
Mededeling inzake anti-corruptieregels voor aanwezigen  
 
In geen enkele situatie mogen aanwezigen op en rond het terrein een mobiele telefoon, computer of 

andersoortig communicatieapparatuur gebruiken om: 

(i) Het volgende te communiceren of verzenden: enige vorm van verslaggeving en/of gegevens die 

betrekking hebben op de wedstrijd die op dat moment op het veld plaatsvindt, met als doel illegaal 

gokken of andere corrupte of onwettige doelen. 

(ii) Ook maar enige gokactiviteiten te ontplooien op openbaar terrein met zicht op het veld, op een 

manier die naar mening van de vereniging, of door de vereniging aangewezen personen, de wedstrijd 

of de vereniging in opspraak brengt, of aanstoot geeft, of kan geven, aan andere toeschouwers. 

 

1. De voorwaarden zoals vermeld op het toegangsbewijs verbieden gedrag dat op enige wijze 

kan worden gelinkt aan illegaal gokken of enige ander corrupt, frauduleus of onwettig doel; 

2. Indien u zich hieraan schuldig maakt, zal het gevolg zijn dat uw naam wordt toegevoegd aan 

een lijst met mensen die de toegang tot dit of andere terreinen is ontzegd. U bent niet langer 

welkom om een veld te betreden dat onder verantwoording staat van een vereniging of de 

K.N.C.B, op dagen dat daar wedstrijden worden gespeeld. 

3. Als u hierover naar aanleiding van deze mededeling contact wilt opnemen met de 

verantwoordelijke personen, dient u contact op te nemen met +31 654 767 095 of mail 

contact@ACU@kncb.nl 

4. Volledige informatie rond verboden gedrag op en rond het veld, en de gevolgen van het 

breken van bovengenoemde regels, staan in de voorwaarden zoals vermeld tijdens de 

aanschaf van het toegangsbewijs, of via het kenniscentrum op kncb.nl  

5. Onder geen enkele voorwaarde mag iemand op het terrein een mobiele telefoon, computer 

of andersoortige communicatieapparatuur gebruiken, om 

(i) Het volgende te communiceren of verzenden: enige vorm van verslaggeving en gegevens 

die betrekking hebben op de wedstrijd die op dat moment op het veld plaatsvindt, 

betreffende illegaal gokken of een ander corrupt of onwettig doel 

6. Iedereen die in enige mate er door de vereniging of de KNCB, of door hen aangewezen 

personen, van wordt verdacht dit soort illegale praktijken uit te voeren, zal onvoorwaardelijk 

toestaan dat ze volledig medewerken aan enig onderzoek dat zal worden ingesteld door de 

vereniging of de KNCB, of daartoe aangewezen personen. 

Inclusief het verstrekken van het volgende: 

(i) volledige naam en adres 

(ii) een verklaring voor zijn/haar verdachte gedrag 



(iii) toestemming dat hij/zij wordt vastgelegd op foto of film door de betrokken vereniging of 

de KNCB, of de door hen daartoe aangewezen personen. 

7. De betreffende persoon accepteert dat de informatie als omschreven in 5. gedeeld kan 

worden met andere betrokken partijen, zoals alle andere verenigingen, de relevante cricket-

autoriteiten, de politie en andere overheidsinstanties die met misdaadpreventie te maken 

hebben. Het doel daarvan is: 

(i) om onderzoek te kunnen doen naar criminele activiteiten 

(ii) gerechtelijke stappen te kunnen ondernemen inzake een mogelijk breken van de van 

toepassing zijnde nationale of internationale anti-corruptie regels binnen de cricketsport  

(iii) andere betrokken instanties, zoals verenigingen, de KNCB en/of andere verenigingen, in 

staat te stellen dezelfde maatregel te treffen inzake het niet mogen betreden van een 

cricketterrein.  

*Persoonsgegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de geldende 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, goedgekeurd op 27 april 2016. 

8. Iedereen die in alle redelijkheid ervan wordt verdacht zich schuldig te maken aan 

bovengenoemd gedrag, zal onmiddellijk van het terrein worden verwijderd (zonder enige 

geldelijke vergoeding of andersoortige compensatie) en tegelijkertijd een levenslang (of voor 

een andere periode voor zolang het de betreffende organisatie goeddunkt) verbod opgelegd 

krijgen om dit veld, of enige ander sportterrein dat onder de auspiciën staat van andere 

verenigingen of de KNCB, te betreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


