Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit
Datum
Aanvang
Locatie
Aanwezig
Afwezig

1.

:
:
:
:

11 maart 2019
09.30 uur
Dopingautoriteit te Capelle aan den IJssel
Herman Ram (voorzitter Dopingautoriteit), COO Dopingautoriteit, Raad
van Advies
: --

Opening / Mededelingen
De voorzitter van de Raad van Advies opent om 09.35 uur de vergadering.
Mededelingen HR:
 De COO is dit keer aanwezig daar het de eerste Raad van Advies vergadering
betreft na de oprichting van het zbo. De COO is de vervanger van de
voorzitter de Dopingautoriteit indien deze verhinderd is.

2.

Raad van Advies
a. Kennismakingsrondje
Het voorstelrondje blijkt niet nodig daar een ieder elkaar kent.
b. Werkwijze
De Raad van Advies komt vier maal per jaar bijeen. Tussen deze
bijeenkomsten door zijn (extra) contactmomenten uiteraard altijd mogelijk.
Het conceptverslag wordt ter becommentariëring aan de leden van de Raad
van Advies verstuurd, zodat eventuele veranderingen voor de volgende
vergadering doorgevoerd kunnen worden. Hierbij moet eveneens gekeken
worden naar wat geschikt is voor publicatie en wat niet. Indien een advies niet
collectief is wordt op dat moment besloten wat er in het verslag wordt
vermeld. Na goedkeuring in de eerstvolgende vergadering wordt het verslag
op de website gepubliceerd. De vergaderstukken worden eveneens openbaar
gemaakt.
c. Status adviezen
De adviezen van de Raad van Advies gelden als zwaarwegende adviezen.
Indien de voorzitter van de Dopingautoriteit een advies (geheel) overneemt
c.q. opvolgt, zal hij het advies voorzien van een korte appreciatie. Wanneer hij
een advies (gedeeltelijk) afwijst zal hij het advies voorzien van een (meer)
uitgebreide appreciatie / motivatie. De adviezen en bijbehorende appreciaties
worden aan de Minister gezonden. De adviezen en appreciaties worden tevens
via de website openbaar gemaakt, tenzij er sprake is van een
uitzonderingsgrond of beperking zoals geformuleerd in Hoofdstuk 5 van de
Wet openbaarheid bestuur.
d. Portefeuilleverdeling
De Raad van Advies is akkoord met de hieronder genoemde
portefeuilleverdeling.

juridische zaken en deels audit functie - Harro Knijff

financiële zaken en deels audit functie - Paul Depla

medische zaken
- Marc Benninga

laboratoriumaspecten
- Saskia Sterk

sportersbelangen
- Hinkelien Schreuder
De Raad van Advies vraagt of het eerder gemailde rooster van aftreden
vastgesteld kan worden. De volgorde hiervoor is:
1. portefeuillehouder financiële zaken / audit functie
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2. portefeuillehouder medische zaken
3. portefeuillehouder juridische zaken/voorzitter Raad van Advies
4. portefeuillehouder laboratoriumaspecten (2e termijn mogelijk)
5. portefeuillehouder sportersbelangen (2e termijn mogelijk)
Het rooster is hiermee vastgesteld. De portefeuillehouder financiële zaken zal
eind 2019 aftreden. Tijdens het volgende overleg zal over opvolging van deze
portefeuillehouder gesproken worden.
e. Onkostenvergoeding
De Raad van Advies zal overeenkomstig de Wet vergoeding adviescolleges, in
combinatie met het Besluit vergoeding adviescolleges, per bijgewoonde
vergadering, haar onkosten vergoed krijgen.
3.

Ingekomen / uitgegane post
De bijgevoegde poststukken worden ter kennisgeving aangenomen.
Vanochtend heeft de voorzitter van de Dopingautoriteit een reactie gekregen op
een brief die de afdeling Juridische Zaken aan een sportfederatie verstuurd heeft
omdat een mondiaal geschorste bestuurder toch actief blijkt te zijn voor de
betreffende federatie. De Dopingautoriteit heeft dit gedaan omdat sporters die
met deze bestuurder samenwerken beschuldigd kunnen worden van het aangaan
van een ‘verboden samenwerking’. De sportfederatie lijkt de situatie niet te
(willen) begrijpen, en klaagt over de wijze waarop de Dopingautoriteit hier actie
heeft ondernomen. De voorzitter van de Dopingautoriteit zal verdere actie
ondernemen.

4.

