevens (o.a. de gevoeligheid) dat 
gebruikt gaat worden. 
 

• De wijze waarop deze gegevens verzameld en verwerkt gaan worden.  
 

• De verschillende systemen die gebruikt gaan worden om de gegevens te verzamelen, op te 
slaan en te versturen. 
 

• De manier waarop de gegevens tussen de verschillende systemen worden uitgewisseld. 
 

• Waar de gegevens voor worden gebruikt (het doel of doelen). 
 

• De reikwijdte van de verdere verwerking van de gegevens.  
 

• Of op basis van de gegevens persoonsprofielen worden gegenereerd. 
 
• De bedrijfsprocessen die dit doel ondersteunen of realiseren. 

 
 
Bovenstaande informatie is verkregen d.m.v.: 

• Het opvragen en zoeken van documentatie over het project. 
Dit is gedaan bij het bedrijf dat de software voor het digitale Fightpassport heeft ontwikkeld, REM 
automatisering. Bestudeerde documentatie hiervoor zijn o.a.: Excel documenten, opgestelde SPIN’s 
(dit zijn mindmaps) en andere relevante Word documenten. 
 

• Gesprekken en inventarisatie met belanghebbende 
Er zijn meerdere gesprekken geweest tussen REM automatisering en de VA om te inventariseren of 
er voldoende informatie is over de documentatie en belangen van de gevraagde gegevens. 
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4.5 De DPIA vragenlijst 
 
De PIA vragenlijst bestaat uit 7 verschillende onderdelen die achtereenvolgens ingaan op: 
 

1. Het type project. 
 

2. De gegevens die u wilt gebruiken. 
 

3. De partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project. 
 

4. Verzamelen van gegevens. 
 

5. Gebruik van gegevens. 
 

6. Bewaren en vernietigen van gegevens. 
 

7. Beveiligen van gegevens. 
 

8. Meldplicht datalekken. 
 
Alle vragen per onderwerp kunnen met Ja en Nee beantwoord worden. De niet relevante vragen zijn 
uiteraard niet beantwoord.  
 
 
Onderdeel 1: het type project 
 
Vraag 1: is er spraken van verwerken van persoonsgegevens 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 2: is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor het verwerken van de persoonsgegevens 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 3: verwerkt uw organisatie de persoonsgegevens in opdracht en onder verantwoordelijkheid 
van een andere organisatie? Ofwel: Treedt uw organisatie op als bewerker? 
Antwoord: nee 
Vervolg: het bestuur van de VA is verantwoordelijk  
 
Vraag 4: is het duidelijk wie na afloop van het project verantwoordelijk is voor het in stand houden 
en evalueren van de getroffen maatregelen? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 5: is het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen het project voldoende SMART 
omschreven? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
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Vraag 6: is er spraken van 
a. gebruik van  nieuwe technologie 

Antwoord: ja  
Vervolg: ga verder 

b. gebruik van technologie die bij het publiek vragen of weerstand kan oproepen? 
Antwoord: ja, want de nieuwe technologie vergt veel werk voor de gebruikers van het systeem. 
Vervolg: u loopt verhoogde risico’s, de impact van uw project op de betrokkenen en de wijze waarop 
deze gaan reageren is moeilijk in te schatten. Dit kan leiden tot verhoogde kans op imagoschade, 
verstoring van de bedrijfscontinuïteit, en acties door handhavers en toezichthouders. 

c. invoering van bestaande technologie in nieuwe context  
Antwoord: ja 
Vervolg: u loopt verhoogde risico’s, de impact van uw project op de betrokkenen en de wijze waarop 
deze gaan reageren is moeilijk in te schatten. Dit kan leiden tot verhoogde kans op imagoschade, 
verstoring van de bedrijfscontinuïteit, en acties door handhavers en toezichthouders. 

d.  (andere) grote verschuivingen in de werkwijze van de organisatie, de manier waarop 
persoonsgegevens worden verwerkt en/of de technologie die daarbij gebruikt wordt? 

Antwoord: ja 
Vervolg: u loopt verhoogde risico’s, de impact van uw project op de betrokkenen en de wijze waarop 
deze gaan reageren is moeilijk in te schatten. Dit kan leiden tot verhoogde kans op imagoschade, 
verstoring van de bedrijfscontinuïteit, en acties door handhavers en toezichthouders. 

e. een nieuwe verwerking van persoonsgegevens 
Antwoord: nee. De zelfde gegevens worden opgevraagd. Ze worden nu alleen ook in het digitale 
systeem ingevoerd.  

f. het verzamelen van meer of andere persoonsgegevens dan voorheen of een nieuwe manier 
van verzamelen 

Antwoord: nee. De zelfde persoonsgegevens worden verzameld d.m.v. het inschrijfformulier 
Vervolg: ga door 

g. gebruik van al verzamelde gegevens voor een nieuw doel of een nieuwe manier van 
gebruiken 

Antwoord: Nee. De gegevens worden voor het zelfde doel gebruikt. 
Vervolg: ga door 
 
Vraag 7: heeft u op alle bovenstaande (a t/m g) nee geantwoord? 
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 8: is er (naast de Wbp) veel wet- en regelgeving ten aanzien van persoonsgegevens waar het 
project mee te maken heeft? 
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 9: zijn er veel maatschappelijke belanghebbenden?  
Antwoord: ja 
Vervolg: u loopt een verhoogd risico. De wijze waarop maatschappelijke belanghebbenden reageren 
varieert waardoor het project kan vertragen.  U wordt geadviseerd een plan te maken waarin u 
aangeeft op welke manier de verschillende belanghebbenden bij het project worden betrokken of 
over het project worden geïnformeerd. 
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Vraag 10: zijn er veel partijen betrokken bij de uitvoering van het project 
Antwoord: ja 
Vervolg: u loopt een verhoogd risico.  Het risico bestaat dat niet alle partijen zorgvuldig met 
gegevens omgaan die tijdens het project worden verzameld.  
Ook bestaat het risico dat de partijen de risico’s en de inspanning die nodig is om deze te 
verminderen anders inschatten. 
Vraag 11: is er een geschillenregeling of een partij waar de betrokkene terecht kan bij vragen of 
klachten? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Onderdeel 2: de gegevens 
 
Vraag 12: zijn alle gegevens nodig om het doel te bereiken (worden er zo min mogelijk gegevens 
verzameld)? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 13: kan het doel met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens worden bereikt 
(terwijl daar op dit moment geen gebruik van wordt gemaakt) 
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 14: kunnen de gegevens gebruikt worden om het gedrag, de aanwezigheid of prestaties van 
mensen in kaart te brengen en/of te beoordelen (ook al is dit niet het doel)? 
Antwoord: ja 
Vervolg: u loopt een verhoogd risico. Het risico bestaat dat de betrokkenen of de algemene opinie dit 
als een potentiële bedreiging voor hun privacy zien. Ook als de gegevens niet voor dit doel worden 
gebruikt bestaat het risico dat dit (in de toekomst) wel gebeurt.  Voor de invoering van een 
personeelsvolgsysteem is instemming van de OR nodig. 
 
