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overeenkomst 

PARTIJEN: 

1. Licentiehouder, (hierna te noemen “wedstrijddeelnemer”) 

en 

2. Het Watersportverbond , (hierna “het Watersportverbond”) 

Overwegende dat:  

1. De tuchtcommissie, de commissie van beroep, en de aanklager van de Stichting 

Instituut Sportrechtspraak (hierna “ISR”) organen zijn van het Watersportverbond.  

2. De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam van het 

Watersportverbond en hun uitspraken gelden als uitspraken van het 

Watersportverbond. De aanklager kan maatregelen nemen wegens het niet naleven 

van de van toepassing verklaarde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. De 

maatregel geldt als maatregel van het Watersportverbond. 

3. het Watersportverbond de berechting van geschillen, voor zover het gaat om de 

berechting van overtredingen op basis van het Nationaal Dopingreglement van het 

ISR (hierna Dopingreglement), het tuchtreglement dopingzaken, WADA-dopinglijst, de 

dispensatiebijlage Dopingreglement, whereabouts bijlage bij het Dopingreglement en 

dopingcontrole bijlage bij het Dopingreglement, heeft toegekend aan ISR. De 

reglementen zijn te downloaden via de website van ISR: 

http://www.instituutsportrechtspraak.nl 

4. Het Tuchtreglement dopingzaken en/of het Dopingreglement regelen de wijze van het 

benoemen van de aanklagers, de tuchtcommissie en de commissie van beroep, de 

kwaliteitseisen waar een aanklager en leden van voornoemde commissies aan 

moeten voldoen, de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de 

mogelijke maatregelen en 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.  

 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 - Doel 

1.2  Doel van deze overeenkomst, hierna genoemd “Overeenkomst”, is  

http://www.instituutsportrechtspraak.nl/


   

Voorbeeld overeenkomst met niet-leden, ISR 2018 2 

 a) de deelname te regelen aan zeil, kite- en windsurfwedstrijden in Nederland die 

plaatsvinden onder de controle van het Watersportverbond of een aangesloten 

organisatie en  

 b) de wedstrijddeelnemer te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het ISR, voor 

zover het gaat om de berechting van overtredingen op basis van het Nationaal 

Dopingreglement van het ISR.  

 

Artikel 2 – Onderwerping reglementen en tuchtrechtspraak 

2.1 De wedstrijddeelnemer onderwerpt zich aan het Dopingreglement van het Instituut 

Sportrechtspraak, aan het tuchtreglement dopingzaken en aan de bijbehorende bijlagen 

waaronder de WADA-dopinglijst, de dispensatiebijlage Dopingreglement, whereabouts 

bijlage bij het Dopingreglement en dopingcontrole bijlage bij het Dopingreglement zoals 

deze gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst en/of nadien door wijziging 

of invoering, zulks in de meest recente versie zoals gepubliceerd op de website van de 

stichting: www.isr.nl 

2.2 De wedstrijddeelnemerverklaart voor ondertekening kennis te hebben genomen van de 

onder 2.1 genoemde reglementen, beschikbaar via  

http://www.instituutsportrechtspraak.nl en verklaart zich aan de regels te houden.  

2.3 De wedstrijddeelnemerverbindt zich naast de onder 2.1 genoemde reglementen aan de 

tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak voor zover het gaat om de 

berechting van overtredingen op basis van het Dopingreglement van het Instituut 

Sportrechtspraak  

2.4 De wedstrijddeelnemeris gebonden aan toekomstige wijzigingen die het ISR eenzijdig in 

zijn reglementen genoemd in artikel 2.1 aanbrengt.  

Artikel 3 – Aansprakelijkheid  

3.1 Indien een beslissing van de aanklager, of een beslissing van de tuchtcommissie of de 

commissie van beroep, tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan 

hieraan door [wedstrijddeelnemer] geen recht op schadeloosstelling worden ontleend. 

Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw 

houden van een wedstrijd en/of evenement. 

 

3.2 Het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn 

arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch 

secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur zijn uitgesloten van 

aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het ISR verzorgde 

rechtspleging. 

http://www.isr.nl/
http://www.instituutsportrechtspraak.nl/
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Artikel 4 – Inwerkingtreding 

4.1 Deze overeenkomst treedt in werking de startdatum van de licentie. 

 

4.2 Deze overeenkomst vervangt een reeds bestaande overeenkomst tussen partijen. 

 

Artikel 5 - Geschillen 

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.  
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