Jaarverslag van het Instituut Sportrechtspraak over het jaar 2008
Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op
1 januari 2008 als volgt samengesteld:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

mr. D. J. van Dijk
mr. C.H.M. Last
mw. M.B. Visser
mr. drs. H.P.A.J. van Goor
dr. C. Vervoorn
Als juridisch adviseur van het bestuur trad mr. F.C. Kollen op.
Het bestuur is tijdens het verslagjaar een aantal malen in vergadering
bijeen geweest.
De contacten tussen het bestuur, de juridisch adviseur en de juridische
secretariaten en tussen de bestuursleden onderling zijn veelal ook via
de e-mail en via de post verlopen. In november heeft de jaarlijkse
bijeenkomst tussen bestuur en tuchtrechters plaatsgevonden.
Daarnaast is er veel tijd en aandacht besteed aan het overleg met
NOC*NSF inzake het op te stellen Tuchtreglement Seksuele Intimidatie en met de Dopingautoriteit inzake de opstelling van het nieuwe
Dopingreglement. Dit heeft geresulteerd in de behandeling en de
goedkeuring van beide reglementen tijdens de bestuursvergadering in december.
Het bestuur heeft zich daarnaast o.a. bezig gehouden met:
• het sluiten van overeenkomsten met de sportbonden;
• informatief overleg met geïnteresseerde bonden;
• het onderhouden van contact met de aangesloten organisaties en
met de tuchtrechters van het ISR;
• het nader uitwerken van de synchronisatie van overtredingen, aan
de hand van de (sport)reglementen van de aangesloten bonden;
• de bouw van een database;.
• het samenstellen en uitbrengen van een Nieuwsbrief.
Op 22 november zijn de bij het ISR betrokken tuchtrechters bijeen
geweest in Nieuwegein. Dit jaarlijkse contactmoment is bestemd
voor het informeren van betrokkenen over actuele zaken. Dit jaar
stond met name het concept Dopingreglement centraal. H. Ram
(directeur van de Dopingautoriteit) hield een inleiding waarin de
wijzingen en vraagpunten naar voren kwamen en die de discussies
op gang bracht. De heren mr. D.J. van Dijk, mr. F.C. Kollen en H. Ram
gingen met de aanwezige tuchtrechters de dialoog aan. Een aantal
aanbevelingen aan het bestuur m.b.t. de nieuwe dopingregelgeving
was het resultaat van deze interessante bijeenkomst.
Per 31 december 2008 waren de volgende 23 organisaties aangesloten bij het ISR:
• Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
• Nederlandse Beugel Bond
• Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
• Algemene Nederlandse Danssport Bond
• Federatie Oosterse Gevechtskunsten
• Nederlandse Darts Federatie

• Gehandicaptensport Nederland
• Nederlands Handbal Verbond
• Nederlandse Handboog Bond
• Karate Do Bond Nederland
• Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitness Federatie
• Nederlandse Kruisboog Bond
• Sportbond Moderne Vijfkamp
• Nederlandse Politie Sportbond
• Koninklijke Nederlandse Roeibond
• Nederlandse Rollersports en Bandy Bond
• Skate Bond Nederland
• Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
• Nederlandse Ski Vereniging
• Algemene Nederlandse Sjoelbond
• Nederlandse Triathlon Bond
• Taekwondo Bond Nederland
• Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond
Twee sportbonden (de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond) organiseerden in december hun ledenvergaderingen waarin o.a. de aansluiting
bij het ISR en de daarmee verband houdende wijzigingen in statuten
en reglementen op de agenda stonden. Aansluiting zou daarmee in
januari 2009 geëffectueerd kunnen worden.
Vanuit diverse sportbonden is nadere informatie over aansluiting bij
het ISR ingewonnen.

Aangiften
In 2008 zijn 8 nieuwe zaken in behandeling genomen door de Tuchtcommissie. Het betreft 2 tuchtzaken en 6 dopingzaken. In 7 zaken
heeft de commissie uitspraak gedaan.
Daarnaast zijn er 5 zaken die in 2007 waren ingediend, in 2008
afgerond. In totaal zijn in het verslagjaar 12 zaken door een uitspraak
geëindigd. Tegen 3 uitspraken is beroep aangetekend. Het beroep
is afgewezen.
Van de in 2008 in behandeling genomen zaken is er 1 zaak nog niet
afgerond.
De zaken hadden betrekking op de volgende bonden:
• Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie: 2 zaken;
• Koninklijke Nederlandse Biljart Bond: 3 zaken;
• Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitness Federatie: 7 zaken;
• Taekwondo Bond Nederland: 1 zaak
De uitspraken zijn in geanonimiseerde vorm gepubliceerd.
Er is 1 zaak voorgelegd aan de Arbitragecommissie. Deze zaak is
schriftelijk afgehandeld.
mr. C.H.M. Last
secretaris