Vraag 15: is sprake van het verwerken van: 

a. bijzondere persoonsgegevens 
Antwoord: ja 
Vervolg: het werken met dit type gegevens brengt een verhoogd risico van misbruik met zich mee die 
(potentieel grote) impact op de betrokkene heeft en vraagt daarmee om betere beveiliging. Het 
verwerken van deze gegevens is alleen toegestaan onder bepaalde wettelijke voorwaarden (art. 16 
e.v. Wbp).   

b. unieke identificerende gegevens 
Antwoord: ja 
Vervolg: Het werken met dit type gegevens brengt een verhoogd risico van misbruik met zich mee 
die (potentieel grote) impact op de betrokkene heeft en vraagt daarmee om betere beveiliging. Het 
verwerken van deze gegevens is alleen toegestaan onder bepaalde wettelijke voorwaarden (zie ook 
art. 21 lid 4 Wbp). 
 

c. wettelijke voorgeschreven persoonsnummers - 
Antwoord: ja 
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Vervolg: het verwerken van een uniek bij wet voorgeschreven persoonsnummer zoals het BSN is 
verboden. U mag dit nummer alleen verwerken als u daarvoor een wettelijke basis heeft. Voor 
overheidsorganisaties is deze wettelijke basis neergelegd in de Wet algemene bepalingen 
burgerservicenummer (Wabb) – nog aandachtspunt bij ontwerp inloggen 

d. andere gegevens dan hiervoor beschreven waarvoor geldt dat sprake is van een 
(geprediceerde) verhoogde gevoeligheid  

Antwoord: ja 
Vervolg: Het werken met dit type gegevens brengt een verhoogd risico van misbruik met zich mee 
die (potentieel grote) impact op de betrokkene heeft en vraagt daarmee om betere beveiliging 

e. Bij een van bovenstaande Ja: kan het doel met andere gegevens worden bereikt die een 
verminderd risico op misbruik met zich mee brengen? 

Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 16: Verwerkt u gegevens over kwetsbare groepen of personen?   
Antwoord: ja 
Vervolg: U loopt een verhoogd risico. Indien deze gegevens worden misbruikt heeft dit negatieve 
beeldvorming in de publieke opinie over de organisatie tot gevolg. U wordt geadviseerd maatregelen 
te treffen op een hoger beveiligingsniveau en betrokkenen de mogelijkheid te bieden zich aan de 
verwerking te onttrekken. 
 
Vraag 17: Hebben de gegevens betrekking op de gehele of grote delen van de bevolking? 
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Onderdeel 3: de betrokken partijen 
 
Vraag 18: Zijn er (na afronding van het project) bij het verzamelen en verder verwerken van de 
gegevens meerdere interne partijen betrokken? 
Antwoord: nee  
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 19: Zijn er (na afronding van het project) bij het verzamelen en verder verwerken van de 
gegevens meerdere externe partijen betrokken? 
Antwoord: nee  
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 20: Zijn er partijen betrokken (in het project of bij de verwerking) die zich niet aan een met 
Nederland vergelijkbare privacywetgeving hoeven te houden? 
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 21: Is de verstrekking van de gegevens aan derde partijen in lijn met het doel waarvoor de 
gegevens oorspronkelijk zijn verzameld? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
 



 
19 

Vraag 22: Worden de gegevens verkocht aan derde partijen?   
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Onderdeel 4: verzamelen van gegevens 
 
Vraag 23: Kan de manier waarop de gegevens worden verzameld worden opgevat als privacy 
gevoelig? 
Antwoord: ja 
Vervolg: u wordt geadviseerd om na te gaan of de gegevens op een andere manier kunnen worden 
verzamelend. Dit heeft de VA gedaan, maar helaas is er geen andere manier mogelijk. 
 
Vraag 24: is het doel van het verzamelen van de gegevens publiekelijk bekend of kan het publiekelijk 
bekend gemaakt worden? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 25: verzamelt u de gegevens op basis van een van de wettelijke grondslagen? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 26: is duidelijk of u de gegevens verzamelt op basis van opt-in (verzameling uitsluitend als de 
betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven) of op basis van opt-out (verzameling tenzij de 
betrokkene daartegen bezwaar heeft gemaakt)? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 27: indien u toestemming aan de betrokkene vraagt (opt-in), kunnen de betrokkenen de 
toestemming op een later tijdstip intrekken (opt-out)?   
Antwoord: ja. Door middel van het sturen naar een e-mail naar de VA. 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 28: is de impact van het intrekken van de toestemming groot voor de betrokkene? 
Antwoord: ja 
Vervolg: U loopt een verhoogd risico.  Indien de impact van het intrekken van de toestemming groot 
is, is er waarschijnlijk geen sprake van een vrije wilsuiting. U loopt daarmee een compliance risico 
(art. 8 Wbp). 
 
Vraag 29: meldt u de betrokkene dat de gegevens worden verzameld? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder met vraag 30 
 
Vraag 30: bij Ja (op vraag 29): meldt u de betrokkene waarom de gegevens worden verzameld (wat u 
er mee gaat doen)? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
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Vraag 31: bij Ja: (op vraag 4.5): meldt u de betrokkene aan wie de gegevens worden verstrekt (daar 
waar dit geen wettelijke verplichting is)? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 32: zou de betrokkene kunnen worden verrast door de verwerking (op het moment dat hij 
daarover wordt geïnformeerd)? 
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Onderdeel 5: Gebruik van de gegevens 
 
Vraag 33: is het gebruik van de gegevens verenigbaar (in lijn) met het doel van het verzamelen? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 34: worden de gegevens gebruikt voor andere bedrijfsprocessen of doelen dan waar ze 
oorspronkelijk voor verzameld zijn? 
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 35: is de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd, dat wil zeggen: zijn de gegevens actueel, juist 
en volledig? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 36: worden op basis van de gegevens beslissingen genomen over de betrokkenen? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 37: leveren de gegevens een volledig en actueel beeld van de betrokkenen op? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 38: is sprake van koppeling, verrijking of vergelijking van gegevens uit verschillende bronnen? 
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 39: worden de gegevens breed verspreid binnen de organisatie? 
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 40: worden de gegevens verspreid buiten de organisaties? 
Antwoord: nee  
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 41: is het doorgeven van de gegevens aan partijen buiten de organisatie in lijn met de 
verwachtingen van het individu? 
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Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 42: stelt uw organisatie profielen op van de betrokkenen, al dan niet geanonimiseerd? 
Antwoord: nee 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 43: kunnen de betrokkenen hun gegevens inzien of daarom vragen? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 44: kunnen de betrokkenen hun gegevens corrigeren of daarom vragen (verbeteren, 
aanvullen)? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 45: kunnen de betrokkenen hun gegevens verwijderen of daarom vragen? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Onderdeel 6: bewaren en vernietigen 
 
Vraag 46: is een bewaartermijn voor de gegevens vastgesteld? 
Antwoord: ja  
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 47: kunnen de gegevens na afloop van de bewaartermijn fysiek worden verwijderd (uit een 
bestand) of vernietigd (papier)?  
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 48: zo ja (op vraag 6.2), worden de gegevens na verstrijken van de bewaartermijn op zo’n 
manier vernietigd of verwijderd dat ze niet meer te benaderen en te gebruiken zijn? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Onderdeel 7: Beveiliging  
 
Vraag 49: is sprake van intern geformuleerd beleid over het beveiligen van informatie? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
 
Vraag 50: zo ja (op vraag 7.1), is duidelijk met welke maatregelen er voor wordt gezorgd dat aan de 
gestelde eisen in het beveiligingsbeleid voldaan gaat worden? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
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Vraag 51: zo ja, is bij het vaststellen van de maatregelen rekening gehouden met de Richtsnoeren 
Beveiliging van persoonsgegevens19 die de Autoriteit persoonsgegevens heeft gepubliceerd? 
Antwoord: ja  
Vervolg: ga verder 
 
Onderdeel 8: Meldplicht datalekken 
 
Vraag 52: zijn maatregelen getroffen om datalekken indien noodzakelijk te melden aan de Autoriteit 
persoonsgegevens en aan de getroffen personen van wie de gegevens zijn gelekt? 
Antwoord: ja 
Vervolg: ga verder 
Vraag 53: zo ja, is bij het vaststellen van de maatregelen rekening gehouden met de Richtsnoeren die 
de Autoriteit persoonsgegevens over de meldplicht datalekken heeft gepubliceerd? 
Antwoord: ja 
Vervolg: einde vragenlijst 
 

4.6 Toelichting DPIA vragenlijst 
In de toelichting van de DPIA vragenlijst wordt er nader ingegaan op de vragen waarvan het 
antwoord leidde tot een gevolg.  
 
