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Modelpassages verbieden court siding 
 

Bij courtsiding wordt live-informatie van sportevenementen verzonden naar een handlanger, 

vanaf de plek waar het evenement plaatsvindt met het oog op het plaatsen 

van weddenschappen op hetzelfde sportevenement. Hierbij wordt getracht sneller te kunnen 

reageren op de gebeurtenissen dan de bookmaker, waardoor de ‘courtsiders’ een voordeel 

kunnen behalen bij het plaatsen van weddenschappen. Courtsiding is niet illegaal, wel 

ongewenst. 

Bij de realisatie van de live streaming in de Eredivisie is o.a. een partnership met Genius 

aangegaan waarbij zij de rechten hebben om de data van de live streaming voor het 

internationale gokken te vermarkten. Genius heeft een lijst aangeleverd met 

ongeauthoriseerde partijen die de accommodaties niet mogen betreden. In dat verlengde 

hebben we om de belangen van en plichten naar Genius goed af te dekken en voor de clubs 

en de competitie zo goed mogelijk ongewenst gokgedrag te voorkomen, het volgende met 

elkaar afgesproken: 

 

• Alle courtsiding te verbieden doordat iedere club hier een passage over opneemt in 

het huishoudelijk regelement en in de algemene voorwaarden ticketing 

 

• Hetzelfde geldt voor Nevobo bij evenementen 

 

• Dit wordt vanaf volgend jaar onderdeel van de licentievoorwaarden voor de Eredivisie 

 

• Ism NOC*NSF zijn hier door een juridisch expert modelpassages voor opgesteld die 

door de Eredivisieclubs gebruikt worden 

 

Modelpassages 

Hieronder tref je de twee modelpassages aan in verband met courtsiding. 

Beide bepalingen worden opgenomen in algemene voorwaarden: algemene voorwaarden 

ticketing en huisregels accommodatie. Ten aanzien van algemene voorwaarden die met 

natuurlijke personen worden gesloten geldt, dat deze niet onredelijk bezwarend mogen zijn. 

Een beding in de algemene voorwaarden mag bijvoorbeeld niet nodeloos ruim worden 

geformuleerd. Als een beding als onredelijk bezwarend wordt beschouwd, kan het beding in 

dat geval door de rechter worden vernietigd. Hiervoor zal de betrokkene zich dan wel eerst 

tot de rechter moeten wenden.  
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Het lastige bij de aanpak van courtsiding is dat het moeilijk zal zijn aan te tonen dat iemand 

zich daar schuldig aan maakt. Als iemand voortdurend gebruik maakt van elektronische 

apparaten, kan dat een aanwijzing zijn voor courtsiding. We hebben de bepalingen daarom 

zo geformuleerd dat voortdurend gebruik van elektronische apparaten verboden is. Wel 

hebben we twee uitzonderingen toegevoegd: als de organisator/accommodatie toestemming 

heeft gegeven of als de betrokkene kan aantonen dat hij/zij het apparaat niet heeft gebruikt 

voor verboden doeleinden. Op die manier is de bepaling minder ruim geformuleerd en geeft 

dit je als organisator wat handelingsruimte.  

 

Modelbepaling algemene voorwaarden ticketing: 

Het gebruik van mobiele telefoons en andere mobiele/elektronische apparaten (hierna: 

“Elektronische appara(a)t(en)”) is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is gedurende 

en voorafgaand aan de wedstrijd ten strengste verboden om Elektronische apparaten aan te 

wenden voor het verzamelen en/of verzenden van wedstrijdscores, wedstrijdstatistieken en/of 

andere gegevens ten behoeve van commercie en/of wed- en/of gokdoeleinden, waaronder, 

maar niet uitsluitend “courtsiding”. Voortdurend gebruik van Elektronische apparaten 

voorafgaand of gedurende de wedstrijd (zulks ter beoordeling van [ORGANISATOR]) is 

verboden, behoudens voorafgaande toestemming van [ORGANISATOR] of als de betrokkene 

aantoont dat hij/zij het Elektronische apparaat niet heeft gebruikt voor de hiervoor genoemde 

verboden doeleinden (zulks ter beoordeling van [ORGANISATOR]).  

Bij een dergelijke overtreding kan [ORGANISATOR] de betrokkene de toegang tot de 

desbetreffende wedstrijd en/of toekomstige wedstrijden die worden georganiseerd door 

[ORGANISATOR] ontzeggen en/of andere maatregelen treffen die [ORGANISATOR] passend 

acht, inclusief maar niet beperkt tot, het annuleren of het in beslag nemen van (toekomstige) 

toegangsbewijzen die op naam van betrokkene staan, zonder dat enig recht op restitutie 

en/of schadevergoeding ontstaat.  

 

Modelbepaling huisregels accommodatie: 

Het gebruik van mobiele telefoons en andere mobiele/elektronische apparaten (hierna: 

“Elektronische appara(a)t(en)”) is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is ten 

strengste verboden om in [ACCOMMODATIE] Elektronische apparaten aan te wenden voor het 

verzamelen en/of verzenden van wedstrijdscores, wedstrijdstatistieken en/of andere gegevens 

ten behoeve van commercie en/of wed- en/of gokdoeleinden, waaronder, maar niet 

uitsluitend “courtsiding”. Voortdurend gebruik van Elektronische apparaten binnen 

[ACCOMMODATIE] (zulks ter beoordeling van [ACCOMMODATIE]) is verboden, behoudens 

voorafgaande toestemming van [ACCOMMODATIE] of als de betrokkene aantoont dat hij/zij 

het Elektronische apparaat niet heeft gebruikt voor de hiervoor genoemde verboden 

doeleinden (zulks ter beoordeling van [ACCOMMODATIE]).  
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Bij een dergelijke overtreding kan [ACCOMMODATIE] de betrokkene, zonder voorafgaande 

waarschuwing uit [ACCOMMODATIE] verwijderen en/of andere maatregelen treffen die 

[ACCOMMODATIE] passend acht, inclusief maar niet beperkt tot, het opleggen van een 

stadionverbod en/of het annuleren of het in beslag nemen van (toekomstige) 

toegangsbewijzen tot [ACCOMMODATIE] die op naam van betrokkene staan, zonder dat enig 

recht op restitutie en/of schadevergoeding ontstaat.  

 

Aanvullende tips  

Aantonen courtsiding: 

• Het lastige aan courtsiding is dat dit vrij ongrijpbaar is 

• Een aanwijzing voor courtsiding kan zijn dat iemand voortdurend gebruik maakt van 

elektronische apparatuur, bijvoorbeeld als iemand de hele wedstrijd aan het bellen is. 

Organisatoren dienen dus op dergelijk ‘verdacht’ gedrag te letten 

  

Handhavend optreden tegen ‘courtsiders’: 

• Mocht je als club in discussies verstrikt raken met courtsiders, kun je altijd verwijzen 

naar databronnen die ook buiten de accommodatie beschikbaar zijn (livestream + 

live stats). 

• Als er stewards/beveiliging aanwezig is, ligt het voor de hand dat zij de betrokkene 

naar de uitgang begeleiden 

• Als een betrokkene het evenement verstoort en weigert te vertrekken, kan de politie 

worden gebeld. Het zal afhangen van het gedrag van de betrokkene of de politie 

daadwerkelijk zal komen.  

 


