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Raad van Advies 11 maart 2019               Bijlage bij agendapunt 4b 

 
 

Voortgangsrapportage 1 januari – 28 februari 2019 
 

1. Educatie 
 

De afdeling Educatie heette tot nu toe de afdeling Preventie. Er is gekozen voor een 

naamswijziging in 2019 om twee redenen: 

 De term educatie dekt de werkzaamheden van de afdeling beter. Educatie is het 

opleiden/versterken van sporters zodat ze ook in de toekomst schoon blijven sporten. 

Onder preventie valt meer het geheel van maatregelen waarmee dopinggebruik wordt 

voorkomen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de uitvoer van dopingcontroles of het 

opleggen van een whereaboutsverplichting. Deze taken horen niet bij de afdeling 

Educatie. 

 Ook internationaal is educatie de meest gebruikte term. Deze term wordt gebruik 

door bijvoorbeeld WADA en de Raad van Europa. 

 

1.1. Topsport  

 
1.1.1 Programma Be PROUD 

 

Be PROUD website / ambassadeurs 

 Het programma heeft inmiddels 24 partners. In de afgelopen periode is ook de NHB 

aangesloten.  

 Met Sportcentrum Papendal heeft een afspraak plaatsgevonden waarin de verdere 

invulling van het partnerschap is besproken. Het totaal aantal afgeronde 

partnergesprekken staat daarmee op 15. 

 Tot 26 februari 2019 hebben 818 sportfanaten zich via www.supportschonesport.nl 

aangesloten als supporter van schone sport.  

 Be PROUD heeft een nieuwe ambassadeur aan zich gebonden: roeister Sophie 

Souwer. Het aantal ambassadeurs staat nu op zeven. 

 

Outreach-events 

 Be PROUD is de afgelopen periode bij twee sportevenementen aanwezig geweest om 

het belang van schone sport te benadrukken: 

o 12 januari: KNBB NK Masters (biljart).  

o 2 februari: NDB Dutch Open (darts).  

 Er zijn in samenwerking met de NDB Be PROUD dart flights gemaakt als 

promotiemateriaal. 

 

1.1.2 Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS) 

 

Er is continu overleg met sportbonden over de implementatie van de Doorlopende 

Leerlijn Dopingvrije Sport voor sporters (voorlichting brons/zilver/goud) en coaches 

(niveau 3, 4 en 5).  

 

Van 1 januari t/m 28 februari 2019 zijn er in totaal 13 voorlichtingsbijeenkomsten 

volgens de DLDS (brons, zilver en goud) gehouden voor talenten en topsporters van 

diverse (sport)organisaties.  

 

http://www.supportschonesport.nl/
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Datum Groep Niveau DLDS 

4-jan KNVB Futsal Oranje Mannen Brons + Zilver 

7-jan KNKV Oranje U19 Zilver 

7-jan KNKV Oranje U17 Brons 

14-jan Topsport Noord Brons 

17-jan CTO Papendal Brons 

21-jan KNVB fc Groningen u17 Brons + Zilver 

23-jan NHV dames u19 Brons 

25-jan NBB Bridge Senioren Brons + Zilver 

5-feb CTO Papendal Brons 

10-feb KNRB Skoll wedstrijdroeiers Brons 

18-feb CTO Papendal NeVoBo Zilver 

25-feb Cruyff College Amsterdam Sport & Coaching Zilver 

25-feb KNWU Talenten + Junioren Brons + Zilver 

 

In de periode van 1 januari t/m 28 februari 2019 zijn er 3 bijeenkomsten/scholingen 

verzorgd voor begeleidend personeel. 

 

Datum Groep Aanwezig 

11-jan Heart2Move jaarcongres (nascholing voor cardiologen) 50 

21-jan SOMT Master Sportfysiotherapie 30 

21-feb Master Sportethiek NOC*NSF 15 

 

Via e-learning hebben tussen 1 januari en 26 februari 705 personen Voorlichting Brons 

afgerond, 63 personen Voorlichting Zilver, 37 personen Voorlichting Goud, en 12 

personen Nationale Testing Pool.  

 

Verder hebben 42 personen Trainer-Coach 3 afgerond, 15 personen Trainer-Coach 4, 16 

personen Ouders, 3 personen Sportbonden, en 7 personen (Para)Medische begeleiders. 

 

1.1.3 NZVT 

Van 1 januari t/m 26 februari 2019 zijn 79 product-batch combinaties (41 certificaten) 

toegevoegd aan de website http://antidoping.nl/nzvt.  