Gebruik van technologie die bij het publiek vragen of weerstand kan oproepen 
Het Fightpassport kan bij het publiek vragen of weerstand oproepen omdat dit systeem zal zorgen 
voor een omslag in de full contact vechtsportsector. Echter is er vanuit de vechtsportsector veel 
draagvlak voor het Fightpassport. Om het Fightpassport zo goed mogelijk te laten landen is er door 
de VA een bijeenkomst georganiseerd waarin de VA het Fightpassport toelicht en bespreekt met de 
vechtsportsector. Deze bijeenkomst is gehouden op 23 mei 2018. Hier hadden alle betrokkenen bij 
het systeem de mogelijkheid om vragen te stellen over het systeem. Daarnaast heeft de VA op 13 
juni 2018 in Amsterdam een gratis cursus aangeboden voor de gebruikers van het Fightpassport, 
hierbij heeft de VA een volledige uitleg over het digitale systeem en gebruik gegeven.  
 
Zijn er veel maatschappelijke belanghebbenden? 
Er zijn voor het Fightpassport veel maatschappelijke belanghebbenden. De 3 hoofdgebruikers en 
belanghebbenden zijn: 

• Vechtsportbonden 
De vechtsportbonden krijgen een aparte gebruikersnaam en wachtwoord van de VA voor het digitale 
systeem en kunnen daar de gegevens over de evenementen muteren en invoeren.  
 

• Ringartsen 
De ringartsen krijgen een aparte gebruikersnaam en wachtwoord van Bas Pijnenburg (arts en 
bestuurslid VA) voor een voor derden afgeschermd medisch onderdeel van het digitale systeem en 
kunnen alle medische gegevens invoeren die van belang zijn voor de gezondheid van de sporter op 
de evenementen.  
 

• Sporters 
De sporters krijgen een aparte gebruikersnaam en wachtwoord voor het digitale systeem en kunnen 
daar alleen hun eigen actuele gegevens inzien.  
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Alle bovenstaande maatschappelijke belanghebbenden zijn uitgenodigd op de presentatie van het 
Fightpassport op 23 mei 2018 waar toelichting is gegeven door de VA. Ook in het voortraject zijn alle 
3 de gebruikersgroepen betrokken geweest en was er veel draagvlak voor het Fightpassport. Op deze 
wijze zijn de verschillende betrokkenen van het project geïnformeerd en betrokken bij de 
ontwikkeling van het Fightpassport.  
 
Kunnen de gegevens gebruikt worden om het gedrag, de aanwezigheid of prestaties van mensen in 
kaart te brengen/en of te beoordelen (ook al is dit niet het doel)? 
Het in kaart brengen van de prestaties van mensen is juist het doel van het Fightpassport. Het is een 
digitaal Vechterspassport waarin alle gegevens over de full contact vechtsportwedstrijden 
bijgehouden worden. Dit is van belang voor een eerlijke, gezonde en transparante sport zoals 
toegelicht in de aanleiding. Het Fightpasssport is ontworpen voor de vechtsporters, en is dus in 
eerste instantie in het belang van de sporters zelf.  
 
Is er sprake van verwerking van bijzondere persoonsgegevens? 
Er is in het Fightpassport sprake van verwerking van de bijzondere persoonsgegevens, namelijk 
identificatie en medische gegevens van de sporters. Hiervoor is toestemming gevraagd aan de 
personen van wie deze gegevens zullen worden gebruikt (zie bijlage 4). Deze gegevens zijn van 
belang om de sport op een veilige manier te kunnen beoefenen en kunnen alleen ingezien en 
gemuteerd worden door de daarvoor bevoegde artsen en de betreffende sporter zelf.  
 
Is er sprake van verwerking van voorgeschreven persoonsnummers? 
In het Fightpassport wordt gebruik gemaakt van persoonsnummers om mensen te kunnen 
identificeren. Dit is van groot belang voor de opbouw van een transparant systeem en de gezondheid 
van de sporters.  
 
Verwerkt u gegevens over kwetsbare groepen of personen? 
Dit doet de VA in het Fightpassport voor personen onder de 18 jaar. Hiervoor heeft de VA 
toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) nodig (zie bijlage 1, inschrijfformulier). Deze gegevens zijn 
van belang aangezien deze personen deelnemen aan evenementen en het van belang is dat deze 
gegevens worden geregistreerd voor een veilig en transparant digitaal systeem.  
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Stap 5: Privacy by design & privacy by default 
 
In stap 5 gaan we dieper in op de Privacy by design & Privacy by default.  
 
Privacy by design 
De Privacy by design houdt in dat u er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor zorgt dat 
persoonsgegevens goed beschermd worden. Dit is in het Fightpassport gedaan door de ontwikkeling 
van verschillende gebruikers met allemaal aparte rechten in het digitale systeem (zie stap 4 DPIA). 
Nader te lezen in bijlage 2 (overzicht rechten Fightpassport).  
 
Privacy by default 
Privacy by default houdt in dat u technische en organisatorische maatregelen moet nemen om 
ervoor te zorgen dat u, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor 
het specifieke doel. Hier is bij de ontwikkeling van het Fightpassport uitgebreid rekening mee 
gehouden (zie stap 4 DPIA). Zo worden er van de gebruikers van het systeem alleen de benodigde 
gegevens gevraagd om op een verantwoorde wijze deel te kunnen nemen aan de sportwedstrijden 
en hun als individu te kunnen identificeren en medisch gezien te beschermen tegen onverantwoorde 
medische situaties.  
 
Van de overige contactpersonen waar de VA persoonsgegevens van bewaard, in een Excel formulier 
als database, zijn alleen de benodigde gegevens (naam, e-mailadres en organisatie) verwerkt.  
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Stap 6: Functionaris voor de gegevensbescherming 
 
Onder de AVG kunnen organisaties verplicht gesteld worden om een functionaris voor de 
gegevensverwerking (FG) aan te stellen. De VA heeft bepaald dat er voor hun organisatie intern ook 
een FG wordt aangesteld in de vorm van de directeur van de Vechtsportautoriteit. Dit is bewust 
intern besloten omdat de VA niet een dergelijk grote organisatie is waar een externe FG nodig is. Op 
dit moment zijn er 2,5 fte werknemers die de functie hebben om de gegevens te verwerken van de 
contactpersonen en vrijwilligers (auditteam) van de VA. Het bestuur houdt toezicht op de 
werkzaamheden van de werknemers en is hier verantwoordelijk voor.  
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Stap 7: Meldplicht datalekken   
 
De meldplicht datalekken is onder de AVG grotendeels hetzelfde gebleven. De AVG stelt wel 
strengere eisen aan de registratie van datalekken die zich eventueel in een organisatie hebben 
voorgedaan. De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) 
direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er een ernstig datalek 
is. En daarnaast moeten zij soms het datalek melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de 
persoonsgegevens zijn gelekt). De meldplicht datalekken geldt in Nederland al sinds 2016. Onder de 
nieuwe AVG sinds 25 mei 2018, blijft de meldplicht datalekken bestaan.  
 
