Raad van Advies 17 juni 2019

Bijlage bij agendapunt 4a

Voortgangsrapportage 1 maart – 31 mei 2019
1.

Educatie

1.1.

Topsport

1.1.1 Programma Be PROUD
 Het programma heeft inmiddels 29 partners. In de afgelopen periode zijn ook
Topsport Noord, CTO Noord, Double M, de KNBSB en de KNSA aangesloten.
 Met Topsport Noord / CTO Noord heeft een gesprek plaatsgevonden waarin de
verdere invulling van het partnerschap is besproken. Het totaal aantal afgeronde
partnergesprekken staat daarmee op 16. Verder hebben er met het KNKV, de KNSB
en NOC*NSF TeamNL Athlete Services oriënterende gesprekken plaatsgevonden.
 Tot 27 mei 2019 hebben 949 sportfanaten zich via www.supportschonesport.nl
aangesloten als supporter van schone sport.
 Be PROUD heeft een nieuwe ambassadeur aan zich gebonden: handboogschutter
Steve Wijler. Het aantal ambassadeurs staat nu op acht.
 BOOM Communicatie heeft een advies geschreven voor betere inzet van social media
voor het programma. De uitdaging is vooral om met gebruik van zo min mogelijk tijd
en middelen toch succesvol te zijn.
1.1.2 Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS)
Sportbonden
 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).
 Op 13 mei is de Nederlandse Gewichthefbond op bezoek geweest bij de
Dopingautoriteit. Gesproken is onder andere over de binding van leden, begeleiders
en clubs, de plaatsing van het dopingreglement en aanvullende informatie op de
website van de bond, het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en de organisatie
van dopingcontroles (zoals inrichting dopingcontroleruimte).
Sporters
 Van 1 maart t/m 31 mei 2019 zijn er in totaal 24 voorlichtingsbijeenkomsten volgens
de DLDS (brons, zilver en goud) gehouden voor talenten en topsporters van diverse
(sport)organisaties.
Datum
6-mrt

Groep
KNBSB Academy Rabbits

Niveau
Zilver

13-mrt

Summa College

Brons

18-mrt

CTO Papendal

Goud

18-mrt

KNVB Ajax u17 u19

Brons

25-mrt

KNVB Ajax u17 u19

Zilver

1-apr

Center for Sports & Education (CSE) Zwolle

Brons (2x)

8-apr

KNWU RTC Zuid talenten

Brons + Zilver

15-apr

Cruyff College Amsterdam Sport & Business

Brons

18-apr

KNKV WK u19

Brons (6x)

25-apr

KNWU MTB Talenten

Brons + Zilver

28-apr

NBB Bridge Talenten A+B

Brons + Zilver
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Datum
28-apr

Groep
NBB Bridge Talenten C

Niveau
Brons

30-apr

KNZB EYOF zwemmen

Brons + Zilver

6-mei

Cruyff College Amsterdam Sport & Business

Brons

10-mei

Cruyff College Amsterdam Sport & Business

Zilver

15-mei

NHB RTC Zuid handboogschieten

Brons

24-mei

NeVoBo Paravolley dames

Brons + Zilver

29-mei

KNCB Heren nationale selectie

Brons + Zilver



Via e-learning hebben tussen 1 maart en 27 mei 2019 324 personen Voorlichting
Brons afgerond, 359 personen Voorlichting Zilver, 43 personen Voorlichting Goud, en
7 personen Nationale Testing Pool.

Begeleiders
 In de periode van 1 maart t/m 31 mei 2019 zijn er negen bijeenkomsten/scholingen
verzorgd voor begeleidend personeel.
Datum
16-mrt

Groep
NVVZT zwemtrainers

Niveau
TC3 zonder producten

16-mrt

KNWU Ploegleiders

Op maat

22-mrt

KNRB Roei-coach 4

TC4

25-mrt

KNVB UEFA futsal B

TC3 zonder producten

25-apr

HvA Sportdiëtetiek

Op maat

8-mei

ALO Minor Sport Coaching

TC 3/4

9-mei

Master Sportethiek NOC*NSF

TC 5

20-mei

Saxion Master Musculoskeletaal

Op maat

23-mei

Generieke TC4

TC4



Verder hebben via e-learning 7 personen Trainer-Coach 3 afgerond, 3 personen
Trainer-Coach 4, 2 personen Ouders, 1 persoon Sportbonden, en 2 personen
(Para)Medische begeleiders.