Voortgangsrapportages
a. Rapportage transitie
De transitierapportage is een informatief document waarin onder andere de
vastgestelde regelingen, reglementen, instellingsbesluiten, overeenkomsten en
dergelijke beschreven worden. Vanuit de Raad van Advies wordt gevraagd of
er bij de stichting ook al samenwerkingsprotocollen met andere instanties
waren. Dit is niet het geval. De noodzaak hiertoe is ontstaan door de Wuab en
de vragen die tijdens het debat hierover aan het begin van 2018 gesteld zijn.
De minister heeft toegezegd dat deze protocollen er zouden komen opdat
informatiedeling verbeterd zou worden. Er is enige voortgang maar het blijft
een moeizaam proces. Vanuit de Raad van Advies wordt gemeld dat bij RIKILT
een overleg is met een aantal van dezelfde instanties waarin soortgelijke
onderwerpen zoals toegang tot elkaars informatie besproken worden. De Raad
van Advies bespreekt de wenselijkheid van deelname van de Dopingautoriteit
aan dit overleg. Deze wens zal gepolst worden.
b. Rapportage regulier
 Pag. 4, punt 1.3.5 Diversen. Er is door een partij, waar de Dopingautoriteit
mee samenwerkt, informatie gelekt over positief bevonden sporters. Dit lek
schaadt ook de Dopingautoriteit. Hoewel niet met 100% zekerheid vast te
stellen is dat er door iemand bij deze partij gelekt is, heeft de voorzitter
van de Dopingautoriteit met hen gesproken. Desbetreffende partij heeft
haar beleid aangepast. ‘Nice to know’ is nu ‘need to know’, er zijn
technische voorzieningen getroffen en iedereen moet een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
 Pag. 6, punt 2.2.1 Samenwerking Dopingautoriteit en Team Sunweb. De
Raad van Advies merkt op dat deze samenwerking nu gevoelig kan liggen
in verband met de ex-renner die nu bekend heeft doping gebruikt te
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hebben. Sunweb is blij dat het een ex-renner betreft waar zij al eerder
afscheid van hebben genomen.
 Pag. 6, punt 2.2.2 Atletiekunie. De Raad van Advies vraagt of de controles
van de atleten die aan het WK deelnemen van het aantal voor de
Testingpool berekende controles afgaan. De voorzitter van de
Dopingautoriteit meldt dat de uit te voeren controles van het nationaal
programma inderdaad hierop afgestemd worden, maar dat er wel grenzen
zijn. Wanneer het niet (meer) binnen het programma past zal gemeld
worden dat het niet haalbaar is.
 Pag. 7 punt 3.1 Meldingen. De Raad van Advies vraagt wat we onder
interne bronnen kunnen verstaan. Dit kunnen bijvoorbeeld collega’s (dco’s)
zijn.
 Pag. 10, punt 8.1.1 Presidentsverkiezingen WADA. Linda Helleland heeft
ruim verloren van Withold Blanka. De Dopingautoriteit vindt dit jammer.
Echter kan de Dopingautoriteit zich in haar huidige campagnevoering niet
vinden.
 Pag. 11, punt 8.3.1 iNADO. Door omstandigheden heeft de voorzitter van
de Dopingautoriteit zich, voorlopig teruggetrokken uit de Board of Directors
van iNADO.
 Pag. 12, punt 8.4.3 NADO Leaders Summit. De bijeenkomst is 10 maart
gehouden. De voorzitter van de Dopingautoriteit kon er in verband met de
Raad van Adviesvergadering niet bij aanwezig zijn. Er zal een concept
persbericht gestuurd worden waarvan de verwachting is dat de
Dopingautoriteit dit zal steunen en publiceren.
c. Knipsels
 Naar aanleiding van het interview met oud-sportarts Michel Karsten (die
inmiddels overleden is) in de Volkskrant meldt de voorzitter dat de
Dopingautoriteit de arts zeer respecteert voor zijn eerlijkheid maar zijn
handelswijze niet ondersteunde.
 De RvA vraagt nadere uitleg over de mogelijkheid dat een positief
bevonden sporter in het ene lab wel, maar wanneer de analyse in een
ander lab gedaan zou zijn, niet positief bevonden zou zijn. De voorzitter
van de Dopingautoriteit en de COO leggen uit dat er inderdaad verschillen
in de analysemogelijkheden per lab bestaan. Alle laboratoria moeten een
bepaalde ondergrens (die overigens zeer laag is) halen, maar als er met
wetenschappelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat een lagere
concentratie wel degelijk aanwezig is, mag het lab dat rapporteren. Anders
zou de situatie ontstaan dat een lab vaststelt dat een verboden stof
aanwezig is, maar het dan niet zou kunnen rapporteren; dat zou ook
vreemd zijn. Overigens pleit de Dopingautoriteit al enige tijd voor nieuwe
regels waarbij een bevinding met een zeer lage concentratie niet meteen
tot een dopingzaak of sanctie zou moeten leiden.
5.

Financiële en praktische zaken
a. Stand van zaken financiën 2019
Er zijn geen bijzonderheden te melden.

