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Gevraagde besluiten:
1. Instemming met het Tuchtreglement Matchfixing van het ISR
2. Instemming met de Statutenwijziging met toevoeging van het reglement voor matchfixing en
toevoeging van een orgaan ‘aanklager’.

Toelichting
De Bondsraad heeft in juni 2014 besloten dat de KNSB zich aansluit bij het Instituut voor
Sportrechtspraak (ISR) voor zaken over doping of seksuele intimidatie. Daarvoor zijn de statuten
gewijzigd.
In 2015 heeft NOC*NSF besloten dat alle aangesloten topsportbonden (dat zijn bonden met een
topsportprogramma) verplicht worden een reglement voor matchfixing in hun statuten op te nemen. Dit
is een vereiste om in aanmerking te komen voor subsidie voor topsportprogramma’s. Dit reglement
dient vóór 1 januari 2018 in de statuten te zijn opgenomen. De KNSB behoort tot de topsportbonden.
De eenvoudigste oplossing voor de KNSB is om te volstaan met een verwijzing naar het
Tuchtreglement matchfixing van het ISR. Dit vereist een beperkte statutenwijziging. Namelijk door
overal waar eerst alleen verwezen werd naar het ISR voor doping of seksuele intimidatie, daaraan
matchfixing toe te voegen.
Een tweede wijziging betreft de instelling van een orgaan ‘aanklager’ in het Tuchtrecht. Het idee
hierachter is dat het tuchtrecht voor sportorganisaties dezelfde vorm krijgt als het gewone recht,
waarin we ook een aanklager kennen. Het orgaan ‘aanklager’ is vooralsnog alleen in het Tuchtrecht
Matchfixing opgenomen, maar zal op termijn ook worden toegevoegd aan het Tuchtrecht voor doping
en het Tuchtrecht voor seksuele intimidatie. Door deze wijziging nu meteen door te voeren, is een
volgende statutenwijziging op dit vlak niet nodig.
De wijzigingen zijn bekeken door het ISR en akkoord bevonden.
In de bijgevoegde Ontwerp Akte Statutenwijziging zijn de gewijzigde artikelen vooraan opgenomen.
Voor de volledigheid zijn daarachter de statuten (ontwerp) opgenomen zoals ze er na de wijziging uit
komen te zien.
Ook bijgevoegd is het Tuchtreglement Matchfixing dat het ISR op 13 juni 2016 heeft vastgesteld.