 

1.1.4  Advertenties t.b.v. promotie Dopingwaaier App 

Online: tennisleraren.nl (samen met KNLTB). 

 

1.1.5  Diversen 

Geen bijzonderheden. 

 

1.2 Fitness 

 

1.2.1 Programma Eigen Kracht 

Geen bijzonderheden.  

 

1.2.2 Gastlessen Fitnessopleidingen  

In de periode van 1 januari t/m 26 februari 2019 zijn er twee bijeenkomsten/scholingen 

verzorgd voor fitnessopleidingen en overige opleidingen. 

 

Datum Opleiding/Sport Onderwerp Aanwezig 

7-jan Albeda College Rotterdam Doping & Supplementen 2x50 

 

 

http://antidoping.nl/nzvt
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1.2.3 Schriftelijke bijdragen 

Schriftelijke bijdrage geleverd voor de website van fitnessopleider EFAA: ‘Afslanken, 

spiermassa behouden’. 

 

1.2.4 Website Eigen Kracht  

 In de periode van 2 januari tot en met 25 februari zijn acht webberichten verschenen 

op de website van Eigen Kracht.  

 Ter promotie van het Eigen Kracht boek zijn een slider en sidebanner ontwikkeld voor 

op de Eigen Kracht website.  

 

1.2.5 Supplementenwijzer App 

In de periode januari tot en met februari zijn 15 nieuwe profielen van ingrediënten 

geschreven en diverse profielen aangepast.  

 

1.2.6 Diversen 

In 2018 zijn zeven thematische videofragmenten gemaakt die aansluiten bij de 

documentaire ‘Terug in balans. De evolutie van damesbodybuilding’. In 2019 zijn deze 

fragmenten gepubliceerd op ons YouTube kanaal. 

 

1.3  Algemeen Publiek 

 

1.3.1  Corporate website 

Van 1 januari t/m 26 februari verschenen er drie nieuwsberichten op de corporate 

website. 

 

1.3.2  Social media 

De Dopingautoriteit is actief via YouTube (Dopingautoriteit) Facebook 

(@dopingautoriteit), Twitter (@NLdoping) en Instagram (@dopingautoriteit). Dit verloopt 

goed.  

1.3.3 Doping Infolijn (DIL) 

 Sinds augustus is het niet alleen mogelijk om dopingvragen via 

dopingvragen@dopingautoriteit.nl te stellen, maar ook via WhatsApp (06-11226200). 

De vragen die via WhatsApp binnenkomen, worden op dezelfde wijze geregistreerd en 

geëvalueerd als de vragen via e-mail.  

 Tot 26 februari zijn er in totaal 112 dopingvragen binnengekomen. De meeste vragen 

gingen over voedingssupplementen (30%), en over het checken of een geneesmiddel 

op de dopinglijst staat of niet (25%). 

 

1.3.4 Perscontacten 

In de eerste maanden van 2019 was het aantal perscontacten in lijn met wat al gold voor 

de stichting in de afgelopen jaren. Onderwerpen die speciale aandacht van de media 

genereerden waren: 

 Twee verklaringen van de NADO Leaders (één begin januari uitgebracht, en één eind 

januari) betreffende het ‘Russische dopingschandaal’ en de wijze waarop WADA hierin 

opereert. 

 Het verzamelen van digitale gegevens in het voormalige dopinglaboratorium in 

Moskou, en aanpalende aspecten en berichten betreffende die kwestie. 

 De openbaarmaking (door Nieuwsuur) van dopingovertredingen in het kickboksen, 

vastgesteld door de Dopingautoriteit. 

 Het Oostenrijkse bloeddopingschandaal 

 Het gebruik van astmamedicatie (en andere middelen) door schaatsers. 

 

Verder is op 8 februari een Persbijeenkomst georganiseerd, waar de actualiteit (o.a. 

betreffende de Russische situatie) en meer in het bijzonder de Wob-problematiek 

besproken is. De bijeenkomst leidde direct tot een artikel in Dagblad Trouw, en in diverse 

vervolgvragen. 

  

mailto:dopingvragen@dopingautoriteit.nl
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1.3.5 Diversen 

Het lekken van informatie (door derden) over de dopingovertredingen die de 

Dopingautoriteit bij verschillende kickboksers heeft vastgesteld, heeft ons voor de 

tamelijk acute vraag gesteld hoe wij moeten omgaan met deze schending van de 

privacyrechten van de betrokken sporters.  

