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ALV NMB 9 november 2019. 

BLAUWDRUK: Statuten bond verplichte artikelen naar aanleiding van invoering aanklager 
 
Toelichting: de statuten van bij het ISR aangesloten bonden kennen een gesloten stelsel van door het 
ISR dwingend opgelegde bepalingen. Deze bepalingen moeten op een aantal punten worden 
aangepast. Dit hoofdstuk betreft deze aanpassingen. 

Orgaan 
 
ISR: Artikel X statuten van de bond veranderen, zodanig dat de aanklager een orgaan wordt in de zin 
van boek 2 BW, zodat juridische geldende besluiten kunnen worden genomen: 
 

• Voor de duur van de in lid X bedoelde overeenkomst zijn de tuchtcommissie en de commissie 
van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van de bond. De tuchtcommissie en 
de commissie van beroep spreken recht in naam van de bond en hun uitspraken gelden als 
uitspraken van de bond.  

• Wijzigen in: Voor de duur van de in lid X bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, 
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan 
van de bond. De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam van de 
bond en hun uitspraken gelden als uitspraken van de bond. De aanklager kan maatregelen 
nemen overeenkomstig het van toepassing verklaarde reglement[EN]. De maatregel geldt als 
maatregel van de bond.   

• Ook staat er wel: Organen van de bond zijn het bondsbestuur en de bondsraad, een 
sectiebestuur en een sectieraad, een afdelingsbestuur, een afdelingsvergadering, de 
tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, 
alsmede die personen en commissies die op grond van de statuten door de bondsraad zijn 
belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is 
toegekend.  

• Wijzigen in: Organen van de bond zijn het bondsbestuur [OF HOE DAN OOK IN DE BOND 
GENOEMD] en de xxx, de aanklager, tuchtcommissie en de commissie van beroep van de 
Stichting Instituut Sportrechtspraak, alsmede die personen en commissies die op grond van de 
statuten door de bondsraad zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 
beslissingsbevoegdheid is toegekend.  

Tuchtrechtspraak 

ISR: tuchtrechtspraak uitbreiden naar aanklager 

• Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak maatregelen 
worden opgelegd wegens het niet naleven van DE VAN TOEPASSING VERKLAARDE 
REGLEMENTEN/HET VAN TOEPASSING VERKLAARDE X-REGLEMENT van het Instituut 
Sportrechtspraak. 

• Toevoegen, de aanklager Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het ambtelijk 
secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.  

• Deze tekst komt boven de volgende “vaste tekst”: Tenzij anders met het Instituut 
Sportrechtspraak is overeengekomen geschiedt de tuchtrechtspraak in de bond met 
uitsluiting van andere organen door de tuchtcommissie en commissie van beroep van het 
Instituut Sportrechtspraak. 
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• Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten van de bond is de 
tuchtrechtspraak van de bond van toepassing. De tuchtrechtspraak geschiedt door de 
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak.  

Benoeming  

ISR: Benoeming aanklager, taken bevoegdheden: 

• De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden benoemd door het 
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. 

• Wijzigen in: De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep 
worden benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. 

• Het betreffende X reglement en/of het Dopingreglement [TOEVOEGEN REGLEMENTEN DIE 
BOND VAN TOEPASSING HEEFT VERKLAARD KRACHTENS OVEREENKOMST] regelen de wijze 
van het benoemen van de leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep, hun 
samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de overtreding, de op de leggen 
straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.  

• Toevoegen artikel: Het betreffende Xreglement [TOEVOEGEN REGLEMENTEN DIE BOND VAN 
TOEPASSING HEEFT VERKLAARD KRACHTENS OVEREENKOMST] regelt de wijze van het 
benoemen van de aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, 
bevoegdheden en werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager 
kan nemen en voorstellen die de aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang en de 
rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.  

Aansprakelijkheid 

ISR: uitsluiting aansprakelijkheid: 

• Indien een beslissing, XXX tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan 
hieraan door het betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden 
ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het 
opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement.  

• Wijzigen: Indien een beslissing van de aanklager, XXX tot gevolg heeft dat een besluit nietig is 
of wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door derden enig recht op 
schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een 
gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement.  

• De door het Instituut Sportrechtspraak in de bond krachtens een overeenkomst uit te oefenen 
tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor 
rekening en risico van de bond. De bond vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn 
bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn mediators, zijn 
ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur 
voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut 
Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en mediations als met betrekking tot de bij de 
oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste constructie 
van rechtspleging door het Instituut Sportrechtspraak in de bond.  

• Toevoegen aanklagers in rijtje niet aansprakelijk te stellen personen: De door het Instituut 
Sportrechtspraak in de bond krachtens een overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak en 
geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van de 
bond. De bond vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers, zijn bestuursleden, zijn 
tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat, 
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zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke 
aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut Sportrechtspraak 
verzorgde rechtspleging en mediations als met betrekking tot de bij de oprichting van het 
Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging 
door het Instituut Sportrechtspraak in de bond.  
 

Onverenigbaarheid 

ISR: onverenigbaarheid van functies 

• Toevoegen: Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, een sectiebestuur (indien 
e.e.a. bestaat), de ledenraad (indien e.e.a. bestaat), de tuchtcommissie of de commissie van 
beroep wordt benoemd.  NB: soms zijn er ook plaatsvervangende ledenraad-leden e.a. Dan ook 
regelen dat deze functies onverenigbaar zijn.  
 

Schikkingsvoorstel, bindend karakter 
 
Beslissingen aanklager 

• Toevoegen: Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is 
bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de bond als voor de bond zelf. Alle 
leden, organen en commissies van de bond zijn gehouden mee te werken aan het ten 
uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s). 

 