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietigen, wijzigen of vrijkomen van persoonsgegevens 
bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van de organisatie. Organisaties zijn verplicht in de 
nieuwe AVG om een datalek te documenteren. Met deze documentatie moet de AP kunnen 
controleren of zij aan de meldplicht datalekken hebben voldaan. Uiteraard houdt de VA zich ook aan 
deze meldplicht en zal (indien nodig) documentatie maken van een datalek en deze melden bij de AP. 
Indien de VA twijfelt over zij een lek moeten melden zullen zij de Guidelines on Personal data breach 
Notification die gepubliceerd is door de Europese privacy toezichthouders raadplegen.  
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Stap 8: Bewerkersovereenkomsten   
 
Als een organisatie gegevensverwerking uitbesteed aan een bewerker (in de AVG ‘verwerker’ 
genoemd) moet beoordeeld worden of de overeengekomen maatregelen in de bestaande contracten 
met de bewerkers nog steeds toereikend zijn en voldoen aan de vereisten van de AVG. Bij de VA is dit 
laatste niet van toepassing omdat de VA pas sinds september 2017 operationeel is en er vanaf het 
begin rekening is gehouden met de eventuele verwerker en overeenkomsten.  
 
De interne registratie van de VA wordt gedaan door de manager en daar is dus geen verwerker bij 
betrokken. Bij het Fightpassport zijn er wel meerdere verwerkers betrokken. Hiervoor heeft de VA 
een gebruikersovereenkomst opgesteld (zie bijlage 3) waarin de gemaakte afspraken met de 
verwerker toegespitst zijn op de AVG.  
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Stap 9: Leidende toezichthouder   
 
Deze stap is n.v.t. op de VA omdat de VA zich niet in meerdere EU-lidstaten heeft gevestigd. 
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Stap 10: Toestemming   
 
Bij sommige vormen van gegevensverwerking bepaalt de AVG dat er toestemming nodig is van de 
betrokkenen. De AVG stelt strengere eipmsen aan toestemming. De VA heeft hierom aan alle 
personen waar zij gegevens van hebben toestemming gevraagd, namelijk: 
 

• Contactpersonen database 
D.m.v. de tekst in de e-mail voor de nieuwsbrief die verstuurd is op 1 juni 2018 (zie stap 3) en door 
zich op een later tijdstip in te schrijven voor de nieuwsbrief 
 

• Auditteam 
D.m.v. de tekst in de e-mail van 29 mei 2018 (zie stap 3)  
 

• Sporters 
D.m.v. het Fightpassport (zie stap 4 DPIA en bijlage 4: Privacy tekst sporters Fightpassport) 
 

• Trainers 
D.m.v. akkoord te gaan met de voorwaarden van het Keurmerk Vechtsportautoriteit 
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Bronvermelding 
 
De volgende bronnen zijn geraadpleegd voor het AVG stappenplan van de Nederlandse 
Vechtsportautoriteit: 
 

• Stappenplan AVG. Autoriteit Persoonsgegevens 
 

• Introductie, handreiking en vragenlijst. NOREA, Privacy Impact Assessment 
 

• Algemene verordening persoonsgegevens  
 

• Model gegevensbescherming-effectenbeoordeling rijksdienst (PIA) 
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Bijlage 
 

• Bijlage 1: Inschrijfformulier Fightpassport 
 

• Bijlage 2: Overzicht rechten Fightpassport 
 

• Bijlage 3: Gebruikersovereenkomst Fightpassport 
 

• Bijlage 4: Privacy tekst sporters Fightpassport 
 

• Bijlage 5: Verantwoording datavelden per veld 
 

• Bijlage 6: Aanvraagformulier Keurmerk Vechtsportautoriteit 
 

• Bijlage 7: Procedures DPIA 
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Bijlage 1: Inschrijfformulier Fightpassport 
 

 
Nederlandse Vechtsportautoriteit 
E-mail: info@vechtsportautoriteit.nl  
 Website: www.vechtsportautoriteit.nl /  www.fightpassport.nl  
 

Inschrijfformulier Fightpassport 
1. Individuele sporter 

Voornaam:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tussenvoegsel:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Achternaam:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geslacht:  Man / Vrouw   (omcirkel wat van toepassing is) 
Geboortedatum:………………………………………………….   Geboorteland:…………………………………………. 
Legitimatiebewijs:  Rijbewijs / Paspoort / ID-Kaart / Overige      (omcirkel wat van toepassing is) 
ID nummer:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nationaliteit:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………….    Huisnummer toevoeging:………….. 
Postcode:………………………………………..   Plaatst: …………………………………………………………………….. 
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Gegevens vechter 
Sportschool:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam trainer/coach:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Discipline (omcirkel wat van toepassing is)  

Kickboksen Thaiboksen MMA Boksen 
 
Wedstrijdklasse (omcirkel wat van toepassing is)  

Jeugd Nieuweling C-klasse B-klasse A-klasse Veteraan MMA 
amateur 

MMA 
prof 

Gewicht in KG…………………….. 
Overige vechtsportervaring: JA/Nee   zo ja: welke:……………………………………………………………………………… 
Record 

Totaal aantal 
wedstrijden: 

Gewonnen  Verloren Onbeslist KO’s 

 
 

    

 
Plaatst:…………………………………….  Datum:…………………………………… Handtekening……………………………… 
Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft dan dient een ouder en/of verzorger van u dit formulier te 
ondertekenen 
 
 
 
 

mailto://(null)info@vechtsportautoriteit.nl
http://www.vechtsportautoriteit.nl/
http://www.fightpassport.nl/
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Bijlage 2: Overzicht rechten Fightpassport   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VA-Rechten gemuteerd 18-4-2018/ms…….3-5-2018/fv de rechten groepen
Inzien = I, Toevoegen = T, 
Verwijderen = V, Muteren = M

VA 
medewerkers

VA, Appl.beheer
Farid Gamei VA - arts-beheerder

Bonds-
medewerkers Jury Arts Indiv.vechter

Org/personen Bonden Incl. inlog ITVM ITVM I
Promotoren ITVM ITVM
Sportscholen ITVM ITVM ITVM
Artsen Incl. inlog ITVM ITVM I I
Vechtergegevens NAW Incl. inlog ITVM ITVM ITVM I I
Disiciplinaire blokkade (los van 
evenement) ITVM ITVM ITVM I I

Evenementen Alle evenementen ITVM ITVM I I I I (eigen partij)

Evenementen eigen bond
Wijzigingen alleen wanneer afhandeldt leeg
(automatisch vullen gala datum + 4) ITVM ITVM ITVM I I
Einddatum evenement muteren ITVM ITVM ITVM
officials koppelen ITVM ITVM ITVM I
matchmaking   ITVM ITVM ITVM I I
idcheck/naw gegevens ITVM ITVM ITVM I I
uitslagen   ITVM ITVM ITVM ITVM I I (eigen )
medisch startverbod gegevens ITVM ITVM I ITVM I (eigen partij)
medische notities (memo)  ITVM ITVM I ITVM I (eigen partij)
disciplinaire schorsing op evenement ITVM ITVM ITVM I I I (eigen partij)

Vechterlijst Alle vechters
Detail nawgegevens/inlog (met restrictie als 
hierboven) ITVM ITVM ITVM I I I (eigen)

Wedstrijdresultaten 
evenement ITVM I ITVM I I I (eigen)

Indiv.vechter Individuele vechtergegevens
Status: FitToFight /doorklik naar lijst 
wedstrijden/uitslagen I
NAW gegevens I
Lijst wedstrijden uitslagen I
Lijst wedstrijden/medische/disicplinaire 
startverboden/schorsingen I
Lijst historie alle startverboden/schorsingen I
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Bijlage 3: Gebruikersovereenkomst Fightpassport 
 

Gebruikersovereenkomst Database Fightpassport  
 
Partijen:  
  
Nederlandse Vechtsportautoriteit, hierna te noemen VA,  
zich ten doel stellende het reguleren van full contact vechtsporten in Nederland zodat de 
gezondheid, veiligheid, sportief gedrag en pedagogische omgeving van vechtsporters zo goed 
mogelijk worden gewaarborgd,  
  
en  
  
// ………………………//, hierna te noemen bond,  
zich ten doel stellende onder andere het verlenen van auspiciën over full 
contactvechtsportevenementen zodat vechtsporters onder zo goed mogelijke 
omstandigheden  kunnen deelnemen aan wedstrijden, uitgaande van de gezondheid, 
veiligheid, sportief gedrag en pedagogische omgeving van deelnemers, publiek en andere 
betrokkenen.  
  