1.1.3 NZVT
Van 27 februari t/m 24 mei 2019 zijn 114 product-batch combinaties (67 certificaten)
toegevoegd aan de website http://antidoping.nl/nzvt.
1.2

Fitness

1.2.1 Gastlessen Fitnessopleidingen
In de periode van 1 maart t/m 31 mei 2019 is er één gastles verzorgd voor
fitnessopleidingen en overige opleidingen.
Datum
16-april

Opleiding/Sport
CIOS Goes

Onderwerp
Doping & Supplementen

Aanwezig
50

1.2.2 Overige presentaties en deelnamen
 Op 28 maart heeft de voorlichter breedtesport een interne presentatie gegeven aan
de collega’s van de Dopingautoriteit. De presentatie had de titel ‘Evolutie van
bodybuilding’ en ging over de ontwikkeling van bodybuilding vanaf eind 19de eeuw tot
nu. Ook werd een aantal mogelijke richtingen waarin bodybuilding zich zou kunnen
gaan ontwikkelen getoond.
 Op 11 april heeft de voorlichter breedtesport de ‘Evolutie van bodybuilding’presentatie ook gegeven tijdens de boekpresentatie van Liesbeth Woertman. Liesbeth
Woertman is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Haar boek ‘Je
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bent al mooi’ gaat over de strenge schoonheidscriteria die vrouwen zichzelf en elkaar
opleggen. De presentatie werd bijgewoond door 150 personen.
Op 20 april is Eigen Kracht met een stand aanwezig geweest tijdens de nationale
kampioenschappen van de Nederlandse tak van de natural bodybuilding bond INBA.
Op 25 april heeft de voorlichter breedtesport de ‘Evolutie van bodybuilding’presentatie gegeven tijdens een ‘Harm reduction avond’ georganiseerd door ‘harm
reduction’-organisatie Mainline en fitnessbedrijf Muscle Totaal.
Op 19 mei heeft Eigen Kracht de 2e Eigen Kracht Dag gehouden. De Eigen Kracht Dag
is opgezet als inspiratiedag voor fitnessprofessionals. Door middel van presentaties
en workshops krijgen de professionals te zien dat op het gebied van goede (en dus
ook schone) begeleiding nog enorm veel winst te behalen is. De slogan is dan ook:
goed begeleiden = doping bestrijden. De locatie was congrescentrum NBC te
Nieuwegein. Er waren ongeveer 80 professionals aanwezig. Een samenvatting van de
dag is te vinden op de website van Eigen Kracht.

1.2.3 Website Eigen Kracht
In de periode van 1 maart tot en met 31 mei zijn 15 webberichten verschenen op de
website van Eigen Kracht.
1.2.4 Schriftelijke bijdragen
Er is een schriftelijke bijdrage geleverd voor de website van fitnessopleider EFAA: ‘Zure
zaken’.
1.3

Algemeen Publiek

1.3.1 Corporate website
Van 27 februari t/m 27 mei 2019 verschenen er acht 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)
Van 27 februari tot en met 27 mei zijn er 157 vragen binnengekomen (totaal 2019: 269).
De meeste vragen gingen over voedingssupplementen (32%), en over het checken of
een geneesmiddel op de dopinglijst staat of niet (29%).
1.3.4 Perscontacten
In de afgelopen periode was het opvallend rustig aan het mediafront. Zaken die
desalniettemin het vermelden waard zijn, waren de volgende:
 De vals-positieve bevinding bij zwemster Kira Toussaint (een situatie die zich in de
praktijk van de Dopingautoriteit nog niet eerder had voorgedaan) leidde tot veel
publiciteit en was aanleiding voor de voorzitter om er een stuk over te plaatsen op
www.sportenstrategie.nl. Wonderbaarlijk genoeg is deze bijdrage op deze site het
meest-gelezen stuk ooit geworden.
 Een tweede stuk van de voorzitter werd op dezelfde site geplaatst naar aanleiding
van de afhandeling van vier kickboks-zaken, een kwestie die ook veel publicitaire
aandacht kreeg. Omdat de NOS ten onrechte meldde dat de voorzitter namen
genoemd had, is een klacht bij de NOS ingediend. Deze klacht leidde tot snelle
rectificatie, wat voor de Dopingautoriteit weer aanleiding was om een stuk op onze
website te plaatsen waarin werd bevestigd dat de Dopingautoriteit nooit namen
openbaar maakt.
 Een column in Dagblad Trouw van ex-wielrenster Marijn de Vries over dopingcontroles
schreef waarbij de menselijke maat nogal uit het oog verloren werd, leidde ertoe dat
Nederlandse Dco’s hierop werden aangesproken. Na rijp beraad werd contact gezocht
met Marijn (dit in afwijking van de beleidslijn om nooit achteraf in discussie te gaan
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1.4

met journalisten). Bevestigd is wat we al wisten, namelijk dat de gewraakte controles
niet in Nederland plaatsvonden.
Overige doping gerelateerde onderwerpen die in de publiciteit kwamen waren de twee
NADO Leaders Summits die in deze periode plaatsvonden, ontwikkelingen bij WADA
(waaronder de nominatie van de Poolse Minister Banka als nieuwe WADA-voorzitter)
en diverse buitenlandse dopingzaken.
Wetenschap

