uitspraak van de week

Auteur
Datum
Onderwerp

: J.W. Berg
: 7 februari 2018
: Juridisch steekspel op glad ijs nieuwe olympische sport?

Vanaf aanstaande vrijdag tot en met zondag 25 februari zullen in Pyeongchang de 23e
Winterspelen gehouden worden.
De aankomende spelen lijken nu al overschaduwd door de dopingperikelen en uitsluitingen
van veelal Russische atleten. Diverse juridische procedures zijn hierover nog lopende.
Wellicht staan de vorige zomerspelen nog in het geheugen waarbij turner Yuri van Gelder na
een nachtje doorzakken naar huis werd gestuurd door het NOC*NSF. Van Gelder heeft dit
nog geprobeerd aan te vechten via een kort geding, maar de rechtbank kroonde Van Gelder
niet tot Lord of the Court en hij verloor.
Wat nu als een dergelijke incident zich volgende week wederom voordoet bij een
Nederlandse sporter? Wat zijn dan eigenlijk de (juridische) opties voor een sporter bij een
dergelijk geschil?
Mediation
Volgens de overeenkomst die alle Nederlandse olympiërs hebben moeten tekenen met
sportkoepel NOC*NSF zal eerst bekeken worden of een geschil in goed overleg uitgepraat
kan worden. Indien het geschil niet door middel van onderhandeling kan worden opgelost
zullen partijen het geschil proberen op te lossen via mediation.
Kort geding
Het staat de sporter altijd vrij om een kort geding op te starten. Dit kan dan bij de bevoegde
rechter te Arnhem.
Sporttribunaal CAS
De sporter kan ook naar het internationaal sporttribunaal (CAS) stappen. Het CAS is tijdens
de spelen verplicht om binnen 24 uur een spoedprocedure voor te bereiden. Hiervoor is de
instemming van beide partijen nodig en het zal dus altijd de vraag zijn of het NOC*NSF
daarmee instemt.
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Door het incident met Van Gelder heeft het NOC*NSF de eerder genoemde overeenkomst
voor deze spelen op een aantal punten aangepast en ik vermoed dat nu ook meer sporters
het reglement daadwerkelijk hebben gelezen. Overigens is het reglement best leuk om een
keer in te zien, zo is er bijvoorbeeld te lezen wat de financiële vergoeding is bij het behalen
van een medaille.
Alhoewel juridische geschillen voor en tijdens de olympische spelen natuurlijk vermakelijk en
uitdagend kunnen zijn (zeker voor een jurist), hoop en verwacht ik dat dergelijke geschillen
de komende spelen niet zullen overschaduwen. Het zullen vast en zeker de beste spelen ooit
gaan worden.
Let the games begin!

T 079 750 71 00| F 079 750 71 01
Postbus 610, 2700MR Zoetermeer
Bredewater 6, 2715CA Zoetermeer
www.bsabv.nl

