REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK
Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en
treedt in werking op 1 maart 2013.
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Artikel 0 - Begripsbepalingen
1. Aangeslotene: een persoon of rechtspersoon (hoe ook bij de sportbond aangeduid) die niet lid is van een
sportbond dan wel lid is zonder stemrecht en die op grond van een tussen de sportbond en het Instituut
Sportrechtspraak gesloten overeenkomst met in achtneming van de toepasselijke reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak is onderworpen aan de tuchtrechtspraak en/of zich onderwerpt aan de geschillenbeslechting
van het Instituut Sportrechtspraak, mits (a) die onderworpenheid en de toepasselijkheid van bedoelde
reglementen is vastgelegd in de statuten van een rechtspersoon die lid is van de sportbond, dan wel (b) in een
tussen de sportbond of een lidrechtspersoon van een sportbond en de sportbeoefenaar en/of functionaris
daartoe gesloten overeenkomst. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan worden in dit reglement wanneer
gesproken wordt van de ‘leden’ telkens tevens de ‘aangeslotenen’ van die sportbond bedoeld.
2. Algemeen voorzitter: de algemeen voorzitter van de sectie civiele geschillen van het Instituut Sportrechtspraak.
3. Ambtelijk secretaris: de ambtelijk secretaris van de sectie civiele geschillen van het Instituut Sportrechtspraak.
4. Betrokkene: de natuurlijk persoon die lid of aangeslotene is (geweest) van de sportbond en van wie
persoonsgegevens worden verwerkt.
5. Bondsbestuur: het bestuur van de sportbond van de betrokkene, hoe ook genaamd.
6. Bondsvergadering: de algemene vergadering van de sportbond van de betrokkene, hoe ook genaamd.
7. Instituut Sportrechtspraak: de Stichting Instituut Sportrechtspraak, gevestigd te Utrecht.
8. Juridisch secretaris: de juridisch secretaris van de sectie civiele geschillen van het Instituut Sportrechtspraak.
9. Kamervoorzitter: de voorzitter van een kamer van de registratiecommissie van het Instituut Sportrechtspraak.
10. Lid: een lid of aangeslotene van een sportbond.
11. Partij: de betrokkene onderscheidenlijk de sportbond.
12. Persoonsgegeven: elk gegeven in de persoonsregistratie van de sportbond betreffende een geïdentificeerd of
identificeerbare betrokkene.
13. Persoonsregistratie: al dan niet gecentraliseerde bestanden van de sportbond waarin persoonsgegevens van de
betrokkene zijn opgenomen.
14. Plaatsvervangend algemeen voorzitter: de plaatsvervanger van de algemeen voorzitter van de sectie civiele
geschillen van het Instituut Sportrechtspraak.
15. Registratiecommissie: de registratiecommissie van het Instituut Sportrechtspraak, waaronder begrepen de
kamervoorzitters en de kamers van die commissie.
16. Registratiekamer: een kamer van de registratiecommissie.
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17. Sportbond: de sportbond waarmee het Instituut Sportrechtspraak een overeenkomst heeft gesloten tot het
beslechten van geschillen over het verwerken van persoonsgegevens.
18. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken,
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzenden, verspreiden of enige
andere vorm van ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
Artikel 1 - Reglement
1. Dit reglement is van toepassing op een geschil tussen een betrokkene en een bij het Instituut Sportrechtspraak
aangesloten sportbond betreffende een beroep over het verwerken van een persoonsgegeven.
2. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
4. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 2 - Behandeling geschillen over persoonsgegevens
1. Een geschil over het verwerken van een persoonsgegeven in een persoonsregistratie wordt in eerste aanleg
door de sportbond behandeld met inachtneming van de daartoe door het bondsbestuur of de bondsvergadering
vastgestelde regels.
2. Een geschil over het verwerken van een persoonsgegeven in een persoonsregistratie kan alleen bij het Instituut
Sportrechtspraak aanhangig worden gemaakt wanneer aan het bepaalde in dit reglement is voldaan.
3. Een geschil over het verwerken van een persoonsgegeven in een persoonsregistratie wordt in beroep door het
Instituut Sportrechtspraak behandeld:
a. nadat in eerste aanleg door de sportbond het verzet van de betrokkene tegen het ten principale verwerken
van zijn persoonsgegevens is behandeld;
b. nadat in eerste aanleg door de sportbond een bezwaar van de betrokkene tegen de wijze van verwerken
van zijn persoonsgegeven is behandeld.
