Aanvullend agendapunt Unieraadsvergadering 11 juni 2022
Aanpassing statuten inzake dopingzaken ( te behandelen bij agendapunt 2.i.)
Inleiding
Er zijn een aantal nieuwe verplichtingen op het gebied van tuchtrecht en antidopingbeleid vanwege
de herziene mondiale dopingcode per 1 januari 2021. Het antidopingbeleid is vanaf nu voor alle bij
NOC*NSF aangesloten bonden (voorheen was dit alleen voor topsportbonden) verplicht.
Concreet betekent dit dat wij in onze statuten geregeld moeten hebben dat wij als bond aangesloten
zijn bij het ISR (Instituut Sportrechtspraak) voor tuchtrechtspraak over dopingzaken (wij zijn dit reeds
voor seksuele-intimidatie-zaken) en moeten wij binding van de leden aan de beslissingen van de
Dopingautoriteit gerealiseerd hebben via onze statuten.

ISR
Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) geef invulling aan het tuchtrecht Seksuele Intimidatie en
Dopingzaken voor een groot aantal sportbonden in Nederland. Het ISR is dus in feite een
onafhankelijk en professioneel instituut welke tuchtzaken in behandeling neemt.

Verplichting aansluiten bij ISR voor Doping
De herziene dopingcode stelt zeer strenge eisen aan de onafhankelijkheid van tuchtrechtspraak over
dopingzaken. Dit betekent dat wij ons verplicht moeten aansluiten bij ISR, zij zijn de enige mogelijke
instantie in Nederland die aan deze eisen voldoet.

Onafhankelijk aanklager
Direct gevolg van het aansluiten bij het ISR voor dopingzaken is dat er een onafhankelijke aanklager
doping bij het ISR wordt aangesteld. De aanklager is inzetbaar voor ernstige misdragingen in de sport
op het terrein van seksuele intimidatie en doping. Hij/zij onderzoekt, brengt de zaak eventueel voor
de tuchtcommissie, seponeert, of doet de zaak zelf af. Hij/zij opereert als orgaan van de NTFU.
Voordat deze aanklager werkzaamheden kan verrichten, is het noodzakelijk dat haar/zijn rol staat
beschreven in de statuten van de sportbond. Daardoor moeten er een aantal bepalingen worden
aangepast in de huidige statuten van de NTFU

Binding aan besluiten Dopingautoriteit
De Dopingautoriteit moet bevoegd zijn om besluiten te nemen over de leden van de NTFU en haar
aangesloten sportverenigingen. Ook hiervoor moet de NTFU een bepaling opnemen in haar statuten.

Voorstel wijziging statuten
In de bijlage zijn in de statuten de wijzigingen met betrekking tot dopingzaken aangegeven in het
rood. Dit is een aanvulling op de statutenwijzigingen die op de unieraadsvergadering van 11 juni bij
agendapunt 2.i zijn voorgesteld.
Vraag aan de unieraad: gaat de unieraad akkoord met de voorliggende statutenwijzigingen op het
gebied van dopingzaken?