1.4 Wetenschap 

 

1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget 

De Dopingautoriteit heeft sinds dit jaar een jaarlijks wetenschappelijk budget van 70.000 

euro. De afdeling Eduicatie is aan het inventariseren welk onderzoek wij voor dit budget 

dit jaar willen/kunnen uitvoeren. 

 

1.4.2 Onderzoek Handel in Doping 

Het ministerie van VWS laat in 2019 onderzoek uitvoeren naar de handel in doping. De 

Dopingautoriteit zit in de begeleidingscommissie. Na een aanbestedingsprocedure gaat 

de gunning voor de uitvoering van het onderzoek naar het consortium Bureau Beke / VU. 

Het onderzoek start op 1 maart.  

 

1.4.3 Topsportonderzoek 

Het ministerie van VWS laat in 2019 onderzoek uitvoeren naar ‘De Nederlandse 

topsporter en het anti-dopingbeleid’ ook wel het ‘Topsport Prevalentieonderzoek’ 

genoemd. VWS gunt de uitvoer aan het Mulier Instituut. De Dopingautoriteit zit in de 

begeleidingscommissie. 

 

1.4.4 Inventarisatie Wetenschappelijke Literatuur 

Er zijn in de periode 1 januari en 26 februari vijf artikelen toegevoegd aan het 

wetenschappelijk archief. 

 

1.4.5  Anabolenpolikliniek 

Geen bijzonderheden. 

 

1.4.6 Ondersteuning dopingzaken 

Er is in de periode 1 januari en 26 februari wetenschappelijke ondersteuning gegeven 

voor een tulobuterol-zaak en een nandrolon-zaak. 

  

1.4.7 Artikelen 

De Dopingautoriteit heeft een bijdrage geleverd aan Folia Pharmaceutica, het blad van de 

Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (KNPSV): de vereniging 

voor alle studenten (bio-)farmacie. Titel van de bijdrage is ‘Anabolen steroïden – van 

medicijn naar dopingmiddel’.  

 

1.4.8 Overig 

De Dopingautoriteit heeft twee bijdragen geleverd (in de vorm van colleges) aan de 

opleiding van sportartsen, verzorgd door de Stichting Opleidingen in de 

Sportgezondheidszorg. 

 

 

2. Handhaving & Opsporing 
 

2.1 Dopingcontroles 

 

2.1.1 Controles 2019 – planning 

De Dopingautoriteit gaat voor 2019 uit van de volgende nationale doelstelling: het 

uitvoeren van 2.400 dopingcontroles (urine- en/of bloedcontroles) voor de Nederlandse 

(top)sport (het Nationaal controleprogramma). Het aantal verrichte controles vanaf begin 

dit jaar tot en met eind februari 2019 ligt op schema in relatie tot het realiseren van deze 

doelstelling. 

 



- 5 -  

 

2.1.2 Controles 2019 – uitvoering 

Totaal aantal uitgevoerde dopingcontroles (bloed- en/of urinecontroles) in de periode van 

1 januari 2019 tot en met eind februari 2019: 

 

Uitgevoerde dopingcontroles Aantal 

Nationaal Programma 437 

In opdracht van derden 23 

Totaal aantal uitgevoerde controles 460 

 

2.1.3 Controles 2019 – bevindingen 

Tot en met eind februari 2019 zijn de volgende Adverse Analytical Finding en/of Non 

Analytical Findings in 2019 door de Dopingautoriteit geregistreerd: 

 

Belastende analyse resultaten en niet analytische bevindingen 

Sport  Resultaat Groep/klasse Opvolging/sanctie 

Atletiek Metaboliet van tamoxifen 
Hormoon- en metabole 

modulatoren 

Sporter in bezit van geldige 

dispensatie. Dossier 

gesloten 

Boksen 
Metaboliet van 

Methylfenidaat 
Stimulantia 

Sporter in bezit van geldige 

dispensatie. Dossier 

gesloten 

 

2.1.4 Controles 2019 – whereabouts 

Een sporter die is opgenomen in de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit is 

verplicht tot het aanleveren van nauwkeurige, gedetailleerde, correcte, volledige en 

actuele whereabouts-informatie. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot de 

vaststelling van een whereabouts-fout. Bij drie vastgestelde whereabouts-fouten binnen 

een periode van 12 maanden volgt aangifte bij de tuchtcommissie van een (mogelijke) 

dopingovertreding. In de periode van 1 januari 2019 tot en met eind februari 2019 zijn 

de volgende whereabouts-fouten door de Dopingautoriteit geregistreerd: 