4. Een geschil over het verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot de wijze waarop een daarop
betrekking hebbend reglement of reglementaire bepaling van de sportbond al dan niet juist wordt toegepast,
kan alleen bij het Instituut Sportrechtspraak aanhangig worden gemaakt wanneer het Instituut Sportrechtspraak
tevens bevoegd is verklaard om te oordelen over een juiste toepassing van het reglement of van de
reglementaire bepalingen.
5. Het Instituut Sportrechtspraak is niet bevoegd geschillen te behandelen over het verwerken van
persoonsgegevens:
a. wanneer een sportbond deze vorm van geschillenbeslechting niet in een overeenkomst aan het Instituut
Sportrechtspraak heeft opgedragen en de sportbond niet in zijn statuten of in een reglement het Instituut
Sportrechtspraak bevoegd heeft verklaard om met inachtneming van dit reglement het betreffende geschil
over het verwerken van een persoonsgegeven van een betrokkene te beslechten;
b. wanneer een sportbond heeft bepaald dat de sportbond over het betreffende geschil over het verwerken
van een persoonsgegeven zelf in beroep beslist;
c. wanneer het geschil betrekking heeft op het verwerken van andere gegevens van de betrokkene dan een in
de persoonsregistratie verwerkt persoonsgegeven;
d. wanneer een geschil betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens door een vereniging of een
andere rechtspersoon die lid is van de sportbond;
e. wanneer een dergelijk geschil voortvloeit uit de toepasselijkheid van het Registratiereglement van het
Instituut Sportrechtspraak.
6. Wanneer een betrokkene in beroep gaat van een besluit waarbij zijn sportbond zijn verzet niet gegrond heeft
verklaard zijn aan de behandeling van het beroep door het Instituut Sportrechtspraak voor de betrokkene geen
kosten verbonden. De kosten van die behandeling komen voor rekening van de sportbond.
7. Wanneer een betrokkene in beroep gaat van een besluit waarbij door zijn sportbond zijn bezwaar niet gegrond
is verklaard, oordeelt de registratiecommissie over de aan dit beroep verbonden kosten.
8. Voor een tijdige ontvangst van de in dit reglement bedoelde stukken is beslissend de datum in het poststempel
van een postbezorgdienst op de envelop, of wanneer het stuk wordt overhandigd de datum van overhandiging,
welke moet blijken uit een verstrekt ontvangstbewijs.
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Wanneer in dit reglement wordt gesproken van een aangetekende brief is daarin mede begrepen de al dan niet
elektronische wijze waarop de ontvangst van die brief kan worden vastgesteld.

Artikel 3 - Registratiecommissie
1. De registratiecommissie maakt deel uit van de sectie civiele geschillen van het Instituut Sportrechtspraak
welke sectie onder leiding staat van een algemeen voorzitter die bij afwezigheid vervangen wordt door de
plaatsvervangend algemeen voorzitter.
2. De leden van de registratiecommissie worden benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
3. De behandeling van een geschil over een persoonsgegeven geschiedt door een kamer van de
registratiecommissie (de registratiekamer).
4. Een registratiekamer kent een kamervoorzitter en twee overige leden. De algemeen voorzitter stelt de
registratiekamer samen. De registratiekamer doet uitspraak namens de registratiecommissie.
5. Aan de algemeen voorzitter komen die bevoegdheden toe die hem in dit reglement zijn toegekend. Bij
afwezigheid van de algemeen voorzitter komen die bevoegdheden toe aan de plaatsvervangend algemeen
voorzitter.
De algemeen voorzitter en de plaatsvervangend algemeen voorzitter zijn bevoegd als kamervoorzitter op te
treden.
Artikel 4 - Ambtelijk en juridisch secretariaat
1. De registratiecommissie wordt bijgestaan door de ambtelijk secretaris en door een juridisch secretaris.
2. De ambtelijk secretaris is belast met de administratieve en financiële behandeling van bij de
registratiecommissie aanhangig gemaakte geschillen.
3. De juridisch secretaris verleent de registratiecommissie juridische bijstand, is belast met het concipiëren van de
uitspraak en maakt een verslag van een mondelinge behandeling.
4. Alle brieven en stukken met betrekking tot een geschil over het verwerken van een persoonsgegeven worden
gezonden aan het ambtelijk secretariaat (p/a Meeuwenlaan 41, 1021 HS Amsterdam; e-mail: info@isr.nl).
Artikel 5 - Indienen verzoekschrift
1. Een geschil over het verwerken van persoonsgegevens wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een
verzoekschrift bij de ambtelijk secretaris. Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak kan hiervoor een
standaardformulier voorschrijven.