Overwegende dat:  
  

• verschillende bonden en organisatoren in Nederland elk hun eigen wedstrijdboekje uitgeven 
en beheren  
• vechtsporters daardoor individueel over verschillende wedstrijdboekjes beschikken  
• onveilige situaties ontstaan doordat trackrecords van vechtsporters onvolledig en onjuist 
kunnen zijn  
• onveilige situaties kunnen ontstaan doordat bonden niet van elkaars beslissingen over 
het fit to fight zijn van vechtsporters op de hoogte zijn   
• onveilige situaties kunnen ontstaan doordat de matchmaking tot stand komt met onvolledige 
informatie  
• onveilige situaties kunnen ontstaan doordat informatie over de gezondheid van 
vechtsporters niet adequaat met elkaar wordt gedeeld  
• onsportieve situaties kunnen ontstaan doordat informatie over schorsingen  van 
vechtsporters niet met elkaar wordt gedeeld  
• bonden te kennen hebben gegeven een halt toe te roepen aan deze onveilige en onsportieve 
situaties  
• bonden te kennen hebben gegeven de introductie van één digitaal wedstrijdboekje te 
ondersteunen  
• de VA sinds 2017 operationeel is  
• de VA generieke  maatregelen treft die de hele sector bestrijken  
• de VA maatregelen treft die in samenspraak met de vechtsportsector zijn ontwikkeld  
• de VA maatregelen treft die uitgaat van de gezondheid en veiligheid van de vechtsporter die 
aanvullend zijn op de werkzaamheden van de bonden.  

  
Zijn voornemens om:  
  

• gebruikersafspraken vast te leggen die betrekking hebben op eigendom, beheer, exploitatie 
en gebruik van genoemd uniform digitaal systeem van wedstrijdboekjes, zijnde een 
database Fightpassports, en komen daarbij  het volgende overeen:  
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Eigendom  

• Het economisch en juridisch eigendom van de digitale infrastructuur, de database, 
de Fightpassports en de content daarvan ligt volledig bij de VA.  

  
Doel en gebruiksmogelijkheden  

• Het doel van de database en de Fightpassports is het ontwikkelen, beheren en gericht (laten) 
toepassen van trackrecords en persoonlijke gegevens van individuele full contact vechtsporters 
die zijn aangesloten bij full contact vechtsportbonden die auspiciën verlenen over evenementen.  
• De gerichte toepassing van deze Fightpassports is exclusief voorbehouden aan ten behoeve 
van een afgewogen selectie en matchmaking, op basis van trackrecords, medische gegevens, 
persoonlijke gegevens en eventuele sancties/ schorsingen. De Fightpassports bieden hiertoe 
informatie.   
• De gebruikersovereenkomst tussen gebruiker en de VA is niet overdraagbaar, in welke vorm 
dan ook.  

 
Contractant/ gebruiker  

• De diensten van de VA-Fightpassport zijn voorbehouden aan vertegenwoordigers van full 
contact vechtsportbonden voor kickboksen, thaiboks en MMA, die juridisch bekwaam zijn om 
bindende overeenkomsten te sluiten.   
• Uitsluitend die bonden kunnen gebruik maken van diensten van de VA-Fightpassport die 1) 
een convenant hebben afgesloten met de VA, dan wel daartoe uitgenodigd worden en 2) die 
auspiciën verlenen aan vechtsportevenementen.  
• Indien u zich inschrijft als bond, verklaart u dat u gemachtigd bent om de bond te binden aan 
deze gebruikersovereenkomst.  

  
Vergoeding  

• Een lidmaatschap op de diensten van VA-Fightpassport geschiedt tegen een jaarlijks tarief, 
dat in principe voor een kalenderjaar, dus van 1 januari – 31 december, geldt.   
• Tariefwijzigingen worden tenminste één maand voorafgaand aan een volgende periode 
aangekondigd.  
• Gebruikers van het VA-Fightpassport dienen per 1 april 2021 eenmalige registratie kosten te 
betalen ter hoogte van €10,-.  

  
Werkwijze – verantwoordelijkheid  

• De gebruiker krijgt nadat de gebruikersovereenkomst is getekend een unieke inlogcode 
waarmee ingelogd kan worden op www.fightpassport.nl .  
• Na betaling van het lidmaatschap ontvangt de gebruiker toegang tot de beschikbare 
diensten. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die hij uitvoert onder zijn 
lidmaatschap.  
• Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste 1 jaar na ondertekening van 
het registratieformulier en wordt na verloop hiervan voortgezet als een lidmaatschap voor 
onbepaalde duur.  
• Het lidmaatschap eindigt:  

• indien de gebruiker: overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in staat van  
faillissement komt te verkeren c.q. de wettelijke schuldsaneringsregeling  
natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;  

• Indien een rechtsprekende instantie deze overeenkomst vernietigd of nietig 
verklaard;   
• door opzegging per aangetekend schrijven aan de VA tegen het einde van  

de looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van  

http://www.fightpassport.nl/
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drie maanden;  
 
  
Individuele Fightpassport  

• Gebruikersinformatie: de informatie van de bond inzake de individuele vechtsporters en zijn 
handelingen mogen niet: onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn; inbreuk maken op rechten 
van publiciteit of privacy van een derde partij; aansprakelijkheid voor de VA teweegbrengen; 
computer virussen, macro virussen, Trojaanse paarden, wormen of enig andere zaken die zijn 
ontworpen om een systeem, data of persoonlijke gegevens te beschadigen, nadelig te 
beïnvloeden, zonder toestemming te gebruiken, clandestien te onderscheppen of te ontzetten; 
ervoor zorgen dat de database wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt functioneert of 
zo wordt beïnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt 
verstoord.  
• De VA zal gegevens van individuen uit de database niet gebruiken op een wijze waarbij die 
gegevens zijn te herleiden op individuele gebruikers, tenzij met uitdrukkelijke instemming van de 
betreffende gebruikers. De VA mag gegevens van niet terug te herleiden gebruikers alleen dan 
verschaffen aan derden, als een gebruiker aangeeft dat zijn data in dit type gegevens mag 
worden verwerkt.  

  
Medische gegevens  

• Onderdeel van de gegevensverzameling van de datebase/ Fightpassport is een medisch 
dossier. Dit medische dossier heeft uitsluitend betrekking op gegevens die relevant zijn voor 
deelname aan full contactvechtsportevenementen. Alleen de ringarts is bevoegd deze gegevens 
in te voeren. Arts, VA en gebruiker/ contractant nemen de vigerende privacywetgeving in 
acht. Dit betekent onder meer dat deze gegevens alleen zijn in te zien door het betreffende 
individu en de ringarts(en). Voor gebruiker en VA is uitsluitend de resultante van de medische 
staat relevant: fit to fight of niet. Dat laatste is zichtbaar op het Fightpassport.  

