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Bestuurlijk
Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2016 als volgt samengesteld:
Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester :
Leden
:

Dhr. mr. D.A. van Steenbeek
Dhr. M.L. de Graaff
Mw. drs. J.P. Lindeboom
Dhr. mr. S.R. Aartsen
Dhr. mr. P. Vogelzang
Als juridisch adviseur van het bestuur trad Mw. prof. mr. M. Olfers op.
Het bestuur is tijdens het verslagjaar elk kwartaal in reguliere vergadering bijeen geweest, waarbij zeer
uiteenlopende zaken zijn besproken. Naast de reguliere bestuurszaken is er met name gewerkt aan de
uitbreiding van het ISR met de aanklagersrol en de kamer matchfixing en het mogelijk maken voor
andersoortige organisaties (binnen en buiten de sport) om zich bij het ISR aan te sluiten.
De reglementen zijn actueel gehouden en er is tijd besteed aan de contacten met diverse instanties,
zoals NOC*NSF en de Dopingautoriteit.
Daarnaast heeft het bestuur veel aandacht besteed en informatie verstrekt aan de bonden die
overwegen hun tuchtrechtspraak over te dragen aan het ISR. Dit traject is tevens actief ondersteund
door het accountmanagement van NOC*NSF en het programma Veilig Sportklimaat.
Ook de mogelijke samenwerking met Politie en Justitie heeft grote aandacht gekregen. Vooral op het
terrein van zaken die het strafrecht raken, zoals seksuele intimidatie of matchfixing, is hier veel te
winnen.
Overleg
Er is op diverse momenten gedurende het verslagjaar bestuurlijk overleg gevoerd met NOC*NSF, de
projectleiders van het VSK-project tuchtrecht en de Dopingautoriteit. Aandachtspunten hierbij zijn
geweest:


project ‘Veilig sportklimaat’ onderdeel Tuchtrecht
Gesproken is over vormen van samenwerking, met als doel het tuchtrecht binnen alle bonden op
orde te krijgen. Er is samen gewerkt in het aanbieden van scholingsmogelijkheden voor
tuchtrechters, deze bijscholingen zijn ook opengesteld voor niet aangesloten sportbonden. Een
goede afstemming van werkzaamheden wordt wederzijds erkend en daaraan wordt zoveel mogelijk
invulling gegeven. In het najaar van 2016 zijn onderdelen van het VSK project op het gebied van
tuchtrecht aan het ISR overgedragen. Vanaf 2017 is het ISR het contactpunt voor de bonden voor
het thema ‘waarborgen in de sport’.



aansluiting nieuwe bonden
Ook in 2016 is de regeling gecontinueerd voor de tegemoetkoming in de kosten die aansluiting bij
het ISR met zich meebrengen, zoals juridische ondersteuning voor de statutenverandering en
notariskosten. Bij NOC*NSF konden de bonden hiervoor een tegemoetkoming van deze kosten
aanvragen. In het jaar 2016 hebben wederom drie bonden zich aangesloten bij het ISR.
Op 31 december 2016 bedient het ISR 58 sportorganisaties.
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financiële ondersteuning van het ISR
In 2016 heeft het ISR wederom te maken gekregen met een korting op de Lotto subsidie in verband
met de teruglopende omzet van de Lotto. Door scherpe budgetbewaking en kostenreductie is er
weliswaar een (begroot) verlies ontstaan, maar is de aanspraak op het eigen vermogen beperkt
gebleven. Projectfinanciering die het ISR via NOC*NSF kon aanvragen, heeft geleid tot een hogere
omzet, maar ook hogere kosten.



In het jaarlijks overleg tussen de Dopingautoriteit (DA) en het ISR is onder andere verder stilgestaan
bij de omvorming van de DA naar een zelfstandig bestuursorgaan en de gevolgen voor reglementen
en statuten.

