AANGIFTEFORMULIER
voor het doen van aangifte van een overtreding overeenkomstig artikel 9 van het Tuchtreglement van het Instituut
Sportrechtspraak.
Waar een toelichting wordt verzocht of waar u deze wilt geven, wordt u verzocht deze op te nemen in een aan deze
aangifte te hechten bijlage, dit in de volgorde van de vragen en met vermelding van het nummer van het onderwerp
waarop de toelichting betrekking heeft.

1. Aangever (een lid)
Naam
Geboortedatum
Geboren te
Naam sportbond
Adres
PC/Gemeente
Bereikbaarheid

:
:
:
:
:
:
:

Tel. :
GSM :
Functie bij bond : geen/wel *, nl. :
Registratienummer sportbond :

Fax :
E-mail :

Aangever (de bond, c.q. het bondsbestuur (terminologie dopingreglement) **
Naam sportbond
Adres
PC/Gemeente
Bereikbaarheid

:
:
:
:

Tel. :
GSM :
Vertegenwoordigd door:

Fax :
E-mail :

doet hierbij tegen:

2. ‘Betrokkene’
Naam
Adres
PC/Gemeente
Bereikbaarheid

:
:
:
:

Tel. :
Fax :
GSM :
E-mail :
Registratienummer sportbond :
De betrokkene is op de datum waarop aangifte wordt gedaan wel/niet * lid van de bond.
aangifte van de navolgende overtreding:
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3. Overtreding algemeen
(Voor een aangifte van een wedstrijdovertreding: zie bovendien onderdeel 4. Voor een aangifte van een
seksuele intimidatie: zie bovendien onderdeel 5. Voor een aangifte van een overtreding van het
Dopingreglement: zie bovendien onderdeel 7.
(overtreding zo nauwkeurig mogelijk definiëren in bewoordingen die herleid kunnen worden tot de hieronder
aan te geven artikelen uit Statuten/reglementen/ besluiten)
De aan te geven overtreding levert een overtreding op van art. …………... Statuten of art. …..……….
Reglement …..………., dan wel van een besluit van …..………. bestuur of …..………. commissie: *
Tijdstip
Datum
:
Plaats van overtreding
:
Beschrijving van de overtreding:
Wilt u in de bijlage onder ‘3’. de overtreding zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk beschrijven.
Constatering : Aangever heeft de overtreding wel/niet * zelf geconstateerd.

4. Overtreding tijdens een wedstrijd/evenement
Wedstrijd/evenement:
Welke
:
Waar
:
Datum
:
Leiding:
Naam
Adres
PC/Gemeente
Bereikbaarheid

:
:
:
:

Fax :
Tel. :
E-mail :
GSM :
Wedstrijdsituatie : (overtreding en aanleiding omschrijven)
Maatregel leiding: geen/wel *, nl.:
niet/wel *medegedeeld aan ‘betrokkene’.
Wilt u in de bijlage bij ‘4’ zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk beschrijven onder welke wedstrijdomstandigheden de overtreding heeft plaatsgevonden.

5. Aangifte van seksuele intimidatie
De seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden op __________ of in de periode van __________ tot __________
Heeft u van de seksuele intimidatie melding gemaakt bij de triagecommissie van NOC*NSF: ja/nee *. Indien
niet, wilt u dan de seksuele intimidatie eerst melden bij de triagecommissie van NOC*NSF, Postbus 302, 6800
AH Arnhem, met vermelding van “Vertrouwelijk, t.a.v. de triagecommissie”. Voor nadere inlichtingen over de
triagecommissie, NOC*NSF, tel. 09002025590 (€ 0,10 p/m) of zie www.instituutsportrechtspraak.nl.
Wilt u in de bijlage bij ‘5’ zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk beschrijven onder welke omstandigheden de seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden.
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6. Getuigen
Geen/wel (maximaal 3) *, nl.: (voorletters, naam en adres vermelden en aangeven of het een getuige of een
deskundige betreft)
1) Naam
:
getuige / deskundige *
Adres
:
PC/Gemeente :
Bereikbaarheid: Tel. :
Fax :
GSM :
E-mail :

getuige / deskundige *

2) Naam
:
Adres
:
PC/Gemeente :
Bereikbaarheid: Tel. :
GSM :