  
Tuchtrecht en schorsing  

• Onderdeel van de gegevensverzameling van de database/ Fightpassport zijn tuchtrechtelijke 
uitspraken van de bond of een daartoe gecontracteerde externe partij, zoals het Instituut voor 
Sport Rechtspraak (ISR). Sancties en schorsingen die hieruit voortvloeien voert de bond in de 
database. Schorsingen zijn gestoeld op het model tuchtreglement zoals dat bij het ISR is 
neergelegd.  

  
Exclusiviteit  

• Door deze Gebruikersovereenkomst te aanvaarden, erkent gebruiker dat gebruiker met 
betrekking tot de persoonlijke informatie van andere gebruikers die gebruiker verkrijgt via de 
database of daaraan verwante communicatie, deze enkel mag gebruiken voor doeleinden die de 
VA voorstaat in het kader van brancheregulering.   

  
Helpdesk  

• Voor het melden van incidenten, verzoeken betreffende de AVG wetgeving, operationele 
vragen en opmerkingen met betrekking tot de database/  systeeminrichting die vallen onder de 
werking van deze overeenkomst kan de gebruiker zich per email wenden tot de 
VA: info@vechtsportautoriteit.nl  Voor acute problemen kan de gebruiker persoonlijk contact 
opnemen met de manager van de VA.  

  
  
  
 
 

mailto://(null)info@vechtsportautoriteit.nl
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Aansprakelijkheid   
• De VA voert alleen daar waar juridisch mogelijk controle uit over de gegevens die door de 
gebruikers worden verschaft en beschikbaar komen op de database en de 
individuele Fightpassport.   
• Door de database en Fightpassport te gebruiken, gaat de gebruiker ermee akkoord dat de VA 
niet verantwoordelijk is voor handelingen of weglatingen van gebruikers in de database en 
aanvaardt de gebruiker de eventuele risico’s.  

  
Fraude  

• Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan de VA het abonnement schorsen of 
beëindigen als zij de gebruiker ervan verdenkt dat hij zich bezighoudt, zal bezighouden, of in 
enigerlei vorm betrokken of verwant is met een frauduleuze activiteit in of met de database 
of Fightpassport.   

  
Schending  

• Onverminderd andere middelen die de VA ter beschikking staan, heeft de VA het recht de 
gebruiker onmiddellijk een waarschuwing te sturen, zijn abonnement tijdelijk of voor onbepaalde 
tijd op te schorten of te beëindigen en te weigeren de diensten aan hem te verlenen indien:  

(a) gebruiker inbreuk maakt op de Gebruikersovereenkomst;  
(b) het voor de VA onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die de gebruiker aan de 
VA   verleent te controleren; of  
(c) de VA meent dat de handelingen van de gebruiker hem zelf, de andere gebruikers of de 
VA aansprakelijk kunnen stellen.  

  
Geen garantie/ vrijwaring  

• De VA (waaronder haar bestuurders en Raad van Toezicht) geven geen garanties met 
betrekking tot een voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot de diensten van de 
database. De werking van de database/ Fightpassport kan worden verstoord door tal van 
factoren buiten de controle van de VA en andere gevallen van overmacht waarvoor de VA geen 
aansprakelijkheid aanvaardt.  
• De database en de diensten van de VA worden aangeboden in de staat zoals de gebruiker ze 
aantreft. Bijgevolg sluit de VA, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties 
(up-time), voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met 
inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening. De VA  kan in 
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vervalsing van gegevens, winstderving, 
verlies van omzet, opportuniteit of tijd, of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei 
andere schade, ongeacht of genoemd verlies of genoemde schade te wijten is aan een 
nalatigheid of andere oorzaak.  
• De gebruiker verbindt zich ertoe de VA schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke 
aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van gemachtigden, die 
komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit zijn schending van deze 
Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit 
zijn inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.  

  
Privacy  
De hierna opgenomen privacybeleidsregels hebben als doel de gebruikersovereenkomst aan te 
vullen en/of er de bepalingen van te preciseren en zijn bij deze 
Gebruikersovereenkomst opgenomen. Zij maken daarvan dus een integraal deel uit. De gebruiker 
aanvaardt de privacy beleidsregels door deze overeenkomst te aanvaarden. De VA raadt de gebruiker 
ten stelligste aan om dit beleid, waarvan het doel met name is de gebruiksregels van de dienst te 
preciseren, aandachtig te lezen. Het beleid kan van tijd tot tijd wijzigen en belangrijke wijzigingen 
zullen worden  
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bekendgemaakt op de site van de VA.  Gedurende een periode van 30 dagen na wijziging kan de 
gebruiker van de database/ Fightpassport kennis geven van zijn weigering van deze wijzigingen. In 
dat geval zal deze overeenkomst en dus het recht om de diensten te gebruiken na afloop van 
de periode van 30 dagen eindigen. Deze Gebruikersovereenkomst inclusief privacy beleid vormen de 
volledige overeenkomst tussen partijen.  
  
Recht om vergeten te worden  
Gebruikers van het Fightpassport hebben het recht om vergeten te worden, hiervoor dient een 
mail te worden gestuurd naar info@vechtsportautoriteit.nl. Het gevolg hiervan is dat de gebruiker 
niet meer mag deelnemen aan wedstrijden. Het Fightpassport heeft als doel om veiligheid van de 
sporters te garanderen. Indien sporters hier niet aan willen meewerken, zal het niet mogelijk zijn om 
deel te nemen aan de wedstrijden in Nederland.  
  
Recht op inzage  
Gebruikers van het Fightpassport hebben het recht op inzage. Hiervoor kan contact 
opgenomen worden met info@vechtsportautoriteit.nl. Vervolgens kan er een fysieke afspraak 
ingepland worden zodat de gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens kan inzien.  
  
Privacybeleid  
In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens de VA over de gebruiker verzamelt en op 
welke manier ze daarna worden verwerkt. Doordat de gebruiker zich inschrijft op en gebruik maakt 
van de database gaat de gebruiker ook volledig akkoord met de privacybepalingen. Gaat de gebruiker 
niet akkoord, dan kan hij geen gebruik maken van de diensten van de VA/ Fightpassport.  
  
Vastleggen van gegevens  
Het vastleggen van gegevens gebeurt in de eerste plaats om de gebruiker een efficiënte dienst te 
bieden die beantwoordt aan zijn behoeften en hem kan helpen om de diensten vlotter en sneller te 
gebruiken. De gebruiker kan alleen op de database / Fightpassport terecht indien de inschrijving  
als gebruiker is voltooid en hij zich heeft ingelogd. Alleen gebruikers hebben derhalve toegang. De 
VA  biedt dan ook geen publiek platform aan.  
Als algemene regel zal de VA de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet verkopen of verhuren 
aan derden voor marketingdoeleinden.   
  
Beheer van de unieke code  
De gebruiker is verantwoordelijk voor elke handeling die met behulp van zijn unieke code wordt 
verricht. De code is niet overdraagbaar aan derden. Indien de gebruiker besluit zijn code of zijn 
gegevens met derden te delen, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor alle handelingen die met 
behulp van zijn code worden ondernomen en de gebruiker dient daarom het privacybeleid van de  
betreffende derde te beoordelen. Indien de gebruiker de controle over zijn code verliest, kan hij de 
controle over een aanzienlijk deel van zijn gegevens verliezen en partij worden bij van rechtswege 
bindende handelingen die namens hem worden ondernomen. Het is belangrijk op te merken dat de 
VA de gebruiker nooit via email zal vragen om persoonlijke gegevens van het type unieke code e.d. 
Als de gebruiker een e-mail ontvangt waarin hem wordt gevraagd om deze gegevens bij te werken, 
dan dient de gebruiker contact op te nemen met de VA. Op verzoek van de gebruiker zal de 
VA zijn code uit haar actieve databases deactiveren.  
  