2. Het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld en worden in
drievoud ingediend. Van over te leggen stukken die niet in de Nederlandse taal zijn gesteld, wordt voor
rekening van de desbetreffende partij een beëdigde vertaling overgelegd.
3. Het verzoekschrift bevat in elk geval de naam, de voornamen, het postadres, het e-mailadres, telefoon- en
faxnummers van de betrokkene, zijn wettelijk vertegenwoordiger wanneer de betrokkene jonger dan 16 jaar is,
en/of van zijn raadsman, alsmede diens nationaliteit. De betrokkene legt een goed leesbare kopie van zijn
identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning) over. De betrokkene doet voorts
opgave van zijn sportbond en van zijn lidnummer bij zijn sportbond, wanneer zijn sportbond een lidnummer
hanteert.
4. Het verzoekschrift bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het geschil waar mogelijk met
overlegging van bewijsstukken. In ieder geval legt de betrokkene het besluit van zijn sportbond over waartegen
het beroep zich richt.
Artikel 6 - Beoordeling bevoegdheid en niet-ontvankelijkheid
1. Na ontvangst van het verzoekschrift beoordeelt de algemeen voorzitter of de registratiecommissie bevoegd is
het verzoekschrift te behandelen alsook of de verzoeker ontvankelijk is. Voor zover in het vervolg wordt
gesproken over de algemeen voorzitter geldt dit ook voor de plaatsvervangend algemeen voorzitter of de
kamervoorzitter.
2. De algemeen voorzitter is bevoegd maar niet gehouden de verzoeker vooraf te horen. Hij kan de behandeling
over de bevoegdheid of de ontvankelijkheid van de verzoeker schriftelijk afdoen.
3. Wanneer de algemeen voorzitter oordeelt dat de registratiecommissie kennelijk niet bevoegd is het
verzoekschrift te behandelen of dat de verzoeker kennelijk niet-ontvankelijk is, doet de algemeen voorzitter
gemotiveerd uitspraak en deelt de ambtelijk secretaris die uitspraak aan de verzoeker en aan het bondsbestuur
schriftelijk mee.
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Wanneer de algemeen voorzitter de registratiecommissie onbevoegd of de verzoeker niet-ontvankelijk heeft
verklaard, wordt het verzoekschrift niet door de registratiecommissie in behandeling genomen, tenzij de
verzoeker binnen veertien dagen na verzending van de in lid 3 bedoelde mededeling van de ambtelijk
secretaris alsnog de registratiecommissie schriftelijk verzoekt zijn verzoekschrift in behandeling te nemen.
Wanneer de verzoeker dit schriftelijk verzoek heeft gedaan, neemt de registratiekamer het verzoekschrift in
behandeling en beoordeelt eerst of de registratiecommissie bevoegd is en/of de verzoeker ontvankelijk is,
alvorens tot een inhoudelijke behandeling over te gaan. De registratiekamer is bij die beoordeling niet
gebonden aan de uitspraak van de algemeen voorzitter en kan de uitspraak zowel bevestigen als vernietigen.
De registratiekamer is bevoegd maar niet gehouden tot een mondelinge behandeling. Wanneer de
registratiekamer oordeelt dat de registratiecommissie niet bevoegd is en/of de verzoeker niet-ontvankelijk is in
zijn verzoekschrift doet de registratiekamer ter zake schriftelijk en gemotiveerd uitspraak en vindt geen
inhoudelijke behandeling van de zaak plaats.
Van de in lid 5 bedoelde uitspraak van de kamer van de registratiecommissie staat geen beroep open.
Oordeelt de kamer van de registratie dat de registratiecommissie wel bevoegd is van het verzoekschrift kennis
te nemen en acht de kamer de verzoeker wel ontvankelijk, dan wordt de zaak behandeld overeenkomstig het
bepaalde in artikel 8 e.v..
In de uitspraak van de registratiekamer wordt tevens bepaald of de verzoeker in de kosten van de in dit artikel
bedoelde behandeling wordt veroordeeld. In de uitspraak van de algemeen voorzitter wordt eveneens bepaald
of verzoeker in de kosten van de behandeling door de algemeen voorzitter wordt veroordeeld. Deze laatst
bedoelde kostenveroordeling blijft buiten toepassing wanneer nadien de registratiekamer met betrekking tot de
niet-bevoegdheid of de niet-ontvankelijkheid een uitspraak heeft gedaan.
De algemeen voorzitter kan nadien niet als lid van de registratiekamer betrokken zijn bij de behandeling van
die zaak.

Artikel 7 - Procedure
1. Nadat de algemeen voorzitter onderscheidenlijk de registratiekamer heeft geoordeeld dat de
registratiecommissie bevoegd is van het verzoekschrift kennis te nemen, zendt de ambtelijk secretaris een
kopie van het verzoekschrift aan de sportbond van de betrokkene.