Scholing en voorlichting
De kwaliteit van de sportrechtspraak wordt mede gestimuleerd door de scholingsbijeenkomsten van het
ISR. In samenwerking met het VSK en de VU Law Academy is wederom een bijeenkomst voor
tuchtrechters georganiseerd. Onderwerpen in deze scholing waren: ‘Fundamentele rechtsbeginselen in
het strafrecht in relatie tot het tuchtrecht’ en ‘Lessons learned in het Willem II matchfixing onderzoek’.
Zowel tuchtrechters alsook aanklagers en onderzoekers waren hiervoor uitgenodigd.
Het ISR heeft ook waar mogelijk aangesloten en samengewerkt bij de bijeenkomsten die werden
georganiseerd door het programma Veilig Sportklimaat en NOC*NSF.
ISR Reglementen
Per 13 juni 2016 is het reglement Matchfixing opgesteld en vastgesteld door het bestuur. In dit
reglement is de aanklagersrol reeds verwerkt. Ook heeft het ISR het Nationaal Dopingreglement en het
reglement seksuele intimidatie aangepast en voorzien van een overgangsbepaling. Dit geeft de
aangesloten sportbonden die de aanklager nog niet in hun statuten hebben beschreven, de
mogelijkheid om toch gebruik te maken van de diensten van het ISR. Dit is een tijdelijke maatregel. De
aangesloten sportorganisaties dienen in 2017 hun statuten te hebben aangepast op dit onderdeel zodat
er weer uniforme regelgeving ontstaat.
Aanklager en onderzoekscommissie
In overleg met NOC*NSF en met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS, heeft het ISR een
poule van aanklagers opgericht die -voor de bij het ISR aangesloten sportorganisaties- inzetbaar is voor
ernstige misdragingen in de sport op het terrein van seksuele intimidatie, doping en matchfixing.
Ten behoeve van de waarheidsvinding kan de aanklager een onderzoekscommissie inschakelen. De
onderzoekscommissie heeft de taak om een melding te onderzoeken op waarheidsgehalte, juridische
grond en verwijtbaarheid. De aanklager zal op basis van de verkregen feiten besluiten of en hoe een
zaak verder wordt behandeld en zal deze juridisch voorbereiden.
De onderzoekscommissie is ook inzetbaar voor de sportbonden die niet bij het ISR zijn aangesloten.
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Aangesloten organisaties bij het ISR
Naam Bond / sportorganisatie
Nederlandse Triathlon Bond
Taekwondo Bond Nederland
Gehandicaptensport Nederland
Nederlandse Kruisboog Bond
Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond
Nederlandse Ski Vereniging
Atletiekunie
Algemene Nederlandse Sjoelbond
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
Nederlandse Handboog Bond
Nederlandse Darts Bond
Federatie Oosterse Gevechtskunsten
Karate-Do Bond Nederland
Nederlandse Algemene Danssport Bond
Nederlands Handbal Verbond
Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond
Nederlandse Beugel Bond
Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Aikido Bond Nederland
Nederlandse Rollersports en Bandy Bond
Nederlandse Minigolf Bond
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
Koninklijke Nederlandse Wielren Unie
Nederlandse Frisbee Bond
Nederlandse Go Bond
Nederlandse Rugby Bond
Nederlandse Curling Bond
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Nederlandse Boks Bond
Nederlandse Drakenboot Federatie
Judobond Nederland
Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
Holland Surfing Association
Nederlandse Basketball Bond
Nederlandse Bowling Federatie
Nederlandse Toer Fiets Unie
Badminton Nederland
Reddingsbrigade Nederland
IJshockey Nederland
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond
Nederlandse Klootschietbond
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