Behalve voor zover uitdrukkelijk anders wordt vermeld in dit privacybeleid, heeft dit privacybeleid 
enkel betrekking op het gebruik en de openbaring van gegevens die de VA  van de gebruiker 
verzamelt. Zij zijn niet van toepassing op het gebruik en de openbaring van zijn persoonlijke gegevens 
aan derden, ongeacht of het gaat om andere gebruikers van de site.  
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Looptijd  
  
Deze gebruikersovereenkomst is een voorlopige gebruikersovereenkomst voor 2022, aflopende op 
31 december 2022.   
  
  
  
Amsterdam, [datum]  
  
  
Namens //…………………………………..// Namens Nederlandse Vechtsportautoriteit  
  
  
  
  
  
  
  
……………………………………. ……………………………………   
  
// naam //  // functie // Herbert Dekkers, Voorzitter bestuur   
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Bijlage 4: Privacy tekst sporters Fightpassport 
 

1. Verklaart zich akkoord met de gebruikersovereenkomst Fightpassport, waaronder in ieder 
geval begrepen de daarin opgenomen bepalingen over de verwerking van medische en 
andere persoonlijke gegevens. 
 

2. Verklaart zich akkoord met de inhoud van de volgende documenten en eventuele toekomstige 
wijzigingen daarin en verklaart deze te zullen naleven:   

  
• De op de website van de Vechtsportautoriteit (www.vechtsportautoriteit.nl) opgenomen 

Algemene Gedragsregels Full Contact Vechtsporten (eveneens hierbij gevoegd); 
• De op de website van het Instituut Sportrechtspraak (www.isr.nl) opgenomen 

reglementen; en 
• De op de website van de nationale Dopingautoriteit genoemde nationale en 

internationale reglementen en de daarbij behorende bijlagen (www.dopingautoriteit.nl).  
  

en verklaart zich ter zake van eventuele overtredingen te zullen onderwerpen aan het gezag 
van de bevoegde (tucht)rechterlijke instanties, waaronder in ieder geval begrepen het 
instituut sportrechtspraak. 
 

3. Geeft de Vechtsportautoriteit toestemming om eventuele schendingen van de hiervoor 
genoemde overtredingen te publiceren, ook indien nog geen sprake is van een definitieve 
uitspraak van het instituut sportrechtspraak (of van andere ter zake bevoegde 
(tucht)rechterlijke instantie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vechtsportautoriteit.nl/
http://www.isr.nl/
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Bijlage 5: Verantwoording datavelden per veld 
 

Hieronder staan de opgevraagde persoonsgegevens nader beschreven en toegelicht in de 
verantwoording waarom deze nodig zijn.  

Dataveld Verantwoording 
Voornaam Van belang om de sporter te kunnen 

identificeren 
Tussenvoegsel Van belang om de sporter te kunnen 

identificeren 
Achternaam Van belang om de sporter te kunnen 

identificeren 
Geslacht Van belang om ervoor te kunnen zorgen dat de 

sporter niet tegen het andere geslacht 
gematcht wordt 

Geboortedatum Van belang om ervoor te zorgen dat de sporter 
in de juiste ‘klasse’ kan worden ingedeeld  

Legitimatiebewijs Van belang om de sporter te kunnen 
identificeren 

ID nummer Van belang om de sporter te kunnen 
identificeren 

Nationaliteit Van belang om de sporter te kunnen 
identificeren 

Adres Van belang om de sporter (indien nodig) een 
brief te kunnen versturen m.b.t. 
tuchtrechtelijke zaken vanuit het ISR (instituut 
sport rechtspraak) 

Postcode & plaats Van belang om de sporter (indien nodig) een 
brief te kunnen versturen m.b.t. 
tuchtrechtelijke zaken vanuit het ISR (instituut 
sport rechtspraak) 

E-mailadres Van belang om de sporter (indien nodig) een e-
mail  te kunnen versturen m.b.t. 
tuchtrechtelijke zaken vanuit het ISR (instituut 
sport rechtspraak) of m.b.t. informatie over het 
Fightpassport of de persoonsgegevens 

Sportschool Van belang om te weten wie verantwoordelijk is 
en of de desbetreffende sportschool is 
aangesloten bij de bond en in bezit is van het 
Keurmerk Vechtsportautoriteit. Zonder het 
Keurmerk Vechtsportautoriteit is het niet 
mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden. 

Naam trainer/coach Van belang om te weten onder de 
verantwoordelijkheid van welke sportschool de 
desbetreffende sporter valt 

Discipline Van belang om een eerlijke match te kunnen 
maken 

Wedstrijdklasse Van belang om een eerlijke match te kunnen 
maken 



 
42 

KG Van belang om een eerlijke match te kunnen 
maken 

Record Van belang om een eerlijke match te kunnen 
maken 
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Bijlage 6: Aanvraag formulier Keurmerk Vechtsportautoriteit 
 
  

Thema A: Accommodatie en materialen  
1. De vechtsportschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor de sporters en 
trainers afgesloten. De polis dekt alle activiteiten die worden uitgevoerd. Upload de 
aansprakelijkheidsverzekering van uw vechtsportschool. (upload)  
 
  
2. De beheerder/eigenaar/gebruiker van de locatie heeft een vergunning van de 
gemeente voor het in gebruik nemen van de locatie als sportfunctie (inclusief 
brandveiligheid). (gesloten vraag:  JA/NEE en mogelijkheid om een bestand te uploaden)  
 
  
3. Maak een video van ongeveer 15 seconden van uw locatie, waarin ook de materialen 
te zien zijn. Heeft u meerdere trainingsruimtes op uw locatie? Maak dan een video per 
ruimte. (upload)  
 
 
4. De vechtsportschool oefent haar activiteiten uit binnen de kaders van de 
Nederlandse wet- en regelgeving. (gesloten vraag: JA / NEE)  
  
5. Alle materialen die door de vechtsportschool beschikbaar worden gesteld zijn in 
goede staat. (gesloten vraag: JA / NEE)  
 

  
6. De matten en/of vloer zijn hygiënisch en worden dagelijks schoongemaakt. (gesloten 
vraag: JA / NEE)  
 
  
7. Er zijn voor dames en heren gescheiden of afsluitbare kleedkamers en sanitaire 
voorzieningen die voldoende privacy bieden. (gesloten vraag: JA / NEE)  

 
 

Thema B: Gezondheid  
8. De vechtsportschool draagt zorg dat er te allen tijde minimaal één persoon met een 
geldig EHB(S)O/BHV diploma aanwezig is in de vechtsportschool. Upload een geldig 
EHB(S)O/BHV-diploma van één of meerdere personen die werkzaam zijn voor 
uw vechtsportschool.  (upload)  
 
  
9. De aanwezige EHBO-koffer is compleet volgens de verbandrichtlijnen van het Oranje 
Kruis. Daarnaast beschikt de vechtsportschool over voldoende ijspacks. Upload een foto 
van de EHBO-koffer die aanwezig is in uw vechtsportschool, met datum-verificatie. (Een 
recente krant met leesbaar de datum, bijvoorbeeld.) (upload)  
 