1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget
De Dopingautoriteit heeft een jaarlijks wetenschappelijk budget van € 70.000. Besloten is
om dit jaar dopingpreparaten te laten onderzoeken op allerhande vervuiling, zoals zware
metalen en pesticiden. Dergelijk onderzoek is wereldwijd nog nauwelijks uitgevoerd. De
dopingpreparaten zijn verzameld door endocrinoloog Pim de Ronde (Anabolenpoli
Spaarne Gasthuis) voor de HAARLEM-studie. De HAARLEM-studie onderzoekt de invloed
van een enkele (door de sporter zelf samengestelde) kuur op de gezondheid bij 100
anabolengebruikers.
1.4.2 Onderzoek Handel in Doping
Het ministerie van VWS laat in 2019 door het consortium Bureau Beke / VU onderzoek
uitvoeren naar de handel in doping. Hoofd Educatie zit namens de Dopingautoriteit in de
begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie is nog niet bij elkaar geroepen. Wel
zijn de onderzoekers al met Herman Ram en de COO in gesprek geweest.
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. Hoofd Educatie zit namens de
Dopingautoriteit in de begeleidingscommissie.
1.4.4 Inventarisatie Wetenschappelijke Literatuur
Er zijn in de periode maart t/m 27 mei 12 artikelen toegevoegd aan het wetenschappelijk
archief. Deze zijn ook alle 12 toegevoegd aan doping.nl. In acht gevallen gingen het om
integrale studies, in vier gevallen om abstracts.
1.4.5 Wetenschappelijke inbreng Supplementenwijzer App
In de periode maart tot en met 27 mei zijn er voor de Eigen Kracht Supplementenwijzer
App 67 nieuwe profielen van ingrediënten geschreven en 11 profielen aangepast.
1.4.6 Ondersteuning dopingzaken
Er is in de periode maart tot en met 27 mei wetenschappelijke ondersteuning gegeven
voor een amfetamine-zaak en een zaak waarbij meerdere anabole stoffen zijn gevonden.
1.4.7 Overig
Een masterstudent farmacologie inventariseert welke natuurlijke beta-2-agonisten
aanwezig zijn (of binnenkort kunnen opduiken) in supplementen.

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 31 mei 2019 ligt op schema in relatie tot het realiseren van deze
doelstelling.
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2.1.2 Controles 2019 – uitvoering
Totaal aantal uitgevoerde dopingcontroles (bloed- en/of urinecontroles) in de periode van
1 januari 2019 tot en met 31 mei 2019:
Uitgevoerde dopingcontroles

Aantal

Nationaal Programma

1.171

In opdracht van derden

118

Totaal aantal uitgevoerde controles

1.289

2.1.3 Controles 2019 – bevindingen
Tot en met 31 mei 2019 zijn de volgende Adverse Analytical Finding en/of Non Analytical
Findings in 2019 door de Dopingautoriteit geregistreerd waarvan de dossiers gesloten
konden worden:
Belastende analyse resultaten en niet analytische bevindingen:
Resultaat

Groep/klasse

Opvolging/sanctie

Metaboliet van tamoxifen

Hormoon- en metabole
modulatoren

Sporter in bezit van geldige
dispensatie. Dossier gesloten.

Metaboliet van
methylfenidaat

Stimulantia

Sporter in bezit van geldige
dispensatie. Dossier gesloten.

hGH

Peptide hormonen,
groeifactoren, ver-wante
stoffen en mimetica

Sporter in bezit van geldige
dispensatie. Dossier gesloten.

(Metaboliet van)
amfetamine

Stimulantia

Medische dispensatie verleend
(niet TP), dossier gesloten.

Metaboliet van
methylfenidaat

Stimulantia

Sporter in bezit van geldige
dispensatie. Dossier gesloten.

(Metaboliet van)
methylfenidaat

Stimulantia

Sporter in bezit van geldige
dispensatie. Dossier gesloten.