 

Whereabouts-fouten Aantal 

Definitief vastgestelde whereabouts-fouten 0 

Whereabouts-fouten momenteel in behandeling 5 

Sporters met 2 definitief vastgestelde whereabouts-fouten binnen een periode 

van 12 maanden 
0 

 

2.2  Cont(r)acten met keten partners 

 

2.2.1 Samenwerking Dopingautoriteit en Team Sunweb 

Vorig jaar is door de Stichting Anti-Dopingautoriteit Nederland met de professionele 

wielerploeg Team Sunweb een additioneel dopingcontrole programma overeengekomen. 

In januari is de samenwerking geëvalueerd en Team Sunweb was over de gehele linie 

zeer tevreden over de onderlinge samenwerking en de kwalitatief hoogwaardige 

uitvoering van het programma. Het programma heeft derhalve in 2019 bij het zbo 

Dopingautoriteit een vervolg gekregen en er zal een nieuwe overeenkomst gesloten 

worden.  

 

2.2.2 Atletiekunie 

De Dopingautoriteit is in gesprek met de Atletiekunie over de vernieuwde anti-

dopingregels vanuit de IAAF. Op basis van deze internationale regels is de Atletiekunie in 

de B-categorie ingedeeld, waarbij er vanuit de IAAF vergaande verplichtingen worden 

opgelegd, mede in het kader van deelname aan WK later dit jaar (sept. 2019). De 

Atletiekunie dient onder meer in een vroeg stadium aan de Athletics Integrity Unit (AIU) 

een samengestelde lijst van atleten aan te leveren welke (mogelijk) aan het WK zullen 
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gaan deelnemen. Atleten die deelnemen, dienen de komende maanden minimaal 3x 

buiten wedstrijdverband gecontroleerd te worden binnen door de AIU gedicteerde tijd 

eenheden en de Atletiekunie dient de AIU (al dan niet via de Dopingautoriteit) op korte 

termijn van een gedetailleerd en uitgewerkt test distributie plan te voorzien. De 

veranderende regelgeving van de IAAF raakt het werk van de Dopingautoriteit binnen de 

atletiek wanneer deze controles binnen het Nationale dopingcontrole programma 

uitgevoerd zullen worden. Verder overleg met de Atletiekunie en IAAF/AIU is dan ook 

noodzakelijk. 

 

2.2.3 Samenwerking Dopingautoriteit en ketenpartners 

De stichting Anti-Dopingautoriteit Nederland heeft op verzoek van de NVWA van 

september 2017 tot begin 2018 een inhoudelijke bijdrage geleverd aan een groot lopend 

onderzoek in anabole middelen. Deze bijdrage bestond onder meer uit het bemonsteren 

en analyseren van een grote hoeveelheid in beslag genomen middelen en het leveren 

inhoudelijke bijdragen aangaande de gezondheidsrisico’s van deze middelen. De 

expertise van de stichting is gebruikt in de verdere strafrechtelijke procedures in dit 

onderzoek. Mede door de stichting gebrachte input is na afronding van het onderzoek 

door de NVWA een beleidsrapportage geschreven die een aantal vragen aangaande 

(onder meer de bestrijding van) illegale anabole steroïden oproept.  

 

 

3. Intelligence & Investigations (I&I) 
 

3.1  Meldingen 

 

In de voorgaande, voor het bestuur van de stichting Anti-Dopingautoriteit Nederland 

opgestelde, voortgangsrapportage werd onder andere gerapporteerd over een aantal 

meldingen met de status “Lopend”. Hieronder wordt een actualisatie van deze 

onderzoeken weergegeven:  

 

Oorsprong  Actie Status 

Telefonisch  Strategie uitgezet voor betrokken sporter. Lopend 

MPD  Onderzoek verricht. Strategie uitgezet voor 

betrokken sporters 

Lopend 

MPD  Onderzoek verricht. Strategie uitgezet voor 

betrokken sporters 

Lopend 

MPD  Onderzoek verricht. Strategie uitgezet voor 

betrokken sporter. 

Lopend 

 

In de afgelopen periode werden de navolgende meldingen via externen ontvangen, in 

behandeling genomen en/of afgerond: 

 

Oorsprong  Actie Status 

NOC*NSF  Onderzoek verricht. Strategie uitgezet voor 

betrokken sporter. 

Lopend 

MPD  Onderzoek verricht. Melding doorgezet naar NADO 

Vlaanderen. 

