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Motivatie:
In wijzigingsvoorstel D1 Administratieve bepalingen art C wordt verwezen naar Reglement C
Sportreglement Art 16
Teneinde het voorstel tot verkorten bewaartermijn door te voeren dient ook dit artikel te worden
aangepast.
Doel is mede het artikel beter te laten aansluiten bij de digitale verwerking van gegevens voor zover
die bij de sporttak beschikbaar zijn.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr. Beschrijving
16 Processen-verbaal
16.1 Behoudens van onderlinge wedstrijden dient van iedere wedstrijd zwemmen,
waterpolo, synchroonzwemmen of schoonspringen proces-verbaal te worden gemaakt.
16.2 De eisen waaraan deze processen-verbaal moeten voldoen zijn omschreven in de
afdelingen D tot en met G van dit reglement.
16.3 Alle processen-verbaal moeten, volledig ingevuld, binnen een in het betreffende
sportreglement bepaalde termijn na de datum van de wedstrijd door de secretaris van de
organiserende vereniging via een geautomatiseerd wedstrijdmeldsysteem aan het
bondsbureau aangeboden te worden Indien hieraan niet wordt voldaan zal een boete
worden opgelegd.
16.4 Voor een onvolledige invulling van een proces-verbaal met betrekking tot de
gegevens, vermeld in dit artikel of als omschreven in de reglementen D tot en met G,
wordt een boete opgelegd.
16.5 Een door de scheidsrechter ondertekend proces-verbaal + juryblad moet door de
organiserende instantie het lopende jaar plus het volledige jaar daarop worden bewaard en
dient op eerste aanvraag aan het bondsbestuur ter beschikking te worden gesteld.
16.6 Voor het uploaden van uitslagen die niet overeenkomen met de uitslagen in het
originele, door de scheidsrechter getekende, PV of de door deze goedgekeurde wijzigingen,
wordt een boete opgelegd.
Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
Nieuwe tekst
16 Processen-verbaal
16.1 Behoudens van - onderlinge wedstrijden dient van iedere wedstrijd zwemmen,
waterpolo,
synchroonzwemmen of schoonspringen proces-verbaal te worden gemaakt.
16.2 De eisen waaraan deze processen-verbaal (op papier dan wel digitaal) moeten
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voldoen, zijn omschreven in de afdelingen D tot en met G van dit reglement
16.3 Alle processen-verbaal moeten, volledig ingevuld, binnen een in het betreffende
sportreglement bepaalde termijn na de datum van de wedstrijd door de secretaris van
de organiserende vereniging via een geautomatiseerd wedstrijdmeldsysteem aan het
bondsbureau aangeboden te - worden. Indien hieraan niet wordt voldaan zal een boete
worden opgelegd.
16.4 Voor een onvolledige invulling van een proces-verbaal met betrekking tot de
gegevens, vermeld in dit artikel of als omschreven in de reglementen D tot en met G,
wordt een boete opgelegd.
16.5 Een door de scheidsrechter ondertekend proces-verbaal + juryblad
moeten door de organiserende instantie in het lopende jaar 3 maanden worden
bewaard. Op eerste vraag van de KNZB dienen de originele documenten/bestanden (of
een scan/foto hiervan) beschikbaar gesteld te worden. Na 3 maanden mag de
informatie vernietigd worden behalve wanneer er nog openstaande vragen en/of
procedures zijn. 3 maanden na de laatste uitspraak mogen de gegevens vernietigd
worden.
16.6 Voor het uploaden van uitslagen die niet overeenkomen met de uitslagen in het
originele, door de scheidsrechter getekende, PV of de door deze goedgekeurde
wijzigingen, wordt een boete opgelegd.
Ingangsdatum: 1-9-2016

Advies AR reglementzaken:

De AR stelt voor geen bewaartermijn te noemen in het C
reglement maar dat per sporttak te regelen. Bij bepaalde
sporttakken kunnen de gegevens na uploaden in het KNZB
systeem bijvoorbeeld worden vernietigd en is een bewaartermijn
niet noodzakelijk.
Derhalve zou moeten worden verwijderd ‘in het lopende jaar 3
maanden’ en dit vervangen moeten worden door ‘conform de
aanwijzingen in het betreffende sportreglement te’. Tevens
verwijderen: ‘Na 3 maanden mag de informatie vernietigd worden
behalve wanneer er nog openstaande vragen en/of procedures
zijn. 3 maanden na de laatste uitspraak mogen de gegevens
vernietigd worden.’

Advies Bondsraad:

In te stemmen met voorstel, met inachtneming van de
opmerkingen van de AR reglementszaken.

Besluit Bondsbestuur:

Akkoord met voorstel, inclusief de adviezen van de AR
reglementzaken en bondsraad.
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