4

Aangesloten per
1 maart 2004
1 maart 2004
1 juli 2004
26 november 2004
1 januari 2005
31 oktober 2005
1 januari 2006
1 oktober 2006
1 november 2006
1 november 2006
1 januari 2007
1 mei 2007
1 mei 2007
1 augustus 2007
1 oktober 2007
1 april 2008
1 juni 2008
1 december 2008
1 februari 2009
1 juli 2009
1 januari 2010
1 april 2010
1 augustus 2010
1 januari 2011
1 januari 2011
1 januari 2011
1 januari 2011
1 januari 2011
1 januari 2011
1 december 2011
1 juni 2012
1 juni 2012
1 juni 2012
14 december 2012
1 januari 2013
1 april 2013
1 mei 2013
1 augustus 2013
1 augustus 2013
15 september 2013
1 januari 2014
1 april 2014
1 mei 2014
1 mei 2014
1 juli 2014

Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Koninklijke Nederlandsche Kegelbond
Koninklijke Nederlandsche Kolfbond
Nederlandse Jeu de Boules Bond
Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
Koninklijke Wandel Bond Nederland
Nederlandse Lacrosse Bond
Vereniging Le Champion
KNAC Nationale Autosport Federatie
Nederlandse Onderwatersport Bond
Survivalrun Bond Nederland

1 augustus 2014
1 september 2014
1 september 2014
1 september 2014
1 januari 2015
1 januari 2015
1 januari 2015
1 januari 2015
1 januari 2015
9 juni 2015
18 juni 2016
1 oktober 2016

Er is gedurende het jaar veel tijd besteed aan de informatie en voorlichting aan bonden die overwegen
aan te sluiten bij het ISR, of de modules waarvoor men aangesloten is, uit te breiden.
Ook andere (sport)organisaties hebben interesse getoond om van de diensten van het ISR gebruik te
maken. Gesprekken worden gevoerd met de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk, om ook de
bij hen aangesloten organisaties te bedienen met tuchtrecht en geschillenbeslechting.
Veelal heeft de juridisch adviseur van het ISR ondersteuning geboden op het terrein van ledenstructuur
en statutenaanpassingen, ter voorbereiding op aansluiting bij het ISR.
Aangiften en de afhandeling
Hieronder het overzicht van de in 2016 behandelde aangiften en de afhandeling daarvan en het
tijdsbestek waarin het heeft plaatsgevonden.
2016
T2016001
T2016002
T2016003
T2016004
T2016005
T2016006
T2016007
T2016008
T2016009
T2016010
T2016011
T2016012

sportorganisatie
Rugby Nederland
Nederlandse Boksbond
Nederlandse Ski Vereniging
Atletiekunie
KrachtsportNL
KrachtsportNL
Nederlandse Bowling Federatie
Kon. Ned. Gymnastiek Unie
KrachtsportNL
Kon. Ned. Base- en Softbal Bond
Ned. Basketball Bond
Kon. Nederlandse Biljart Bond

kamer
Doping
Doping
Doping
Doping
Doping
Doping
Doping
Doping
Doping
Doping
Doping
Algemeen

aangifte
22 februari
25 februari
29 maart
31 maart
22 juni
22 juni
29 juni
28 juli
29 augustus
24 augustus
30 augustus
17 oktober

uitspraak
12 april
3 juni
2 juni
Ingetrokken
15 augustus
3 oktober
3 oktober
26 september
10 november
6 december
Ingetrokken
Ingetrokken

beroep
7 juli
19 oktober
31 oktober
19 december

uitspraak
10 oktober
13 december
12 februari 2017
2 februari 2017

Tegen de volgende uitspraken is beroep aangetekend:
2016
B2016001
B2016002
B2016003
B2016004

sportorganisatie
Doping Autoriteit
KrachtsportNL
Nederlandse Bowling Federatie
KrachtsportNL

kamer
Beroep
Beroep
Beroep
Beroep
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Daarnaast zijn in 2016 ook zes zaken bij het ISR aangedragen welke (nog) niet geconcretiseerd zijn en tot
een aangifte hebben geleid.
Het aantal zaken dat het ISR behandeld is stabiel. Opvallend is het relatief hoge aantal beroepszaken en
het feit dat ondanks de mate van aandacht voor het onderwerp seksuele intimidatie, dit niet leidt tot
meer aangiften.
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