Afgesloten 

Telefonisch  Onderzoek verricht. 

Melding geregistreerd en gedeeltelijk doorgezet naar 

NADO Vlaanderen 

Afgesloten 

 

In de afgelopen periode werden daarnaast nog twee meldingen via interne bronnen 

ontvangen, in behandeling genomen en/of afgerond. 

 

3.2 Eigen waarnemingen 

 

Naast de hierboven vermelde meldingen werden door de I&I-officer ook (open bron) 

gegevens vergaard indien (delen van) informatie afkomstig uit mediaberichten, overige 
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open bronnen, bevindingen van DCO’s en/of opvallende performance van de sporter etc. 

aanleiding gaf tot vermoedens van mogelijk dopinggebruik (zgn. indicatoren). De 

indicatoren zijn betrokken bij de planning van het aantal en timingsmoment van 

dopingcontroles binnen verschillende sportdisciplines en tevens als aanvulling op reeds 

bestaande dossiers, niet zijnde tuchtprocedures.  

 

Er werd de afgelopen periode in twee bestaande dossiers dergelijke informatie 

toegevoegd. 

 

3.3 Informatie(verstrekking) aan of door partners en samenwerking met 

partners 

 

In onderstaande gevallen is door de Dopingautoriteit aan de hand van ontvangen 

meldingen informatie aan diverse partners verstrekt. Onder verstrekking informatie is de 

frequentie vermeld waarmee dit heeft plaatsgevonden.  

 

Organisatie Verstrekking informatie  

NADO Vlaanderen 2 

 

3.4 Informatieverzoek  

 

Los van de eerdergenoemde meldingen wordt de afdeling I&I desgevraagd eveneens 

verzocht om intern informatie te genereren. Hierbij kan door andere afdelingen of de 

voorzitter binnen de Dopingautoriteit een verzoek daartoe binnenkomen. In de afgelopen 

periode zijn er vier van dit soort verzoeken binnengekomen. In alle gevallen kon er 

relevante informatie verstrekt worden. 

 

3.5 Verstrekking informatie aan Dopingautoriteit 

 

Door de Douane is (periodieke) informatie verstrekt aan de Dopingautoriteit. Deze 

informatie wijkt af van eerder door de Douane aan de stichting Anti-Dopingautoriteit 

Nederland verstrekte informatie. De betreffende grote hoeveelheid geaggregeerde 

informatie dient dan ook nog verder onderzocht te worden op bruik- en toepasbaarheid. 

Bruikbaarheid zal naar verwachting liggen in de constatering van mogelijke trends 

aangaande de vraag, en verschuivingen in de markt. 

 

 

4.  Juridische zaken 
 

4.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

 

Een van de gevolgen van de zbo-status van de Dopingautoriteit is dat besluiten van de 

Dopingautoriteit vatbaar zijn voor bezwaar en beroep op grond van de Awb. Er is lang 

overleg gevoerd met VWS over welke besluiten van het zbo het nu precies gaat. 

Uiteindelijk heeft de Dopingautoriteit de ‘voorlopig definitieve lijst’ opgesteld. Het is een 

zeer bewerkelijk onderwerp, en er zullen nog wel veranderingen optreden, maar 

voorlopig heeft een vaste lijst besluiten nu de standaardtekst meegekregen dat bezwaar 

kan worden gemaakt.  

 

4.2 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

 

De stichting Anti-Dopingautoriteit Nederland had in 2018 reeds terdege rekening 

gehouden met de toekomstige (en per 1 januari jl. bestaande) mogelijkheid van Wob-

verzoeken vanuit (met name) de media. Het aantal Wob-verzoeken, en de impact er van, 

heeft de Dopingautoriteit direct genoopt maatregelen te nemen. Zo vindt er na indiening 

van Wob-verzoeken zo spoedig mogelijk overleg plaats met de verzoeker. Tevens is er 

een mediabeleid opgesteld, en worden zowel de dispensatieverzoeken als de antwoorden 

daarop, direct openbaar gemaakt via een vaste plaats op de website van de 

Dopingautoriteit.  
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4.3 Privacy 

 

Alle naar aanleiding van de AVG door de stichting Anti-Dopingautoriteit Nederland 

opgestelde documenten (privacybeleid, privacyreglement, etc.) zijn aangepast n.a.v. het 

ontstaan van het zbo Dopingautoriteit. Ook alle website en de apps zijn up to date 

gemaakt. Op dit moment wordt Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd, waarna 

overleg met VWS en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal volgen.  