Metaboliet van tamoxifen

Hormoon- en metabole
modulatoren

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 3 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 31 mei 2019 zijn de
volgende whereabouts-fouten door de Dopingautoriteit geregistreerd:
Whereabouts-fouten

Aantal

Definitief vastgestelde whereabouts-fouten

13

Whereabouts-fouten momenteel in behandeling

21

Sporters met 2 definitief vastgestelde whereaboutsfouten binnen een periode van 12 maanden

2

2.1.5 Target / doelgerichte controles
De Dopingautoriteit heeft meerdere target controles verricht op basis van aanbevelingen
van haar Athlete Passport Management Unit (APMU) met betrekking tot potentieel
afwijkende bloed- en/of steroidprofielen.
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2.2

Cont(r)acten met keten partners

2.2.1 Team Sunweb
De Dopingautoriteit heeft eind maart een nieuwe overeenkomst gesloten met Team
Sunweb. De eerste controles in het kader van deze overeenkomst zijn de afgelopen
maand uitgevoerd. Renners die nog geen whereabouts bij de UCI dan wel hun NADO
aanleveren hebben van de Dopingautoriteit een whereabouts-verplichting opgelegd
gekregen. De realisatie van het additionele controleprogramma zal veel coördinatie en
internationale afstemming vragen.
2.2.2 Koninklijke Nederlandse Wielren Unie
De Dopingautoriteit heeft gesproken met de KNWU over de uit te voeren dopingcontroles
bij internationale wedstrijden in Nederland. De KNWU heeft voor deze controles een
raamovereenkomst met de Dopingautoriteit gesloten. De organisator van diverse EK’s en
WK’s nam in het verleden niet deel aan dit raamwerk en regelde de dopingcontroles altijd
geheel in eigen beheer. De KNWU heeft aangegeven, mede gezien ervaringen in 2018,
dit niet wenselijk te vinden en zal met de evenementorganisator in gesprek gaan
teneinde deze controles ook in de collectieve overeenkomst tussen de KNWU en de
Dopingautoriteit onder te brengen.
2.2.3 Gewichthefbond
De Dopingautoriteit is in gesprek getreden met de Nederlandse Gewichthefbond. De NGB
heeft zich afgesplitst van de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond. Door
deze afsplitsing was er binnen de bond geen dopingreglement meer van toepassing. De
NGB heeft zich nu aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Eind mei zijn de
statuten van de NGB hierop aangepast, waardoor het ISR-dopingreglement van kracht is.
De Dopingautoriteit kan het dopingcontroleproces t.a.v. het gewichtheffen derhalve nu
weer oppakken nadat er een gedegen voorlichtingscampagne/educatie heeft
plaatsgevonden.

3.

Intelligence & Investigations (I&I)

3.1

Meldingen

In de voorgaande voortgangsrapportage werd onder andere gerapporteerd over een
aantal meldingen met de status “Lopend”. Hieronder wordt een actualisatie van deze
onderzoeken weergegeven:
Oorsprong
Telefonisch
MPD
MPD
MPD
NOC*NSF

Actie
Strategie uitgezet voor betrokken
sporter.
Onderzoek verricht. Strategie uitgezet
voor betrokken sporters
Onderzoek verricht. Strategie uitgezet
voor betrokken sporters
Onderzoek verricht. Strategie uitgezet
voor betrokken sporter.
Onderzoek verricht. Strategie uitgezet
voor betrokken sporter.

Status
Lopend
Lopend
Lopend
Lopend
Lopend

In de afgelopen periode werden de navolgende meldingen via externen ontvangen, in
behandeling genomen en/of afgerond. Daarbij is de Dopingautoriteit sinds april 2019
gestart met het aanbieden van een meldingsmogelijkheid via WhatsApp. Alle ingekomen
meldingen zijn in het navolgende overzicht meegenomen:
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Oorsprong
Telefonisch

MPD

MPD
MPD

MPD
WhatsApp
MPD
WhatsApp
MPD

Actie
Onderzoek verricht. Melding
geregistreerd en besproken in het CM.
Melder geïnformeerd. Geen verdere
actie noodzakelijk.
Aanvulling op vorige melding.
Bijgevoegde foto. Melder
geïnformeerd. Geen verdere actie
noodzakelijk.
Onderzoek verricht. Strategie uitgezet
voor betrokken sporter. Sporter kort
erna gecontroleerd.
Melding over een website.
Afgehandeld door HR. Info doorgezet
naar NVWA.
Onderzoek verricht. Melder om meer
informatie verzocht.
Betrof geen melding, maar een
informatieverzoek. Doorgezet naar de
Afdeling Educatie.
Onderzoek verricht. Melder van
informatie voorzien. Melding
doorgezet naar NADO Vlaanderen.
Melder om meer informatie verzocht.
Onderzoek verricht. Contact gelegd
met melder. Strategie nog te bepalen.

