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Artikel 1 Reglementair kader 

 

1.1. Het op sporters en andere personen van toepassing zijnde Dopingreglement bevat 

een aantal verbodsbepalingen. Overtreding van deze bepalingen kan leiden tot de 

oplegging van een periode van uitsluiting.  

 

1.2. Artikel 1 lid 50 Dopingreglement1 definieert het begrip ‘uitsluiting’ als volgt:  

 

sanctie waarbij de betrokkene gedurende een bepaalde periode aan geen enkele 

wedstrijd, competitie, evenement of andere activiteit mag deelnemen, en in geen 

enkele hoedanigheid mag acteren of participeren binnen de Bond (noch enige bij 

de Bond aangesloten vereniging, club, team of andere rechtspersoon). 

 

1.3. Artikel 52 bepaalt welke consequenties de oplegging van een periode van uitsluiting 

heeft voor een sporter of andere persoon. Het betreft hier de regels waaraan een sporter 

of andere persoon aan wie een periode van uitsluiting is opgelegd, zich gedurende de 

periode van uitsluiting dient te houden.  

 

1.4. Indien een sporter of andere persoon gedurende een hem opgelegde periode van 

uitsluiting, artikel 52 lid 1 niet naleeft door te participeren in een in artikel 52 lid 1 

bedoelde activiteit en/of hoedanigheid, bepaalt artikel 52 lid 5 dat: 

a. eventueel door de betrokken sporter of andere persoon behaalde 

wedstrijdresultaten automatisch komen te vervallen;  

b. aan de betrokken sporter of andere persoon een nieuwe periode van uitsluiting 

wordt opgelegd, die gelijk is aan de aan de oorspronkelijk aan de betrokken 

sporter of andere persoon opgelegde periode van uitsluiting;  

c. deze nieuwe periode van uitsluiting aanvangt vanaf het moment dat de 

oorspronkelijk aan de betrokken sporter of andere persoon opgelegde periode van 

uitsluiting afloopt; en 

d. deze nieuwe periode van uitsluiting kan worden gereduceerd, afhankelijk van de 

mate van schuld zijdens de betrokken sporter of andere persoon, en de andere 

omstandigheden van het geval. 

 

1.5. Artikel 52 lid 5 bepaalt dat in dit kader aan de Dopingautoriteit de volgende taken 

en bevoegdheden toekomen:  

a. de Dopingautoriteit bepaalt of een sporter of andere persoon artikel 52 lid 1 niet 

heeft nageleefd; en 

b. de Dopingautoriteit bepaalt of de betrokken sporter of andere persoon in 

aanmerking komt voor enige reductie van de aan het niet-naleven van artikel 52 

lid 1 verbonden consequentie, te weten de reglementaire oplegging van een 

nieuwe periode van uitsluiting welke gelijk is aan de aan de oorspronkelijk door 

het bevoegde tuchtcollege aan de betrokken sporter of andere persoon 

opgelegde, dan wel door de betrokken sporter of andere persoon geaccepteerde 

periode van uitsluiting.  

                                                           
1 Alle verwijzingen in dit document naar artikelnummers betreffen verwijzingen naar het van 
toepassing zijnde Dopingreglement.  
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Artikel 2 Onderzoek naleving periode van uitsluiting 

 

2.1. De Dopingautoriteit doet, hetzij naar aanleiding van een melding, hetzij op eigen 

initiatief, onderzoek naar de naleving door een sporter of andere persoon van de aan 

hem wegens het begaan van een dopingovertreding opgelegde, dan wel door deze 

persoon geaccepteerde, periode van uitsluiting.  

 

2.2. De Dopingautoriteit kan in het kader van dit onderzoek tevens beoordelen of sprake 

is van een (mogelijke) overtreding van artikel 11 (medeplichtigheid) door een andere 

persoon dan degene aan wie een periode van uitsluiting is opgelegd of een dergelijke 

sanctie heeft geaccepteerd.  

 

2.3. Dit door de Dopingautoriteit uitgevoerde onderzoek leidt tot een initiële beoordeling 

of een sporter of andere persoon aan wie wegens het begaan van een dopingovertreding 

een periode van uitsluiting is opgelegd, dan wel die wegens het begaan van een 

dopingovertreding een periode van uitsluiting heeft geaccepteerd, deze uitsluiting correct 

en volledig naleeft en heeft nageleefd. 