 

4.4 Brexit 

 

De consequenties van de te vrezen ‘harde Brexit’ zijn geïnventariseerd. Er zal een aparte 

overeenkomst met onze Britse zusterorganisatie gesloten worden, betreffende de 

verstrekking van persoonsgegevens, zoals die al bestaat met andere niet-EU landen. 

Andere formele consequenties zijn niet geïdentificeerd. 

 

 

5.  COO-zaken/ondersteuning 
 

De eerste twee maanden van het zbo Dopingautoriteit stonden voor de afdeling 

Ondersteuning vooral in het organisatorisch opzetten van de nieuwe organisatie. 

Belangrijke mijlpalen hierbij waren de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het 

inregelen van een nieuwe bankrekening en het aanmelden bij de nieuwe 

pensioenorganisatie ABP.  

 

Hiernaast kostte het veel tijd om de exacte praktische uitwerking van de nieuwe 

arbeidsvoorwaarden vorm te geven. Met name voor het werk van de dopingcontrole 

officials is er in dit opzicht veel veranderd. Hier was door de stichting Anti-

Dopingautoriteit Nederland in de laatste maanden van 2018 al veel voorwerk voor 

uitgevoerd, maar op het moment dat de eerste declaratieformulieren binnenkwamen, 

bleek er toch nog een aantal aanpassingen te moeten worden uitgevoerd. 

 

De relatie met het ministerie van VWS is uiteraard geïntensiveerd. Er zijn bezoeken 

gebracht aan het P-hoofdenoverleg, het integriteitscoördinatorenoverleg, het 

informatiebeveiligingsoverleg en het bedrijfsvoeringsoverleg. De beveiligingsambtenaar 

van VWS is in Capelle langs geweest. Het is goed om al deze mensen te leren kennen en 

om de grote lijnen van de overheid beter in kaart te krijgen.  

 

Op het gebied van ICT is er eind 2018 door de stichting Anti-Dopingautoriteit Nederland 

een verbetertraject gestart. Dit loopt nog steeds en zal naar verwachting in maart 

worden afgerond. Er is in deze periode vooral veel tijd geïnvesteerd in het exact afstellen 

van het spam-filter. 

 

 

6. GDS-secretariaat 
 

In de afgelopen periode zijn eenentwintig aanvragen goedgekeurd.  

Twee aanvragen werden niet gehonoreerd. 

januari    7 

februari  14  

 

In tien gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat. In vier gevallen betrof het 

insuline. 

  

In totaal waren er dispensaties van elf verschillende bonden. 

Vijf van de dispensaties waren voor de KNWU, drie voor zowel de Atletiekunie als de 

KNZB. 
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7. Kennismanagement  
 

Het Anti-Doping Knowledge Center (www.doping.nl) is er op gericht om alle relevante 

kennisdocumenten op dopinggebied bij elkaar te brengen en te ontsluiten voor alle 

geïnteresseerden. Het bevat vooral juridische documenten, maar daarnaast zijn er 

wetenschappelijke documenten, voorlichtingsmaterialen en historische documenten 

beschikbaar. Op juridisch gebied hebben wij meer CAS-uitspraken dan er op de CAS-

website zelf staan. Al deze uitspraken verstevigen ook onze eigen juridische conclusies 

en worden ingezet bij onderzoeken, intern en extern. 

 

Tot en met 27 februari zijn er dit jaar een vijftigtal nieuwe documenten actief gezet. Het 

totaal aantal documenten is nu 5.590.  

 

 
8. Internationale zaken 
 

8.1 WADA 

 

8.1.1 Presidentsverkiezingen WADA 

In november van dit jaar zit de maximale termijn van twee keer drie jaar van de huidige 

WADA-president Craig Reedie erop. De afspraak is dat de president van WADA 

afwisselend uit de Sports Movement en de Public Authorities (PA’s) komt. De eerste 

WADA-president Dick Pound kwam uit de sport, de tweede president John Fahey van de 

overheden, en de derde/huidige (sir Craig Reedie) weer uit de sport. De overheden 

mogen derhalve weer iemand naar voren schuiven. Dit zal voor het laatst zijn, want 

volgens de tijdens de afgelopen WADA-vergaderingen goedgekeurde 

hervormingsvoorstellen zal er na de aanstaande twee termijnen van drie jaar een 

onafhankelijke president voor WADA komen.  

