Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit
Datum
Aanvang
Locatie
Aanwezig
Afwezig

1.

:
:
:
:
:

17 juni 2019
09.30 uur
Dopingautoriteit te Capelle aan den IJssel
Raad van Advies, voorzitter Dopingautoriteit, notulist
--

Opening / Mededelingen
De voorzitter opent om 09.25 uur de vergadering.
Er zijn geen mededelingen.

2.

Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit d.d. 11 maart 2019
De notulen worden vastgesteld en zowel door de voorzitter van de Raad van
Advies (hierna te noemen RvA) en door de voorzitter van de Dopingautoriteit
ondertekend.
Naar aanleiding van:
 Pag. 2, punt 3 Ingekomen / uitgegane post. De door de voorzitter
Dopingautoriteit toegezegde actie aangaande de mondiaal geschorste
bestuurder is ondernomen.
 Pag. 2, punt 4a Rapportage transitie. Op het polsen van eventuele
aansluiting van de Dopingautoriteit bij het RIKILT-overleg is helaas
negatief gereageerd.

3.

Ingekomen / uitgegane post
 De voorzitter van de Dopingautoriteit licht toe dat de genoemde bedragen
in de kaderbrief als ondergrens beschouwd dienen te worden. De ideeën,
wensen en eisen die de Dopingautoriteit heeft dienen, na een voorafgaande
bespreking, goed gemotiveerd en geformuleerd in het jaarplan en het
meerjarenbeleidsplan opgenomen te worden.
 Het nagekomen poststuk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties betreft de inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk
verbod gezichtsbedekkende kleding in overheidsgebouwen vanaf 1
augustus 2019. De voorzitter van de Dopingautoriteit geeft aan dat hij hier
nog nooit mee te maken heeft gehad, maar dat dit wel een voorbeeld is
van de richtlijnen van de overheid die aandacht van de organisatie vragen.

4.

Voortgangsrapportage
a. Rapportage
 Pag. 3, punt 1.3.4 Perscontacten. Een aantal journalisten heeft via Twitter
het artikel van de voorzitter van de Dopingautoriteit, dat naar aanleiding
van een vals-positieve bevinding op www.sportenstrategie.nl geplaatst
was, onder de aandacht van hun volgers gebracht. Mede door deze tweets
is er buitengewoon veel aandacht geweest voor dit artikel.
 Pag. 4, punt 2.1.1 Controles 2019 - planning. De voorzitter van de RvA
vraagt of de target van het aantal controles voor dit jaar haalbaar is. De
voorzitter van de Dopingautoriteit verwacht niet dat zich hier problemen
voordoen.
 Pag. 5, punt 2.1.3 Controles 2019 - bevindingen. De RvA vraagt zich af hoe
het mogelijk is dat een sporter dispensatie krijgt voor het gebruik van
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groeihormoon. De voorzitter van de Dopingautoriteit kan deze vraag niet
direct beantwoorden daar hij de medische dossiers niet ziet en ook niet
weet welke TUE-commissie de dispensatie verleend heeft; groeihormoon
staat wel op de dopinglijst. De voorzitter van de Dopingautoriteit zal dit
navragen (actie HR).
 Pag. 6 punt 2.2.1 Team Sunweb. De voorzitter van de Dopingautoriteit
meldt dat er gesprekken gaande zijn met een andere partij om met hen
eventueel een soortgelijke samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.
 Pag. 9, punt 4.1 Niet-naleving voorwaarden dopingsanctie.
De uitvoering van een dopingcontrole heeft de eerste zaak voor de CND
(Commissie Naleving Dopingsancties) opgeleverd.
 Pag. 10, punt 4.2 Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De voorzitter van
de Dopingautoriteit legt uit op welke wijze de Dopingautoriteit dossiers
‘lakt’. De RvA vraagt hoe de Dopingautoriteit met eventuele betrokkenheid
van derden omgaat. In dat geval worden de desbetreffende documenten
aan hen voorgelegd en wordt hun visie gevraagd.
 Pag. 11, punt 6. Uit de cijfers blijkt dat 80% van de dispensatieaanvragen
ADHD/ADD betreft. De RvA vindt dit een ongelooflijk hoog percentage en is
van mening dat er vaak (te) snel ADHD/ADD gediagnosticeerd wordt.
b. Knipsels
Ter kennisname.
5.

Financiële en praktische zaken
a. Stand van zaken financiën 2019
Ter kennisname. De RvA heeft geen vragen.
b. Voorbereiding begroting 2020
De RvA heeft de voorbereiding besproken en hierover zijn eveneens geen vragen.
De voorzitter van de Dopingautoriteit heeft voor de afhandeling van de
jaarrekening bij een drietal accountantskantoren offertes aangevraagd. Eén heeft
direct gereageerd, mochten de andere twee geen interesse hebben (grote
accountantskantoren) dan zal er nog bij een kleinere partij een aanvraag gedaan
worden.

6.

