
Verklaring van de Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS 2019.   

 

De Commissie verklaart aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF van 18 november 2019 

het volgende.  

 

Toetsing 

Blijkens het “Registratiereglement ‘Kennis en Informatiesysteem voor de Sport’ (KISS)” van 

NOC*NSF heeft de Commissie tot taak de toepassing van het Reglement door bestuur en directie 

van NOC*NSF te toetsen. De toetsing betreft met name de te verwerken persoonsgegevens van 

leden van sportbonden, het beheer van de persoonsregistratie, de door NOC*NSF of ingehuurde 

derden zowel fysiek als computertechnisch te nemen maatregelen ter beveiliging van de per-

soonsregistratie en het toezien op de mogelijkheid dat leden van sportbonden bezwaar kunnen 

maken tegen de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

Webapplicatie 

Van juli 2012 tot april 2019 was de KISS-webapplicatie geplaatst op een server in het TCN-

Data Hotel te Groningen welke server toebehoorde aan Visser Communicatie. De data van deze 

server is volgens opgave van NOC*NSF in mei 2019 verwijderd en overgezet in de Microsoft 

Azure Cloud.  

 

Persoonsgegevens 

Op grond van het Registratiereglement KISS van NOC*NSF worden van natuurlijke personen 

die lid zijn van een sportbond de volgende persoonsgegevens geregistreerd: postcode, geboor-

tedatum, geslacht en optioneel: de begindatum van het lidmaatschap van de desbetreffende 

sportbond(en). De sportbonden leveren deze gegevens via het portaal VMS (Verdelen Midde-

len Sportagenda) aan waarna NOC*NSF de persoonsgegevens opslaat op een server binnen 

haar netwerk te Papendal waartoe derden geen toegang hebben.  

Sportbonden kunnen naast persoonsgegevens facultatief ook gegevens betreffende accom-

modaties, verenigingen en/of sportvorm aanleveren. Deze gegevens, die alleen aan de betref-

fende sportbond ter beschikking worden gesteld, vallen niet onder het Registratiereglement 

KISS en blijven buiten het bestek van deze verklaring. 

 

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen bij NOC*NSF alleen worden geraadpleegd door de 

functioneel beheerder KISS en zes medewerkers van NOC*NSF, van wie nog maar één mede-

werker de persoonsgegevens op individueel niveau kan raadplegen en andere medewerkers 

niet. Die kunnen de persoonsgegevens slechts op geaggregeerd niveau raadplegen waarbij 

alleen totalen en statistieken zichtbaar zijn. De commissie heeft door controle de juistheid 

hiervan vastgesteld. 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Omdat de sportbonden hun gegevens eenmaal per jaar in januari aan NOC*NSF aanleveren kon  

de verwerking van die gegevens door NOC*NSF pas begin 2019 geschieden volgens de in mei 

2018 in werking getreden Europese verordening. Vanwege deze verordening heeft NOC*NSF 

er voor gekozen het verwerkingsproces van de aangeleverde persoonsgegevens te optimali-

seren. Werden voorheen de door sportbonden aangeleverde persoonsgegevens van hun leden 

handmatig verwerkt om deze in een databank op te nemen, vanaf 2019 worden de aangelever-

de persoonsgegevens volledig automatisch ingelezen en gecontroleerd waarna deze in de 



databank van NOC*NSF worden opgenomen. Ten aanzien van die verwerking is gekozen voor 

een principieel andere werkwijze. Om het risico dat gegevens herleidbaar zijn naar personen 

te minimaliseren worden de persoonsgegevens getransformeerd naar gegevens die niet nood-

zakelijk zijn voor het gebruik van die gegevens voor de KISS-rapportage. Er is hierbij sprake 

van anonimiseren. Zodra is vastgesteld dat de verwerking van de gegevens naar de KISS-

rapportage correct is geschied worden de door de sportbonden aangeleverde brongegevens 

door vernietiging verwijderd. De essentie van deze gewijzigde werkwijze is dat er na 

anonimisering geen sprake meer is van persoonsgegevens en daardoor de toepasselijkheid 

van de AVG op de aangeleverde persoonsgegevens ultra kort wordt gehouden. Alvorens 

nadien vernietiging plaatsvond werden volgens opgave van NOC*NSF in die korte termijn de 

aangeleverde persoonsgegevens nog één keer gecontroleerd en gevalideerd om er zeker van te 

zijn dat de gegevens konden worden vernietigd.  