Status
Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten
Afgesloten

Lopend
Afgesloten
Afgesloten
Lopend
Lopend

In de afgelopen periode werden daarnaast nog vier meldingen via interne bronnen
ontvangen, in behandeling genomen en/of afgerond.
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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
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 vijf bestaande dossiers dergelijke informatie toegevoegd.
Daarnaast komt de intelligence officer op eigen initiatief met informatie.
3.3

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

In onderstaande gevallen is door de Dopingautoriteit aan de hand van ontvangen
intelligence op eigen initiatief informatie aan diverse partners verstrekt. Onder
verstrekking informatie is de frequentie vermeld waarmee dit heeft plaatsgevonden.
Organisatie
IGJ
NVWA
NADO Vlaanderen
CADF
UKAD

Verstrekking informatie
1
1
1
2
1

Ook is er een informatieverzoek ontvangen van de CADF aangaande een Nederlandse
sporter. De Dopingautoriteit heeft CADF desgevraagd van informatie voorzien.
3.4

Interne informatieverzoeken

Los van de eerdergenoemde meldingen wordt de afdeling I&I desgevraagd eveneens
verzocht om intern informatie te genereren. Hierbij kan door het hoofd van de afdeling
handhaving en opsporing, andere afdelingen of de voorzitter binnen de Dopingautoriteit
een verzoek daartoe binnenkomen. In de afgelopen periode zijn er elf van dit soort
verzoeken binnengekomen. In tien gevallen kon er relevante informatie verstrekt
worden. In één geval kon geen relevante informatie achterhaald worden.

4.

Juridische zaken

4.1

Niet-naleving voorwaarden dopingsanctie

Bij een krachtsportevenement is een sporter gecontroleerd die niet gerechtigd was aan
dat evenement deel te nemen vanwege een nog lopende periode van uitsluiting wegens
een dopingovertreding. Deze zaak is voorgelegd aan de Commissie Naleving
Dopingsancties (CND). Het is voor deze commissie van de Dopingautoriteit de eerste
zaak.
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4.2

Regelingen i.v.m. zbo-status

Er zijn verschillende regelingen op- en vastgesteld, namelijk die inzake: bezwaar,
klachten en ongewenst gedrag.
4.3

Nederlandse Draf- en Rensport

Er is met juristen en vertegenwoordigers van de NDR gesproken over het verbeteren van
de tuchtrechtelijke behandeling van dopingzaken (bij paarden) in deze tak van sport.
4.4 Aanzet samenwerkingsprotocollen
De gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de Dopingautoriteit, VWS, de NVWA,
de IGJ, de Douane, het OM, de Politie, de FIOD en het ministerie van J&V hebben geleid
tot een gezamenlijk samenwerkingsprotocol tussen de Dopingautoriteit, NVWA
(opsporing), het OM, de Politie en de FIOD. Dit protocol is inmiddels in de Staatscourant
gepubliceerd. Met de IGJ, Douane en de NVWA (toezicht) zullen separate
samenwerkingsprotocollen worden gesloten.
Streefdatum voor alle protocollen is 12 juni a.s. (AO sport).

5.

COO-zaken/ondersteuning

De organisatie staat en er zijn weinig vragen over arbeidsvoorwaarden. De betalingen
aan de dco’s verlopen nog steeds buiten het paperless systeem om, maar dit werkt goed.
Er is een bezoek gebracht aan een introductiebijeenkomst van het ABP over de
pensioenen en er staat nog een specifieke vraag uit bij het ABP over de regeling omtrent
dopingcontrole-officials.
De accountants zijn over de vloer geweest en voorafgaand daaraan is de
conceptjaarrekening opgesteld. Zie ook het specifieke punt op de agenda over de
jaarrekening (5a).
Langzamerhand raken we gewend aan de verschillende VWS-overleggen betreffende
facilitaire en ondersteunende zaken. Er wordt niet meegedaan aan alle overleggen, maar
uiteraard worden de agenda’s gevolgd en waar nodig voorzien van commentaar. Alle
overleggen zijn gericht op het delen van ervaringen en het op de hoogte blijven van
nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen op dat specifieke gebied. Het betreft de volgende
onderwerpen:







Informatiebeveiligingexperts (+/- 11 keer per jaar): hieraan wordt al enige jaren
deelgenomen en dit levert veel bruikbare informatie op. We krijgen hierdoor ook
soms belangrijke updates van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
binnen. Met het NCSC en verschillende zbo’s is een specifiek ‘dreigingsbeeld’
opgesteld voor de organisaties die gelieerd zijn aan het ministerie van VWS.
Privacykring (+/- 4 keer per jaar): dit onderwerp valt voornamelijk onder de
afdeling ‘Juridische Zaken’ en wordt met hen afgestemd, waar nodig.
Integriteitscoördinatoren (+/- 6 keer per jaar): inmiddels heeft de
Dopingautoriteit een integriteitsbeleid en een externe vertrouwenspersoon voor de
gevallen waar dat nuttig wordt geacht door een medewerker. Er is nog geen
gebruik van gemaakt.
P-hoofden (+/- 8 keer per jaar): het onderwerp was bij de Stichting belegd bij de
directeur, maar valt sinds 1 januari onder de afdeling Ondersteuning. Wat dit
betreft is de leercurve steil te noemen. Bij dit overleg is het verschil in grootte van
de verschillende betrokken organisaties het sterkst: de grootste problemen die
spelen op dit vlak zijn het werven van tientallen nieuwe collega’s bij uitbreiding
van werkzaamheden en het niet genoeg beschikbaar hebben van (flexibele)
werkplekken voor alle werknemers. Beide problemen spelen niet bij de
Dopingautoriteit.
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Bedrijfsvoering (+/- 6 keer per jaar): dit gaat vooral over facilitaire zaken. Er is
een presentatie gegeven over de werkzaamheden van de Dopingautoriteit en de
wijze waarop wij zijn voorbereid op het zbo-schap.

Uit de contacten met het ministerie volgde ook de mogelijkheid om (gratis) een cursus
van vier dagdelen te volgen over de aankomende Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren). Deze wet zal per 1 januari 2020 ingaan. De cursus belicht veel van de
wijzigingen die hierdoor zullen komen voor ambtenaren, al zullen de wijzigingen in
praktische zin voor ons wel meevallen omdat wij voor 1 januari 2019 al onder het
‘normale’ arbeidsrecht vielen. De medewerkers van de Dopingautoriteit zijn dus niet
anders gewend. De cursus is te zien als een stoomcursus arbeidsrecht en valt dus onder
de hierboven genoemde leercurve op het gebied van P&O.
Op het gebied van ICT is er eind 2018 een verbetertraject gestart. Dit loopt helaas langer
dan verwacht. Een aantal specifieke problemen was volgens de ICT-leverancier niet goed
te voorzien, en nog steeds zijn niet alle problemen opgelost. Ten opzichte van de
originele offerte zijn de kosten (nog) niet verhoogd aangezien we bij de start van dit
traject bij de aankoop van hardware een aantal meevallers hebben gehad. De extra uren
die er nu in worden gestopt vallen nog in het oorspronkelijke budget. Dit wordt uiteraard
nauw bewaakt. Overigens zijn de kosten van dit traject voor de stichting (het is in 2018
geïnitieerd) maar omdat de impact van deze werkzaamheden, en de af en toe
opstekende frustratie, op de dagelijkse werkvloer spelen, wordt dit hier met de Raad van
Advies gedeeld.
Tenslotte: Het kort achter elkaar stuk gaan van de papierversnipperaar, een
airconditioning, verschillende lampen en de kopieermachine leidde tot een korte discussie
over de eventuele wenselijkheid van het instellen van een technische dienst. Maar dit lijkt
toch wat al te overdreven voor een relatief kleine organisatie als wij.

6.

GDS-secretariaat

In de afgelopen periode zijn 34 aanvragen goedgekeurd.
Drie aanvragen werden afgewezen.
Maart
8
April
11
Mei
15
In 23 gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat. In vijf gevallen betrof het
dexamfetamine, en in drie gevallen ging het om prednison.
Dit houdt in dat meer dan 80% (!) van de aanvragen voor ADHD/ADD gerelateerde
klachten was.
In totaal waren er dispensaties van 17 verschillende bonden.
Vijf van de dispensaties waren voor de KNZB (zwemmen), vier voor de KNBSB (honk- en
softbal) en drie voor de JBN (judo), de KNWU (wielrennen) en de NRB (rugby).

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 CASwebsite zelf staan. Al deze uitspraken verstevigen ook onze eigen juridische conclusies
en worden ingezet bij onderzoeken, intern en extern.
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Op 9 mei is een zogenoemd ‘Webinar’ gegeven over de ins en outs van het systeem.
Wereldwijd volgden zo’n 20 collega’s deze digitale les en iNADO stelt de opname
permanent beschikbaar voor haar leden.
Sinds de vorige Raad van Advies vergadering zijn er meer dan 170 nieuwe documenten
actief gezet. Het totaal aantal documenten is nu 5.760.

8.