 

8.1.2 Wereld Anti-Doping Programma 

De Dopingautoriteit heeft een bijdrage geleverd aan diverse consultatierondes 

betreffende WADA-regelgeving, inclusief de WAD Code zelf. In de meeste gevallen was 

de Dopingautoriteit de penvoerder, en zorgden wij voor afstemming met de andere 

partijen (VWS, NOC*NSF en Atletencommissie). De resultaten van dit alles zijn voor of 

op 4 maart bij WADA ingediend. 

 

8.1.3 WADA-dopinglijst 2019 

Geen bijzonderheden. 

 

8.1.4 NADO Working Group 

Geen bijzonderheden. 

 

8.2 Raad van Europa 

 

8.2.1 Ad hoc Working Group for the Revision of the Anti-Doping Convention 

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de werkgroep inzake de herziening van de 

Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa heeft een derde bijeenkomst 

plaatsgevonden. Er zijn daar belangrijke stappen gezet om te komen tot een revisie van 

dit dopingverdrag.  

 

8.2.2 Advisory Group on Science 

Op 17 en 18 januari is de Advisory Group on Science bij elkaar gekomen in Parijs. Er is 

gediscussieerd over de verschillende internationale meningen over de ontwikkeling van 

de dopinglijst en over de ontwikkeling van de International Standard for Laboratories.  

 

8.2.3 Advisory Group on Education 

Op 23 en 24 januari is de Advisory Group on Education bij elkaar gekomen in Parijs. Er is 

gesproken over de input voor de consultatieronde van de International Standard on 

http://www.doping.nl/
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Education en over het opstellen van de Guidelines voor de International Standard on 

Education.  

 

8.3 iNADO 

8.3.1 iNADO algemeen 

Op 11 maart (de dag van deze RvA-vergadering) vindt de algemene ledenvergadering 

van iNADO plaats. Agendapunt is ook de verkiezing van een aantal bestuursleden. De 

voorzitter van de Dopingautoriteit heeft zich kandidaat gesteld voor verlenging van zijn 

huidige positie als lid van de Board of Directors. 

 

8.3.2 iNADO Workshop 

Op 12 maart wordt de jaarlijkse Workshop van iNADO georganiseerd. De Dopingautoriteit 

verzorgt zelf geen programmapunt, maar ondersteunt ‘in de wandelgangen’ wel de 

leverancier van ons Paperless Testing System (SmartFlow) die deze gelegenheid wil 

aangrijpen om in gesprek te gaan met potentiële afnemers van hun product. 

 

8.3.3 ADKC en iNADO 

iNADO heeft de afgelopen jaren ons Anti-Doping Knowledge Center financieel 

ondersteund. Nu de Dopingautoriteit een zbo is, is iNADO bericht dat deze bijdrage niet 

langer kan worden geaccepteerd (op basis van de relevante overheidsrichtlijnen). De 

iNADO bijdrage is nu toegevoegd aan de bijdrage van de overheid aan de 

Dopingautoriteit. iNADO blijft het ADKC overigens wel op andere wijzen steunen, o.a. 

door er structureel aandacht voor te vragen in de periodieke iNADO Nieuwsbrieven. 

 

8.4 Overig Internationaal 

 

8.4.1 FAIR 

Geen bijzonderheden.  

 

8.4.2 RESPECT 

Het RESPECT project wordt gedragen en uitgevoerd door vijf NADO’s en drie Britse 

Universiteiten. Het project is opgedeeld in verschillende werkpakketten. De 

Dopingautoriteit leidt geen van deze pakketten maar is betrokken als ondersteuner en 

klankbord. Het doel is om wetenschap en praktijk op het gebied van dopingpreventie 

dichter bij elkaar te brengen en ‘een podium te geven aan de stem van sporters’. Van 10 

tot 12 februari heeft de Dopingautoriteit de groep voor een vergadering ontvangen in 

Rotterdam. Topsport Rotterdam heeft geholpen bij het selecteren van het hotel 

(Parkhotel Bilderberg Rotterdam) en voor de avondactiviteit op 11 februari (bezoek ABN 

AMRO Tennis Toernooi). In totaal is er 1,5 dag vergaderd. Het geheel is naar wens 

verlopen.  

 

8.4.3 NADO Leader Summits 

Op 10 maart wordt in Lausanne een NADO Leaders Summit georganiseerd (voorafgaand 

aan de jaarlijkse iNADO Workshop en het jaarlijkse WADA Symposium. Vooralsnog 

hebben 38 deelnemers zich aangemeld (wat een hoge opkomst betekent) en een concept 

agenda is verspreid (met onderwerpen die geheel in lijn liggen met de eerdere Summits). 