Fax :
E-mail :

3) Naam
:
Adres
:
PC/Gemeente :
Fax :
Bereikbaarheid: Tel. :
GSM :
E-mail :
Wilt u in de bijlage onder ‘6’ vermelden welke getuige waarover kan verklaren.

getuige / deskundige *

7. Aangifte bondsbestuur van een overtreding van het Dopingreglement
Het bondsbestuur doet aangifte van een overtreding van het Dopingreglement en legt het door de Dopingautoriteit opgestelde statusrapport over.
Betreft de aangifte een volgende Dopinglijst specifieke stof: ja/nee *, nl. _______________________________
Heeft het bondsbestuur in deze kwestie tegen de betrokkene reeds een ordemaatregel genomen: ja/nee *.
Zo ja, welke ordemaatregel: uitsluiting deelname aan wedstrijden/ andere nl. _______en wanneer? Copie van
van besluit overleggen.
Is tegen betrokkene eerder aangifte gedaan van een overtreding van het Dopingreglement: ja/nee *. Indien ja,
wanneer _________________ en ter zake van welke overtreding:
Welke straf is toen opgelegd: __________________________________________________________________
Door welke commissie van het Instituut Sportrechtspraak/Bond *: tuchtcommissie/commissie van beroep *
Copie van uitspraak overleggen.

8. Verzoek tot het opleggen van een voorlopige straf
Het Bondsbestuur vraagt wel/niet * de betrokkene bij een tussenuitspraak een voorlopige straf op te leggen, nl.
uitsluiting deelname aan wedstrijden/ andere nl., op de navolgende gronden: (zie artikel 14 lid 7 tuchtreglement)

Het Bondsbestuur vraagt wel/niet * de betrokkene bij de einduitspraak een bepaalde straf op te leggen, nl.
__________________________________________________________________________________________
Het Bondsbestuur vraagt wel/niet * de betrokkene volledig/gedeeltelijk * in de kosten van de procedure te
veroordelen.
Evt. toelichting:
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Aldus naar waarheid ingevuld.

Gemeente

Datum

(handtekening aangever)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Wanneer aangifte gedaan wordt door of namens het bondsbestuur is de aangifte alleen rechtsgeldig indien de
aangifte wordt ondertekend door iemand wiens naam en handtekening voorkomt op de bij het Instituut
Sportrechtspraak gedeponeerde handtekeningenkaart.
Volgens het Dopingreglement dient het bondsbestuur de betrokkene door middel van een aangetekende brief
met bericht van ontvangst op de hoogte te stellen van het aanhangig maken van de dopingzaak.Tegelijkertijd
dient het bondsbestuur ook de Dopingautoriteit schriftelijk op de hoogte te stellen (zie formulering in art. 34 lid
3 dopingreglement.). Kopieën van deze brieven bij aangifte voegen.
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TOELICHTING BIJ AANGIFTE
-