Internationale zaken

8.1

WADA

8.1.1 WADA Presidentsverkiezingen
In november 2019 zal de WADA Foundation Board een nieuwe president en vicepresident van WADA benoemen. De Poolse minister Withold Banka is op 14 mei door de
mondiale public authorities (nipt) verkozen tot de single candidate namens de overheden
voor de positie van president van WADA. De sports movement heeft voor de positie van
vice-president de Chinese short trackster Yang Yang genomineerd.
8.1.2 Wereld Anti-Doping Programma
De herziening van de WAD Code (en een deel van de International Standards) komt in de
eindfase. De bespreking van het finale concept zal plaatsvinden tijdens de World
Conference in Katowice, in november 2019. WADA heeft het programma van de
conferentie onlangs openbaar gemaakt.
Zoals elk jaar heeft de Dopingautoriteit met twee personen deelgenomen aan de
jaarlijkse ADO Conferentie in Lausanne, waar direct een aantal andere bijeenkomsten
aan gekoppeld was.
8.1.3 Working Group on the Prevalence of Doping
De WADA Working Group on the Prevalence of Doping heeft een telefonische vergadering
gehouden en is via emailcontacten druk bezig met een nieuwe pilot over dit
onderwerpen, uit te zetten bij de Europese Spelen in Minsk. Deze pilot is er op gericht
om de meest optimale manier van Randomised Respons vragen op te stellen om zo te
achterhalen wat de prevalentie van dopinggebruik is.
8.1.4 NADO Working Group
In april vond de eerste bijeenkomst van deze WADA werkgroep plaats. De helft van de
groep is met ingang van dit jaar vervangen door ‘nieuw bloed’, wat de diversiteit en de
regionale spreiding ten goede is gekomen. De groep onderhoudt een redelijk goede
relatie met het WADA management, wat de groep een klein voordeel geeft t.o.v. de
groep ‘NADO Leaders’.
8.1.5 WADA Anti-doping Intelligence & Investigations Network Meeting (ADIIN)
Tweede week maart 2019 vond er te Bonn (Duitsland) de WADA Anti-doping Intelligence
& Investigations Network Meeting (ADIIN) plaats. De bijeenkomst werd gehost door
NADA Duitsland.
Deelnemende organisaties: IAAF, ASADA, CADF, ADD, Anti-doping Finland (FINCIS),
AFLD, NADA Germany, The Irish Sports Councel, Dopingautoriteit, ADN, UKAD, AIU en
USADA.
8.1.6 WADA vs situatie Kenia
Door Gunter Younger (WADA) is ingegaan op de situatie in Kenia. De problemen die daar
spelen hebben met name te maken met de beschikbaarheid van doping geduide
middelen. Nandrolon is er makkelijk verkrijgbaar, EPO wat moeilijker. Daarbij constateert
WADA dat de sub-elite atleten groep regelmatig gebruik maakt van dopinggeduide
middelen gevolgd door de elite atleten. De oorzaak hiervan is vermoedelijk dat de subelite atleten een voor hen financieel aantrekkelijkere toekomst zien.
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Tevens is er gesproken over dopingproblematiek in Roemenië. Hier is sprake van
verdoezeling van de samples van enkele elite atleten. WADA komt mogelijk eind mei
2019 de namen van de betrokken atleten te weten.
WADA heeft ten tijde van de bijeenkomst van de gelegenheid gebruik gemaakt om te
polsen of er animo bestaat voor een Internationale Werkgroep die uit leden van de ADIIN
zal bestaan. Hier zal op een later tijdstip concreet op terug gekomen worden.
8.1.7 WADA vs Operation LIMS
WADA heeft in het kader van Operation LIMS, Russiche doping lab, een zeer uitgebreide
database (de ‘LIMS’) ontvangen. Door de tabellen met elkaar te verbinden en te
verifiëren met ADAMS heeft WADA verder inzicht kunnen krijgen in de werkwijze van het
Russische dopingagentschap en de juistheid van de data. Hier is een zeer uitgebreid en
ingewikkeld forensisch authenticatie proces aan vooraf gegaan.
De belangrijkste vervolgstap betreft de afhandeling van dopingzaken die voorvloeien uit
het Russische dopingschandaal. Er zijn – op basis van de LIMS gegevens - ruim 2.000
monsters uit het Moskouse dopinglaboratorium overgebracht naar het lab in Lausanne,
en heranalyses zijn gaande. Voorlopig schat WADA het aantal af te handelen
overtredingen op ca. 200. Een en ander betekent een forse aanslag op de capaciteit bij
WADA en bij het laboratorium in Lausanne.
8.1.8 WADA vs Operation Puerto
WADA heeft aangegeven dat de verwachting is dat medio 2019 de namen van de 28
onbekende atleten inzake Operatie Puerto bekend zullen worden.
8.2