In verband met de planning van (o.a.) de eerste vergadering van de RvA van het zbo zal 

de voorzitter deze Summit niet bijwonen (waar alle eerdere wel door hem zijn 

bijgewoond). Of het mogelijk zal zijn om de te verwachten persverklaring mede namens 

de Dopingautoriteit te laten uitgaan zal van de communicatie tussen de Summit en de 

voorzitter afhangen. Succes kan niet op voorhand gegarandeerd worden, zodat het 

denkbaar is dat de verklaring zonder onze naam en ons logo de wereld in gaat. 

 

8.4.4 ICIC2020 

In samenwerking met ARKO Sports Media is een start gemaakt met de organisatie van 

de International Conference on the Implementation of the Revised World Anti-Doping 

Code 2020 (ICIC2020), geheel naar het model van ICIC2014. Het lijkt erop dat opnieuw 

– met steun van provincie Limburg en anderen – Kasteel Vaalsbroek in Vaals als venue 
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gekozen gaat worden. Finale besluitvorming wordt spoedig verwacht, waarna de 

openbare bekendmaking snel zal volgen. 

 

 

9. Bureau / diversen 
 

9.1 Personeel 

 

9.1.1 Educatie 

De afdeling Educatie is per 1-1-2019 uitgebreid met een wetenschappelijk medewerker. 

 

9.1.2 Juridische Zaken 

De afdeling Juridisch Zaken is per 1-1-2019 uitgebreid met een juridisch medewerker. 

 

9.1.3 Handhaving & Opsporing 

(Tijdelijke) uitbreiding is nodig om de continuïteit van de werkprocessen te kunnen 

blijven garanderen. Een wervingstraject is in gang gezet. 

 

9.1.4 Ondersteuning 

In verband met pensionering van de administrateur, per 1 juni aanstaande, is deze 

vacature op de Mobiliteitsbank (vacaturebank van de Rijksoverheid) gezet. 

 

9.2 Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten 

 

9.2.1 Start zbo 

Op 2 januari is binnen het bureau van het zbo het glas geheven op de start van onze 

organisatie, en op 8 januari is een informele Nieuwjaars-borrel georganiseerd waar in 

aanwezigheid van een selecte groep genodigden eveneens feestelijk naar deze start is 

verwezen. Beide bijeenkomsten verliepen plezierig. 

 

9.2.2 VU Law Academy 

De voorzitter heeft op 15 januari college gegeven voor de VULA. Als altijd was dit een 

levendige bijeenkomst, met een zeer betrokken doelgroep (tuchtrechters, sportjuristen 

en anderen). 

 

9.2.3 NOC*NSF 

 Binding besluiten 

De voorzitter heeft deelgenomen aan enkele bijeenkomsten betreffende de binding 

van de leden van NOC*NSF aan besluiten van de Dopingautoriteit. Dit is een 

tijdrovend traject, waar echter goede voortgang geboekt is. 

 Werkgroep juridische ondersteuning 

De voorzitter heeft een werkgroep-bijeenkomst bijgewoond en ook daarbuiten advies 

gegeven. Er tekent zich een oplossing af voor de financiering en ondersteuning van 

sporters die in een complexe dopingzaak terechtkomen en die de benodigde expertise 

niet zelf kunnen bekostigen. 

 Klankbordgroep integriteit 

De voorzitter heeft een bijeenkomst van de klankbordgroep bijgewoond, en daar veel 

informatie over dopingaspecten besproken en gedeeld. 

 Sportbonden 

Naar aanleiding van actuele gebeurtenissen en problemen heeft de voorzitter een 

aantal overleggen gehad met sportbonden, op hun initiatief. In alle gevallen betrof het 

vragen om ondersteuning bij het benaderen van de media, of het afhandelen van 

(mogelijke) dopingovertredingen. 

 

9.2.4 VWS 

 Handel in Doping 

Dit (driemaandelijkse) overleg is bijgewoond, met dit maal als hoofdthema de 

voortgang in het opstellen van de samenwerkingsprotocollen.  

 Diversen 
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Het aantal afstemmingsmomenten met VWS is exponentieel toegenomen. Zowel de 

COO als de voorzitter hebben in dat licht diverse contacten en overleggen gehad met 

VWS-functionarissen. 

 

 

Herman Ram 

6 maart 2019 