 

2.4. Indien initieel wordt geoordeeld dat de opgelegde, dan wel geaccepteerde periode 

van uitsluiting niet wordt of is nageleefd, meldt de Dopingautoriteit dit initiële oordeel 

schriftelijk en met redenen omkleed bij de bij Commissie Naleving Dopingsancties.  

 

 

Artikel 3 Commissie Naleving Dopingsancties 

 

3.1. De Commissie Naleving Dopingsancties is een door het bestuur van stichting Anti-

Doping Autoriteit Nederland ingestelde commissie.  

 

3.2. De Commissie Naleving Dopingsancties bestaat uit een of drie leden. Als de 

Commissie Naleving Dopingsancties uit drie leden bestaat, heeft de commissie een 

voorzitter en twee leden.  

 

3.3. De leden van de Commissie Naleving Dopingsancties worden benoemd, geschorst 

en ontslagen door het bestuur van de Dopingautoriteit.  

 

3.4. De Commissie Naleving Dopingsancties wordt ondersteund door de juridische 

afdeling van de Dopingautoriteit.  

 

3.5. De juridische afdeling van de Dopingautoriteit verleent de Commissie Naleving 

Dopingsancties administratieve ondersteuning bij de beoordeling van bij de Commissie 

Naleving Dopingsancties gemelde zaken waarin de Dopingautoriteit initieel heeft 

geoordeeld, dat een sporter of andere persoon artikel 52 lid 1 niet heeft nageleefd. 

 

3.6. Besluiten van de Commissie Naleving Dopingsancties worden genomen met 

volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend. Commissieleden kunnen hun stem schriftelijk, telefonisch of 

per e-mail uitbrengen.  

 

 

Artikel 4 Taak en werkwijze Commissie Naleving Dopingsancties 

 

4.1. De Commissie Naleving Dopingsancties heeft tot taak: 

a. vast te stellen of een sporter of andere persoon artikel 52 lid 1 niet heeft 

nageleefd; 

b. conform artikel 52 lid 5 de nieuwe periode van uitsluiting vast te stellen; 
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c. conform artikel 52 lid 5 de ingangsdatum van deze nieuwe periode van uitsluiting 

vast te stellen; en 

d. vast te stellen of de betrokken sporter of andere persoon in aanmerking komt 

voor enige reductie van de nieuw op te leggen periode van uitsluiting.  

 

4.2. Bij het beoordelen van een mogelijk geval van niet-naleving van artikel 52 lid 1 past 

de Commissie Naleving Dopingsancties toe: 

a. het van toepassing zijnde Dopingreglement; en 

b. de World Anti-Doping Code.  

 

4.3. Nadat de Commissie Naleving Dopingsancties een schriftelijke melding inzake een 

mogelijk geval van niet-naleving van artikel 52 lid 1 heeft ontvangen van de 

Dopingautoriteit, zal de Commissie de betrokken sporter of andere persoon: 

a. schriftelijk van deze melding op de hoogte stellen; 

b. in bezit stellen van de relevante informatie en documentatie; 

c. in staat stellen zich schriftelijk te verweren; en 

d. in staat te stellen zich te verweren tijdens een mondelinge behandeling van de 

zaak.  

 

4.4. De Commissie Naleving Dopingsancties doet schriftelijk en met redenen omkleed 

uitspraak.  

 

 

Artikel 5 Beroep 

 

5.1. Tegen een besluit van de Commissie Naleving Dopingsancties staat beroep open 

conform het omtrent beroep bepaalde in het van toepassing zijnde Dopingreglement.  

 

5.2. Voor het instellen van beroep gelden de formele en procedurele vereisten voor 

beroep als bedoeld in het van toepassing zijnde Dopingreglement. 

 

5.3. Voor de toepassing van het omtrent beroep bepaalde in het Dopingreglement, geldt 

voor beroep tegen besluiten van de Commissie Naleving Dopingsancties, dat de 

Commissie Naleving Dopingsancties dient te worden beschouwd als het in eerste aanleg 

bevoegde tuchtcollege.  

 

 

 


