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Aansluiting KNRB bij Instituut Sport Rechtspraak (ISR) v.w.b. doping 

Dit voorstel is opgesteld in samenwerking met de Juridische Commissie van de KNRB en in 
samenspraak met de voorzitter van de tuchtcommissie van de KNRB.  

De KNRB beschikt over een tuchtreglement voor onze sporttak-overstijgende thema’s, te weten 
algemeen, doping, matchfixing en seksuele intimidatie. De tuchtcommissie van de KNRB is belast 
met het berechten van strafbaar gestelde overtredingen en is bevoegd om straffen op te leggen. 
Deze thema’s (doping, SI, matchfixing) hebben een steeds complexer karakter gekregen, waardoor 
een verdere professionalisering van de tuchtrechtspraak wenselijk is. Kleine procedurele fouten 
kunnen de KNRB, en betrokkenen, al snel grote schade toebrengen met alle gevolgen van dien.  
Dit speelt met name op het gebied van doping. Het bestuur stelt voor om voor dopingzaken aan te 
sluiten bij het ISR. 
 
De World Anti-Doping Agency (WADA) is zeer kritisch op uitspraken van tuchtrechtinstellingen van 
bonden zelf. Dit geldt eveneens voor de Nederlandse Doping Autoriteit (NDA). Ook is er bij 
dopingzaken geen meerwaarde van een eigen KNRB tuchtrechtspraak ten opzichte van rechtspraak 
door ISR: alle sportorganisaties die moeten voldoen aan de eisen van de WADA (zoals de KNRB) 
moeten dezelfde overtredingen op precies dezelfde manier beoordelen en bestraffen. Er is geen 
enkele ruimte om een eigen KNRB-beoordeling op een dopingzaak toe te passen. 
Elk jaar ontvangt de KNRB verslag van de tuchtcommissie over de activiteiten van het afgelopen 
jaar. De afgelopen jaren zijn er geen zaken voorgelegd aan de tuchtcommissie. De (toen 
scheidend) voorzitter tuchtcommissie van de KNRB heeft het bestuur al eerder gevraagd om 
aansluiting te zoeken bij het Instituut Sportrechtspraak (zie bijlage, brief d.d. 28 februari 2018, AV 
24 maart 2018 ingekomen stukken). Het bestuur van de KNRB vindt het noodzakelijk om te 
beschikken én over deskundige leden van de tuchtcommissie én over een tuchtcommissie die 
ervaren is. Beide aspecten baren ons zorgen: 

- De leden van de tuchtcommissie en commissie van beroep zijn leden van onze 
lidverenigingen. De leden zijn benoemd in de verschillende kamers en beschikken over de 
deskundigheid die voor deze kamers noodzakelijk is. De laatste jaren is het moeilijk om 
nieuwe leden te vinden. Als deze organen niet voldoende leden hebben, beschikt de KNRB 
niet over een volwaardig tuchtrechtorgaan waardoor wij niet voldoen aan de eisen die wij 
onszelf stellen noch aan de eisen die door NOC*NSF worden gesteld. 

- De KNRB verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er zich de afgelopen jaren geen 
dopingzaken hebben voorgedaan. Daarnaast heeft de tuchtcommissie geen ervaring met 
dopingzaken. Doping is een thema waarbij het van groot belang is om de juiste procedures 
op de juiste manier binnen gestelde termijnen te doorlopen om ervoor te zorgen dat de 
rechten van onze sporters goed geborgd zijn.  
 

 
Door aansluiting op ISR professionaliseert de KNRB de behandeling van de tuchtrechtspraak. De 
mogelijkheid bestaat om aan te sluiten bij ISR voor de volledige behandeling van tuchtzaken. Het 
bestuur stelt voor om aan te sluiten voor het thema doping. Gelet op het risico dat onze sporters 
lopen wanneer een positieve test is geconstateerd en het belang dat zij hebben bij een zorgvuldige 
sportrechtspraak waarbij zij snel een juiste uitslag van de rechtspraak krijgen heeft dit onze 
prioriteit. Om te bepalen of het ook voor de thema’s seksuele intimidatie en matchfixing gewenst is 
om aan te sluiten bij ISR, zullen wij de samenwerking met ISR evalueren en met een aanvullend 
voorstel komen. Een voorstel zal met de voorzitter van de tuchtcommissie worden voorbereid.  

De AV wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om voor dopingzaken aan te sluiten bij 
het Instituut Sport Rechtspraak. 
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Bijkomend voordeel van aansluiting bij ISR voor doping, is dat leden van de dopingkamer gevraagd 
zal worden om over te stappen naar een andere kamer zodat deze opnieuw voldoende bezet zijn.  

Vervolg: 
- Met instemmen van de AV op 28 maart zijn de statuten van de KNRB aangepast.  

Bij de statutenwijziging die voorligt, zijn de wijzigingen opgenomen die moeten worden 
doorgevoerd om te kunnen aansluiten bij ISR. 

- Met instemming van de AV wordt het Huishoudelijk Reglement aangepast op de wijzigingen 
vanwege aansluiting op ISR voor dopingzaken. 

- Met instemming van de AV wordt het tuchtreglement aangepast op de wijzigingen vanwege 
aansluiting op ISR voor dopingzaken. 

- De KNRB tuchtcommissie en commissie van beroep worden geïnformeerd over het besluit. 
Leden van de dopingkamer van de tuchtcommissie / commissie van beroep worden waar 
mogelijk en nodig, gevraagd lid te worden van één van de andere kamers van de 
tuchtcommissie.  

- De leden van de KNRB worden geïnformeerd over aansluiting op ISR voor het thema 
doping 

- De communicatiemiddelen van de KNRB worden maximaal ingezet om de roeifamilie 
hiervan op de hoogte te stellen.  

 

 

Bijlage: brief Michiel Harmsen, d.d. 28.02.2028  

Bijlage: aangeslotenen  

Bij het ISR zijn op dit moment 69 sportorganisaties aangesloten. Dit betreffen 65 door NOC*NSF 
erkende nationale sportbonden en vier andere sportorganisaties. Voor een compleet overzicht 
verwijzen wij graag naar https://www.isr.nl/over-isr/aangesloten-organisaties. Impressie van 
aangesloten organisaties: 
 
Aikido Bond Nederland 
Atletiekunie 
Badminton Nederland 
Federatie Oosterse Gevechtsporten 
Gehandicaptensport Nederland 
Holland Surfing Association 
IJshockey Nederland 
Judobond Nederland 
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond 
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 
Koninklijke Nederlandse Zwembond 
Karate-Do Bond Nederland 
 

https://www.isr.nl/over-isr/aangesloten-organisaties

