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Pers, foto/video registratie en publicatie beleid  
 
Beleid van KNZB. 
De KNZB heeft over het maken en de publiceren van foto’s ed. het volgende geregeld:  

• een pers, foto- en video registratie beleid m.b.t. KNZB evenementen http://www.knzb.nl/knzb/media/   

• artikel 38 in Huishoudelijk reglement van de KNZB ter informatie aan bezoekers en deelnemers over 
beeldmateriaal t.b.v. nieuws en promotie van de zwemsport (NB. Geen commercieel gebruik)  

 

Beleid bij NDD.  
• Jaarlijks organiseert NDD evenementen en wedstrijden zoals GK's, zwem- en waterpolocompetitie, 

minipolo-toernooien, schoolzwem- en schoolwaterpolokampioenschappen etc.  
Uiteraard stellen wij het op prijs dat door de media daar zoveel mogelijk aandacht aan wordt besteed.  

• Voor landelijke topsportevenementen die de KNZB organiseert, wordt media uitgenodigd om zich te 
accrediteren. Op de locatie van het evenement worden de verdere instructies gegeven t.a.v. mogelijkheden 
en regels rondom het bad (waar mag je staan/wanneer wel/niet). Voor interviews is meestal een ‘Mixed 
zone’ ingericht. Bij onduidelijkheden kunnen zij zich altijd melden tot de organisatie en verantwoordelijke 
ter plekke.  

• Veel landelijke/regionale evenementen worden georganiseerd door lokale verenigingen onder de vlag van 
de KNZB. De media dienen zich tot NDD te wenden met verzoeken voor redactionele, video registratie en 
fotografie. NDD organisatie bepaalt de regels rondom het bad.  

• Gelet op bovenstaande heeft bestuur NDD besloten dat er geen foto’s c.q. video-opnames geplaatst 
worden op haar socialmedia kanalen waarop persoonsgegevens herkenbaar zijn. Het is slechts toegestaan 
z.g. sfeerbeelden te plaatsen zonder herkenbare persoonsgegevens. 

• In voorkomend geval (b.v. gerechtvaardigd belang) dat hieraan niet kan worden voldaan, zoals 
podiumfoto’s bij kampioenschappen, dient vooraf publicatie, op website, het wedstrijdprogramma’s en 
fysiek op locatie, plaats te vinden dat dergelijke opnames gemaakt worden. 
 

Plaatsen van beeldmateriaal met een “gerechtvaardigd belang”. 
Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal moet NDD toestemming hebben van herkenbaar in beeld 
gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd belang hebben.  
Denk bij een gerechtvaardigd belang bijvoorbeeld aan persvrijheid, direct marketing, promotie van de organisatie of 
beveiliging. Ook wedstrijdverslaggeving kan gemotiveerd onder het gerechtvaardigd belang vallen.  
Een sportorganisatie mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook als daarbij 
bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen.  
De belangenafweging moet zorgvuldig zijn en de belangen van de vereniging én die van de betrokkenen moeten 
uitvoerig afgewogen en beschreven zijn. Bij kinderen onder de 16 jaar weegt privacybelang extra zwaar.  
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Publiekelijk gebruik. 
In alle gevallen geldt dat voor interviews en foto- en video-opnamen van individuele sporters voor publiekelijk 
gebruik vooraf toestemming dient te worden gevraagd bij de sporter, hetzij rechtstreeks, via de vereniging of via de 
trainer/coach van de sporter.  
Bezoekers en deelnemers aan evenementen kunnen redelijkerwijs verwachten dat er algemene foto’s van 
evenementen sfeerimpressies gemaakt worden waarop zij zichtbaar zijn.  
NDD en de media kunnen tijdens wedstrijden en evenementen gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke 

gebruiken voor nieuwsvoorziening en promotionele doeleinden van het evenement en de zwemsport.  

Voor de commerciële reclame doeleinden moet altijd toestemming gevraagd moeten worden aan de sporter of zijn 

wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Voorkoming van misbruik door derden. 
Wij zijn ons ervan bewust dat foto’s en video’s van personen in badkleding misbruikt kunnen worden door anderen 

en daarom, zal voor plaatsing op onze socialmedia kanalen, een toetsing plaats vinden.   

NDD heeft het recht om foto’s en video’s, die door anderen zijn geplaatst op onze mediakanalen, zonder opgaaf van 

reden, te verwijderen. 

 

  