-

-

-

-

-

-

-

De aangifte moet schriftelijk en ondertekend in origineel met vier kopieën (dit geldt ook voor de bijlagen!) worden
ingediend bij het ambtelijk secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. De aangifte kan derhalve niet per fax of
per e-mail worden gedaan. Het adres luidt: ambtelijk secretariaat Instituut Sportrechtspraak, Meeuwenlaan 41,
1021 HS Amsterdam; tel. (020) 636 30 61; fax: (020) 636 34 66; e-mail: info@instituutsportrechtspraak.nl.
Op de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak is het Tuchtreglement van de Stichting Instituut
Sportrechtspraak van toepassing. In dopingzaken is tevens het Dopingreglement met de bijlagen, waaronder de
Dopinglijst van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing. Indien er sprake is van Seksuele intimidatie is niet het
Tuchtreglement maar het Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing. Al
deze reglementen kunnen worden opgevraagd bij het ambtelijk secretariaat of worden geraadpleegd op de website:
www.instituutsportrechtspraak.nl.
In het Tuchtreglement is geregeld wanneer er sprake is van een overtreding, welke commissies bevoegd zijn straffen
op te leggen, wie aangifte van een overtreding kan doen, welke rechten en verplichtingen de ‘betrokkene’ tijdens de
tuchtzaak heeft en welke straffen kunnen worden opgelegd. Hetzelfde geldt voor het Dopingreglement en het
Tuchtreglement seksuele intimidatie. De ‘betrokkene’ is volgens het Tuchtreglement degene tegen wie aangifte is
gedaan en die daarvoor kan worden bestraft maar ook degene aan wie een straf is opgelegd en die daarvan al dan niet
in beroep komt.
Voor het doen van een aangifte heeft de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak informatie nodig die voor
een juridische beoordeling noodzakelijk is. Vandaar de in het formulier gestelde vragen. Degene die aangifte doet is
verplicht die naar waarheid te beantwoorden. De aangifte geldt voor de betrokkene als een tenlastelegging en vormt
voor de tuchtcommissie de grondslag waarop een tuchtzaak wordt behandeld. Het is daarom noodzakelijk de aan te
geven overtreding in overeenstemming met de feiten zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven en daarin zo nauwkeurig
mogelijk aan te geven van welke overtreding men aangifte doet.
Het is voor een adequate en snelle verwerking van de aangifte noodzakelijk dat u alle gestelde vragen volledig
beantwoordt. U dient de vragen naar waarheid te beantwoorden. U dient daarbij uit eigen wetenschap te verklaren,
dus wat u zelf gezien of gehoord heeft. Indien u daarnaast informatie van ‘horen zeggen’ hebt, dient u dit telkens
duidelijk aan te geven met vermelding van uw bron. Vermijdt dat u uw eigen conclusies als feiten presenteert. Voor
een goede tuchtrechtspraak is van belang dat alleen rekening wordt gehouden met de feiten en voorts met de door u
beschreven omstandigheden om de overtreding in een bredere context te kunnen beoordelen.(zin loopt niet)
Een valse opgave schaadt in ernstige mate de belangen van de betrokkene en van de sportbond. Wie een valse
aangifte doet, begaat een overtreding en kan daarvoor worden gestraft.
Een aangifte wordt niet in behandeling genomen indien de overtreding meer dan zes maanden voor de datum van
ontvangst van de aangifte is begaan. De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie kan evenwel beslissen dat die
aangifte toch in behandeling wordt genomen indien voldoende aannemelijk is gemaakt dat de aangifte niet eerder kon
worden gedaan en dat de aangifte is gedaan zodra dit mogelijk was. Van de beslissing van de algemeen voorzitter van
de tuchtcommissie staat beroep open bij de algemeen voorzitter van de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak.
Met het doen van een aangifte is in beginsel uw betrokkenheid bij een tuchtzaak geëindigd. Het kan echter zijn dat u
om nadere informatie wordt gevraagd of dat u wordt verzocht als getuige op te treden. In alle andere gevallen
ontvangt u geen nadere informatie.
Indien de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie beslist dat uw aangifte niet in behandeling wordt genomen kunt
u daarvan in beroep gaan bij de algemeen voorzitter van de commissie van beroep. U kunt als aangever niet in beroep
gaan wanneer naar aanleiding van uw aangifte geen straf of volgens u de verkeerde straf wordt opgelegd.(met
uitzondering van dopingzaken; zie artikelen 47 t/m 51 van het dopingreglement)).
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