Deze vernietiging vond plaats tussen 5 en 12 oktober 2019. Maurice Staf, de IT-specialist van 

de Commissie, monitorde die vernietigingsprocedure en ontving de logfiles die op de vernieti-

ging betrekking hadden tezamen met een printscreen als bewijsmiddel dat de betreffende 

tabel leeg was en er geen bestanden meer waren met persoonsgegevens. 

 

Gezondheidsgegevens 

De toepasselijkheid van de AVG heeft voorts tot gevolg gehad dat NOC*NSF vanaf januari 2019 

niet langer in KISS de lidmaatschapsgegevens van Gehandicaptensport Nederland verwerkt. 

Het verwerken van de handicapgegevens van sporters leidt tot het verwerken van gezond-

heidsgegevens die in het kader van de AVG als ‘bijzondere persoonsgegevens’ worden gekwa-

lificeerd, op de verwerking van welke gegevens een verbod rust. 

 

De directie van NOC*NSF heeft zowel over de gewijzigde werkwijze als over het niet meer 

registreren van lidmaatschapsgegevens van Gehandicaptensport Nederland overleg gehad met 

onze commissie, die zich met deze opzet kan verenigen. 

 

Sportbonden 

Nadat de door de sportbonden aangeleverde persoonsgegevens door verwerking zijn geanoni-

miseerd worden de gegevens verder verwerkt in een KISS-rapportage tot totalen en statistie-

ken die met betrekking tot hun eigen leden aan de sportbonden voor beleidsdoeleinden ter 

beschikking worden gesteld. Per sportbond wordt door de functioneel beheerder KISS één 

account op naam uitgegeven. De commissie heeft door controle vastgesteld dat deze werk-

wijze wordt toegepast. 

 

De Commissie heeft op 23 september 2019 aan het beeldscherm van twee steekproefsgewijs 

gekozen medewerkers gecontroleerd of voor bedoelde medewerkers van NOC*NSF alleen 

totalen en statistieken zichtbaar zijn en geen individuele persoonsgegevens. Naar aanleiding 

van deze controle verklaart de Commissie dat de medewerkers die geen inzagerecht hebben 

inderdaad geen individuele persoonsgegevens van door sportbonden aangeleverde persoons-

gegevens kunnen inzien. Niet via de databank en niet via de applicatie KISS. 

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend die door de Commissie 

zijn ingezien. De Commissie verlangt en verkrijgt van NOC*NSF na elke mutatie bij bedoelde 

medewerkers een door de betrokkene ondertekende geheimhoudingsverklaring. 

Het verwerken van de KISS-data door Microsoft geschiedt onder de toepasselijkheid van haar 

Algemene Voorwaarden voor Online diensten vanaf 1 april 2019, waarin Microsoft verklaart 



dat zij erop toeziet dat het personeel dat wordt ingezet voor de verwerking van gegevens van 

NOC*NSF uitsluitend zal werken op aanwijzingen van NOC*NSF. Tevens verplicht Microsoft 

zich daarin de vertrouwelijkheid en veiligheid van bedoelde data te bewaken, ook nadat de 

verwerkingsovereenkomst met Microsoft is geëindigd. 

 

Voorts heeft de Commissie op 10 oktober 2019 via een raadpleging van het logboek van de 

server gecontroleerd of tot die datum alleen medewerkers, die een geheimhoudingsverklaring 

hebben ondertekend, toegang tot de KISS-databank hebben gehad. Dit bleek het geval. 

Uit het raadplegen van het logboek bleek ook dat voormalige werknemers, vanaf de datum 

waarop hun betrokkenheid bij het Kissproject eindigt, geen toegang meer hebben gehad tot dit 

systeem. 

 

Inzage in persoonsgegevens 

Er zijn bij NOC*NSF geen verzoeken van sportbondleden binnengekomen voor inzage in de 

eigen, in de persoonsregistratie opgenomen persoonsgegevens. 

 

Bezwaar 

Volgens opgave van NOC*NSF zijn er geen bezwaren ontvangen van sportbondleden ten aan-

zien van het naleven van het reglement. Er is bij de commissie geen beroep ingesteld tegen een 

besluit inzake persoonsgegevens van de algemeen directeur van NOC*NSF. 

 

Papendal, 22 oktober 2019. 
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