10. Is uw vechtsportschool in het bezit van een AED, of bent u op de hoogte waar de 
dichtstbijzijnde AED zich bevindt? (open vraag: schrijf hier uw eigen antwoord)  

https://www.hetoranjekruis.nl/media/1177/verbandrichtlijnen-2016_20160701.pdf
https://www.hetoranjekruis.nl/media/1177/verbandrichtlijnen-2016_20160701.pdf
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11. Hoe wordt er binnen uw vechtsportschool omgegaan met blessures of letselschade 
tijdens de training? Beschrijf in minimaal 5 zinnen. (open vraag: formuleer hier uw eigen 
antwoord)  
 
  
12. Wat is uw beleid rond technieken naar het hoofd bij jeugd tot 18 jaar? (open vraag: 
formulier hier uw eigen antwoord)  
 

 
Thema C: Sporttechnisch kader  
 

13. Er is binnen de vechtsportschool minimaal één trainer met een geldige 
trainerslicentie volgens de Kwalificatie Structuur Sport (niveau 3). Deze is behaald 
bij een door NOC*NSF en Nederlandse Vechtsportautoriteit erkende opleiding*. Upload 
het certificaat van uw trainer(s).  (upload)   
* Indien een trainer géén trainerslicentie heeft, maar wél aantoonbare ruime en relevante 
ervaring in binnen- en buitenland (“eerder verworven competenties”) kan de trainer in 
aanmerking komen voor vrijstelling. Meer informatie.   
 

 
14. Alle trainers die werken met kwetsbare personen, zoals minderjarigen, ouderen en mensen 

met een beperking, moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet 
ouder dan 1 jaar, die is aangevraagd voor het beoefenen van deze activiteiten. Upload 
de VOG’s van alle trainers die met deze doelgroepen werkzaam zijn binnen uw 
vechtsportschool.  (upload)  

Als uw organisatie gebruikt maakt van vrijwilligers, kunnen zij een gratis VOG aanvragen indien 
uw organisatie zichzelf registreert. Meer informatie: www.gratisvog.nl   
 
 

 
Thema D: Gedragsregels en omgangsnormen  

15. Welke gedragsregels/huisregels gelden er in het algemeen binnen uw vechtsportschool? 
(Beschrijf in minimaal 5 zinnen, of upload een foto of document van uw reglement).  

 
  

16. U bent als vechtsportschool op vechtsportevenementen verantwoordelijk voor uw leden, 
hun aanhang en supporters. Op welke wijze zorgt u dat deze personen zich op een 
fatsoenlijke wijze gedragen? En wat doet u als zij dit niet doen? (open vraag: schrijf hier uw 
eigen antwoord. Als uw sportschool niet meedoet aan wedstrijden kunt u dat hier aangeven)  

 
  

17. Welke regels hanteert u binnen uw vechtsportschool t.a.v. alcohol, drugs en prestatie 
bevorderende middelen?  (Open vraag: schrijf hier uw eigen antwoord)  

 
  

18. Uw vechtsportschool draagt zorg dat er binnen de vechtsportschool geen (reclame) uitingen 
te zien zijn die gerelateerd zijn aan personen en organisaties die de sport in diskrediet 
(kunnen) brengen of in strijd zijn met de gedragsregels. (Vink het hokje aan als uw 
sportschool aan deze eis voldoet)  

 
  

https://www.vechtsportautoriteit.nl/convenantpartners/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/nieuws/vrijstelling-trainers.pdf
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19. Uw vechtsportschool en medewerkers handelen conform de Beroepscode NLcoach (Vink het 
hokje aan als uw sportschool aan deze eis voldoet)  

 
20. Uw vechtsportschool en alle leden, hun aanhang en supporters conformeren en 

onderwerpen zich aan de Algemene gedragsregels full contact vechtsporten en het daaraan 
verbonden tuchtrecht (te downloaden op www.vechtsportautoriteit.nl).  (Vink het hokje aan 
als uw sportschool aan deze eis voldoet)  

 
  

21. De (te) late afmeldingen voor wedstrijden leiden tot veel ergernis. De sportschool 
is medeverantwoordelijk is voor het juiste gewicht van de vechters en voor (te) late 
afzeggingen. Bij herhaaldelijk afzeggingen is dit ook van invloed op het behouden van het 
keurmerk.  (Vink het hokje aan als uw sportschool aan deze eis voldoet)  

 
 
Thema E: Grensoverschrijdend gedrag: aanpak en sanctionering  
 
22. Welke stappen/protocollen worden binnen uw vechtsportschool gevolgd bij het signaleren of 

vermoeden van: seksuele intimidatie, geweld, discriminatie, pesten of diefstal? (open 
vraag: schrijf hier uw eigen antwoord)  

 
  

23. Er zijn vertrouwenscontactpersonen opgeleid binnen de vechtsportsector, waarbij mensen 
grensoverschrijdend gedrag kunnen melden. Hoe heeft u uw leden hierop gewezen? (open 
vraag: schrijf hier uw eigen antwoord)  

 
  

24. Uw vechtsportschool heeft kennisgenomen van het Handboek aanpak grensoverschrijdend 
gedrag van de Nederlandse Vechtsportautoriteit en gebruikt het. (gesloten vraag: JA / NEE)  

 
  

25. Wordt bij omgang met minderjarigen binnen uw vechtsportschool het ´vier ogen principe´ 
gehanteerd? Dit betekent dat een minderjarige niet alleen met één volwassene in een 
afgesloten ruimte is, maar dat er altijd een tweede volwassene zicht op de situatie kan 
hebben. (gesloten vraag: JA / NEE / NVT, in het geval er geen minderjarigen bij 
uw sportschool sporten)  

  
26. Uw vechtsportschool staat open voor mensen uit verschillende culturen en met verschillende 

achtergronden. De vechtsportschool streeft naar gelijke behandeling van personen en 
groepen. (gesloten vraag: JA / NEE)  

 
 

 

 

 

 
 

https://www.nlcoach.nl/wp-content/uploads/2019/09/Beroepscode-NLcoach-versie-augustus-2019.pdf
http://www.vechtsportautoriteit.nl/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/vertrouwenskwesties/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/handboek-aanpak-gog-2020.pdf
https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/handboek-aanpak-gog-2020.pdf
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Bijlage 7: Procedures DPIA 
 
Hieronder staan een aantal procedures uitgeschreven en is omschreven hoe de VA omgaat met de 
rechten van de personen waarvan de gegevens worden verwerkt in het digitale Fightpassport. 
 
Recht om vergeten te worden 
De gebruikers van het Fightpassport hebben het recht om vergeten te worden en kunnen hiervoor 
een mail sturen naar info@vechtsportautoriteit.nl. Het gevolg hiervan is wel dat hij/zij geen deel 
meer kan nemen aan kickboks, thaiboks of mma wedstrijden. Het Fightpassport heeft het doel om de 
veiligheid van de sporters te garanderen. Indien sporters hier niet in mee willen, zal het niet mogelijk 
zijn om deel te nemen aan de wedstrijden in Nederland. 
 
Bewaartermijn gegevens 
De bewaartermijn van de gegevens in het digitale Fightpassport is 10 jaar. Dit is van belang omdat de 
geschiedenis van de sporters van belang is voor het veilig uitvoeren van de sport en een eerlijke 
‘match’ te kunnen maken.  
 
Recht op inzage 
Indien een persoon van wie de VA de gegevens heeft verzameld twijfelt inzage wil hebben in 
zijn/haar gegevens kan de desbetreffende persoon contact opnemen met de VA via: 
info@vechtsportautoriteit.nl. Vervolgens kan er een fysieke afspraak ingepland worden met de 
desbetreffende persoon zodat deze persoon de persoonlijke gegevens kan inzien.  
 

mailto://(null)info@vechtsportautoriteit.nl
mailto://(null)info@vechtsportautoriteit.nl