2. De ambtelijk secretaris doet van de samenstelling van de registratiekamer en van de aangewezen juridisch
secretaris schriftelijk mededeling aan de betrokkene en aan het bondsbestuur met gelijktijdige toezending van
een exemplaar van dit reglement.
3. De ambtelijk secretaris verzoekt het bondsbestuur drie weken na toezending van het verzoekschrift van de
betrokkene schriftelijk verweer te voeren.
4. Wanneer de ambtelijk secretaris van het bondsbestuur een schriftelijk verweer heeft ontvangen zendt de
ambtelijk secretaris het schriftelijk verweer van het bondsbestuur aan de betrokkene met het verzoek binnen
drie weken na toezending van dit verweer schriftelijk te reageren.
5. Wanneer de ambtelijk secretaris nadien van de betrokkene een schriftelijke reactie heeft ontvangen zendt de
ambtelijk secretaris die schriftelijke reactie aan het bondsbestuur.
6. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de betrokkene of van het bondsbestuur kan de kamervoorzitter in
elke fase van de procedure een verlenging van de gestelde termijn toestaan.
7. Wanneer hetzij van het bondsbestuur hetzij van de betrokkene binnen de gestelde - al dan niet verlengde termijn geen schriftelijke reactie is ontvangen eindigt daarmee de schriftelijke behandeling.
Artikel 8 - Wraking
1. Een lid van de registratiecommissie en de juridisch secretaris kunnen door de betrokkene en door de sportbond
worden gewraakt wanneer gerechtvaardigde twijfel bestaat over hun onpartijdigheid of onafhankelijkheid.
2. Degene die wraakt dient binnen tien dagen na ontvangst van de in artikel 8 lid 2 bedoelde brief bij de ambtelijk
secretaris een gemotiveerd wrakingverzoek in te dienen, tenzij de reden van de wraking zich aantoonbaar
nadien voordoet.
3. De ambtelijk secretaris zendt het wrakingverzoek aan de algemeen voorzitter en aan de andere partij welke
laatste zich binnen tien dagen na toezending van het wrakingverzoek hierover schriftelijk kan uitlaten.
Wanneer laatstbedoelde partij schriftelijk reageert, zendt de ambtelijk secretaris die reactie aan de algemeen
voorzitter en aan de andere partij.
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De wraking wordt behandeld door de algemeen voorzitter die de wijze van behandeling bepaalt. Betreft de
wraking de algemeen voorzitter dan geschiedt de behandeling van die wraking door de plaatsvervangend
algemeen voorzitter.
De (plaatsvervangend) algemeen voorzitter doet zo spoedig mogelijk schriftelijk uitspraak.
Van deze uitspraak staat geen beroep open.

Artikel 9 - Mondelinge behandeling
1. Na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de betrokkene of van het bondsbestuur beoordeelt de
registratiekamer of een mondelinge behandeling kan bijdragen aan een betere beoordeling van het geschil. De
registratiekamer doet hierover schriftelijk uitspraak van welke uitspraak geen beroep openstaat. Wanneer
bedoeld verzoek niet is ingediend kan de registratiekamer ter verheldering van de gestelde feiten of
ingebrachte bewijsstukken toch een mondelinge behandeling gelasten.
2. Wanneer de registratiecommissie niet tot een mondelinge behandeling besluit kan van die uitspraak geen
beroep worden ingesteld.
3. Wanneer een mondelinge behandeling wordt gehouden stelt de ambtelijk secretaris de betrokkene en het
bondsbestuur schriftelijk in kennis van datum, tijdstip en locatie.
4. Een mondelinge behandeling wordt niet in het openbaar gehouden.
5. Bij een mondelinge behandeling worden behoudens de betrokkene, diens wettelijk vertegenwoordiger en/of
advocaat alsmede van de sportbond één of meer vertegenwoordigers en zijn advocaat geen andere personen
toegelaten, tenzij de registratiekamer anders beslist.
6. Een sportbond dient tijdens de mondelinge behandeling te worden vertegenwoordigd door degene(n) die
hiertoe krachtens de statuten van de sportbond bevoegd is/zijn of door zijn raadsman. Wanneer de betrokkene
jonger dan zestien jaar is dient hij tijdens de mondelinge behandeling vertegenwoordigd te zijn door zijn
wettelijk vertegenwoordiger en/of zijn raadsman. De vertegenwoordigers leggen een schriftelijke volmacht
over waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn de sportbond onderscheidenlijk de betrokkene te vertegenwoordigen.