Meerjarenbeleidsplan 2020-2022
23 mei is er tijdens een extra Bestuurstafel-overleg (inclusief vervangende leden)
gesproken over het te schrijven Meerjarenbeleidsplan. Het verslag van deze
bijeenkomst is bijgevoegd. Er is een taakverdeling gemaakt (hoofdstukken/
paragrafen) en de verschillende stukken zullen begin juli 2019 ingeleverd, en
halverwege juli besproken worden.
De RvA heeft het verslag doorgenomen en meldt dat zij de ideeën, ambities en
inhoudelijke vernieuwing, die bij een eerdere sessie in gezelschap van de
aanwezige RvA-leden besproken zijn, voor een nieuw meerjarenbeleidsplan hier
niet in terug zien. De geschreven bijlage is te behoudend en weinig innoverend te
noemen.
Men dient zich af te vragen welke risico’s deze behoudendheid met zich mee
brengt en er zich van bewust te zijn dat deze risico’s de positie van de
Dopingautoriteit kunnen aantasten en dit dient op voorhand voorkomen te
worden.
Een ander belangrijk punt in het meerjarenbeleidsplan betreft de voorziene
opvolging van de voorzitter in 2021.
Het is wellicht een idee om een herijking van de missie/visie aan de Bestuurstafel
voor te leggen en aan de hand hiervan hen een profiel te laten maken voor de
functie van de voorzitter.
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Eveneens is het een idee om een uitdagend meerjarenbeleidsplan mee te nemen
in de sollicitatieprocedure en de kandidaten hierop te laten reageren, dit zal
interessantere kandidaten opleveren.
7.

Adviesvragen
a. WAD Code 2021 / Internationale Standaarden / Athletes’ Charter.
De voorzitter van de Dopingautoriteit licht toe dat de internationale
regelgeving zo bepalend is voor ons werk, dat bemoeienis met die regelgeving
een kerntaak van NADO’s is. Het is een technische en omvangrijke regelgeving
waarvan de voorzitter de RvA niet wil uitsluiten maar de RvA er ook niet (te
zwaar) mee wil belasten. De twee leden van de RvA die op hun vakgebied
bevraagd worden voor de consultatieronde van de WADC geven aan het
prettig te vinden om op deze wijze aan het beleid bij te dragen. Het
uitbrengen van een eensgezinde mening van de vier partijen (Dopingautoriteit,
VWS, NOC*NSF en de Atletencommissie) komt krachtig over. De overige drie
leden van de RvA geven aan niet te weten hoe zij op enigerlei wijze op- of
aanmerkingen zouden kunnen geven op alle documentatie.
De RvA adviseert de wijze waarop de consultatierondes gedaan worden te
handhaven, advies aan de RvA te vragen indien dit nodig is, en ervoor te
zorgen dat de Nederlandse NADO een prominente internationale rol blijft
spelen.
b. Rusland / WADA Governance
De Dopingautoriteit laat geregeld een kritische noot horen over het beleid van
WADA. De vraag is of de RvA zich kan vinden in de manier waarop de
communicatie richting WADA verloopt en of zij advies kunnen geven over het
vinden van evenwicht tussen diplomatie en duidelijkheid.
De RvA is van mening dat de communicatie richting WADA kritisch constructief
dient te blijven. Hierbij moet de Dopingautoriteit zich afvragen op welke wijze
zij invloed wil uitoefenen, dit hoeft niet alleen via directe communicatie te
gebeuren. Er kan samengewerkt worden met gelijkgestemde partners, er kan
geprobeerd worden via omwegen de agenda te beïnvloeden. Belangrijk is dat
hetgeen er gedaan wordt effectief is en blijft. De RvA herkent de constanten in
het commentaar dat in de afgelopen jaren op WADA geleverd is, en de RvA
steunt deze constanten. Het advies van de RvA is de genoemde constanten als
uitgangspunt te blijven hanteren. Het is zaak dat de Dopingautoriteit zich
tactisch, autonoom, en kritisch constructief opstelt. Maar het is bovenal zaak
om daarbij effectief te zijn en te blijven.

8.

Samenstelling Raad van Advies
a. Opvolging portefeuillehouder financiële zaken
De RvA is akkoord met het opgestelde profiel voor de portefeuillehouder financiële
zaken. Bestuurders van sportbonden, medewerkers van VWS en kamerleden zijn
uitgesloten. Er kan gekeken worden in de pool van de Vereniging Sport en
Gemeenten. Een andere optie is een voorzitter van een andere zbo. De kandidaat
dient in ieder geval kennis van openbaar bestuur te hebben. Er wordt een aantal
namen van mogelijke kandidaten genoemd. De voorzitter maakt hiervan een
lijstje met een profiel en mailt dit naar de RvA-leden. De leden van de RvA denken
nog verder na over kandidaten en houden mail-contact.

9.

Rondvraag
Geen.
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10.

Sluiting
De voorzitter van de RvA sluit de vergadering om 11.07 uur.

Het volgende overleg van de Raad van Advies vindt plaats op 2 september, 09.30 uur te
Den Haag bij ministerie van VWS, Parnassusplein 5 in de Kronozaal.
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