6.

Uitvoering transitieovereenkomst stichting - zbo
Ter informatie is het document ‘Uitvoering transitieovereenkomst stichting – zbo’
toegevoegd. Het zbo is op basis van deze overeenkomst van start gegaan.
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7.

Adviesvragen
a. Antidopingbeleid voor Non-Signatories
Een klein deel van de sportwereld valt niet onder de werking van de WAD
Code. Regelmatig melden organisaties die niet onder het Nederlandse
Dopingreglement (NDR) vallen zich bij de Dopingautoriteit voor het uitvoeren
van dopingcontroles. Dit heeft echter geen zin wanneer er niet voorzien wordt
in een correcte tuchtrechtelijke afhandeling van vastgestelde overtredingen en
het bovendien niet zeker is dat de opgelegde sancties correct uitgevoerd zullen
worden. De Dopingautoriteit vraagt aan de Raad van Advies welk advies zij
mee kunnen geven voor verdere ontwikkeling van antidopingbeleid bij NonSignatories.
De Raad van Advies adviseert Non-Signatories bij voorkeur de regels zoals
beschreven in het NDR op te leggen, en dus het beleid gelijk aan de huidige
praktijk te handhaven. Hierop moeten zo min mogelijk uitzonderingen
gemaakt worden. Dit neemt niet weg dat er redenen kunnen zijn (bijvoorbeeld
wanneer er sprake is van mondiale harmonisatie binnen een bepaalde sport)
om regels aan te passen. Mocht een partij een afgesloten contract verbreken
dan zouden de regels niet achteraf bijgesteld moeten worden, ook niet
wanneer de publicitaire of beleidsmatige druk hoog is.
b. Mediabeleid
De Dopingautoriteit heeft een goede relatie met de (serieuze) media. Dit is
altijd het streven geweest en zal het ook blijven. Bij het ontstaan van het zbo
per 1 januari 2019 valt de Dopingautoriteit onder de Wob. In het kader van de
openbaarheid en om zo min mogelijk Wob-verzoeken te ontvangen heeft de
Dopingautoriteit een mediapagina toegevoegd aan haar corporate website. Op
deze pagina staan algemene informatie en links naar verschillende belangrijke
informatiebronnen. Daarnaast worden de vergaderstukken alsmede de notulen
van de Raad van Advies op de website gepubliceerd. Eveneens worden de
agenda’s en de besluitenlijsten van de Bestuurstafel-overleggen op de website
gepubliceerd.
In januari zijn er 21 Wob-verzoeken binnengekomen. Hierop heeft er overleg
met journalisten en redacteuren plaatsgevonden, daar een aantal van deze
Wob-verzoeken onevenredig veel werk met zich meebrengt en de vraag is
welke relatie zij met de Dopingautoriteit appreciëren. De Dopingautoriteit geeft
de voorkeur aan een informele relatie met de media en is, zoals altijd al het
geval is geweest, te allen tijde bereid met hen te communiceren.
Wob-verzoeken worden binnen enkele dagen openbaar gemaakt, en de
uiteindelijke beschikking wordt ook openbaar gemaakt, gelijktijdig met de
toezending aan de aanvrager.
De Dopingautoriteit vraagt aan de Raad van Advies welk advies zij mee
kunnen geven voor de verdere ontwikkeling van mediabeleid.
De Raad van Advies adviseert het huidige beleid te volgen: dit is altijd goed en
vakkundig geweest. Voor wat betreft de relatie van de Dopingautoriteit met de
media steunen zij de door de voorzitter uitgesproken voorkeur om vooral een
informele/coulante relatie met de media te (be)houden.
Officiële Wob-verzoeken dienen uiteraard afgehandeld te worden tenzij er
sprake is van een uitzonderingsgrond of beperking zoals geformuleerd in
Hoofdstuk 5 van de Wob.

8.

Rondvraag
De Raad van Advies informeert of de voorzitter van de Dopingautoriteit inzake het
op 8 maart in de Volkskrant gepubliceerde stuk over Harm Kuipers bevraagd is.
Dit is inderdaad gebeurd.
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De adviezen worden ter toetsing aan de leden van de Raad van Advies gestuurd,
alvorens de voorzitter de Dopingautoriteit deze, voorzien van een bijbehorende
appreciatie, aan de Minister stuurt.
De conceptnotulen worden ter toetsing aan de Raad van Advies gestuurd zodat
deze al gewijzigd kunnen worden voor de volgende vergadering waarin het
verslag dan vastgesteld wordt.
9.

Sluiting
De voorzitter van de Raad van Advies sluit de vergadering om 11.25 uur.

Het volgende overleg van de Raad van Advies vindt plaats op 17 juni, 09.30 uur te
Capelle aan den IJssel bij de Dopingautoriteit.
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