Dit geldt ook voor de raadsman wanneer hij geen advocaat is.
7. De mondelinge behandeling wordt gevoerd in de Nederlandse taal tenzij de kamervoorzitter anders beslist.
Artikel 10 - Uitspraak
1. De registratiekamer doet uitspraak binnen vier weken na het beëindigen van respectievelijk de schriftelijke of
de mondelinge behandeling. In bijzondere gevallen kan de registratiekamer deze termijn verlengen tot acht
weken.
2. Een uitspraak van de registratiekamer komt tot stand door een met gewone meerderheid genomen besluit. De
leden van de registratiekamer hebben ieder één stem. De juridisch secretaris woont het beraad in de raadkamer
bij maar neemt niet deel aan de stemming.
3. Wanneer de registratiekamer in beroep oordeelt naar aanleiding van een eerder door de betrokkene bij zijn
sportbond gedaan verzet, bepaalt de registratiekamer of en zo ja welke persoonsgegeven(s) door de sportbond
mogen worden verwerkt.
4. Wanneer de registratiekamer in beroep oordeelt naar aanleiding van een eerder door de betrokkene bij zijn
sportbond ingediend bezwaar, bepaalt de registratiekamer welk(e) persoonsgegeven(s) van de betrokkene op
welke wijze door de sportbond mogen worden verwerkt.
5. Wanneer de registratiekamer in beroep oordeelt over de wijze waarop een reglement of een reglementaire
bepaling met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens is toegepast, oordeelt de registratiekamer
daarover in de vorm van een aanbeveling. Wanneer in strijd met een reglementaire bepaling over het
verwerken van persoonsgegevens wordt gehandeld, kan de registratiekamer de sportbond verbieden aan die
bepaling uitvoering te geven.
6. Een uitspraak wordt ondertekend door de kamervoorzitter en de juridisch secretaris. Deze ondertekening kan
ook uit een elektronische ondertekening bestaan.
7. De registratiekamer bepaalt in het in lid 4 en lid 5 bedoelde geval in welke mate de kosten van het behandelen
van het geschil ten laste van de betrokkene en/of van de sportbond worden gebracht.
Die kosten betreffen de kosten van huur van de zittingsruimte en de kosten van bijstand van het ambtelijk en/of
juridisch secretariaat. De betrokkene is deze kosten verschuldigd aan zijn sportbond.
8. De ambtelijk secretaris zendt de uitspraak van de registratiecommissie per aangetekende brief aan de
betrokkene en aan het bondsbestuur. Op verzoek van partijen zendt de ambtelijk secretaris de uitspraak
voordien per e-mail.
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9. Van een uitspraak van de registratiecommissie staat geen beroep open.
10. De uitspraak van de registratiecommissie bindt alleen de betrokkene en zijn sportbond.
11. Wanneer een in dit reglement bedoelde uitspraak een kennelijke vergissing bevat kan de betrokkene of het
bondsbestuur de registratiecommissie schriftelijk verzoeken de uitspraak op het betreffende onderdeel te
herstellen. De registratiecommissie kan ook zelf een kennelijke vergissing achteraf herstellen.
In beide gevallen stelt de registratiecommissie de andere partij - of wanneer de registratiecommissie zelf wenst
te herstellen - de betrokkene en het bondsbestuur in de gelegenheid schriftelijk te reageren met inachtneming
van een termijn van drie weken, die op verzoek door de kamervoorzitter kan worden verlengd. De
registratiecommissie bepaalt of een mondelinge behandeling plaatsvindt. De hersteluitspraak van de
registratiecommissie geschiedt schriftelijk. Van de hersteluitspraak van de registratiecommissie staat geen
beroep open.
12. Tenzij de registratiecommissie anders heeft bepaald beslist de sportbond of een uitspraak wordt gepubliceerd.
Wanneer de uitspraak wordt gepubliceerd worden de personalia en de woonplaats van de betrokkene vermeld,
tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep in de uitspraak heeft beslist dat met een andere wijze van
vermelding kan worden volstaan.
13. Elke uitspraak wordt opgenomen in de databank van het Instituut Sportrechtspraak en wordt daarin bewaard
voor de in het Reglement persoonsregistratie vermelde termijn.
Artikel 11 - Uitsluiting aansprakelijkheid
Het Instituut Sportrechtspraak en de aan het Instituut Sportrechtspraak verbonden leden van het bestuur van,
alsmede de leden van de registratiecommissie, de juridisch secretarissen, de ambtelijk secretaris en de juridisch
adviseur zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor partijen of derden uit een
uitspraak voortvloeien.
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