Raad van Europa

8.2.1 Anti-Doping Convention
Er is begonnen met het opstellen van de draft Recommendation die verzocht is door het
Comité van Ministers. In dit kader is een probleemanalyse opgesteld en besproken met
het ministerie van VWS. De door de ad hoc werkgroep inzake de herziening van de
Conventie te kiezen oplossingsrichting lijkt vooralsnog een beperkte aanpassing van de
Conventie te zijn.
Om het belang van het onderwerp kracht bij te zetten en een beslissing over herziening
te bevorderen heeft de voorzitter van de Dopingautoriteit op 4 april in Athene een
bijdrage geleverd aan een bijeenkomst naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de
Conventie.
8.3

iNADO

8.3.1 iNADO algemeen
Door een aantal personeelsproblemen heeft iNADO het afgelopen jaar niet aan alle
doelstellingen kunnen voldoen. Onlangs heeft bovendien de CEO van iNADO zijn ontslag
ingediend. De werving van een nieuwe CEO is gestart. De voorzitter van de
Dopingautoriteit is benoemd tot voorzitter van de selectiecommissie.
iNADO is omgevormd van een in de UK gevestigde organisatie naar een Duitse stichting.
Dit had vooral praktische redenen.
8.3.2 iNADO Workshop
Met zo’n 15 lid organisaties (NADO’s) is gediscussieerd over de strategische koers die
iNADO de komende jaren zou moeten varen. In grote lijnen wordt de huidige lijn (met als
hoofddoelstellingen ‘Advocacy’ en ‘Capacity building’ gesteund. Er zal een
meerjarenbeleidplan geschreven gaan worden.
8.3.3 ADKC en iNADO
iNADO blijft het ADKC steunen door er veel aandacht aan te besteden. Zo werd ook
samen met de Dopingautoriteit een webinar over het ADKC georganiseerd. Financieel
draagt iNADO niet meer bij, omdat de Dopingautoriteit als zbo dergelijke bijdragen niet
meer kan ontvangen.
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8.4

Overig Internationaal

8.4.1 FAIR
De Dopingautoriteit doet mee aan de subsidieaanvraag voor het vervolgproject genaamd
FAIR +.
8.4.2 RESPECT
De Dopingautoriteit doet mee aan de subsidieaanvraag voor het vervolgproject genaamd
RESPECT-P. RESPECT-P is gericht op gehandicapte sporters.
8.4.3 NADO Leader Summits
Er zijn dit jaar al twee Summits geweest, achtereenvolgens in Lausanne en in Oslo. Er
waren minder concrete aanleidingen dan vorige keren, maar de behoefte om bijeen te
komen werd wel gevoeld. Beide keren werd een Persverklaring uitgebracht. Omdat de
Summits inmiddels een min of meer permanent karakter gekregen hebben, gaan er ook
stemmen op om te institutionaliseren (een secretariaat in te richten). Daarvoor is (nog?)
geen meerderheid gevonden (met overigens uw voorzitter als verklaard tegenstander).
De sporters worden steeds nadrukkelijker bij de Summits betrokken.
8.4.4 ICIC2020
Er is een Save the Date uitgegaan. Inschrijven is nu nog niet mogelijk, en zal starten als
alle afspraken over accommodatie e.d. definitief zijn. Uit de reacties mag worden
opgemaakt dat de interesse groot zal zijn, en dat zeker niet kan worden uitgesloten dat
er meer aanmeldingen zullen komen dan we aankunnen.
De opzet van de conferentie is zoveel mogelijk gelijk aan ICIC2014. Dat betekent ook de
sprekers en moderatoren zoveel mogelijk uit de deelnemers gerekruteerd gaan worden.
8.4.5 Samenwerkingen NADA Duitsland met law enforcement
NADA Duitsland heeft een inkijk gegeven op welke wijze zij samenwerken met het
Openbaar Ministerie (OM) en de politie in Duitsland. Er is met enige regelmaat overleg
tussen de verschillende organisaties. Ondanks het feit dat er een dopingwet is in
Duitsland, is er nog veel overtuiging en bijscholing noodzakelijk in de richting van het OM
en de politie om een verschil te kunnen maken. Verder werd vermeld dat NADA Duitsland
haar speak-up systeem regelmatig promoot. De tips die zij ontvangen komen met name
in het weekend binnen.
8.4.6 Aderlass
NADA Austria heeft beperkt inzicht gegeven in Operatie Aderlass omdat ten tijde van de
bijeenkomst de operatie nog in volle gang was. Er kon niet tot in detail op deze operatie
ingegaan geworden, wel is uitvoerig gesproken over de media aandacht. De goede
wissel- en samenwerking tussen anti-doping organisaties (waaronder ook NADA
Duitsland) en law enforcement, waaronder het BKA (Bundes Kriminal Ambt), heeft deze
operatie mede tot een succes gemaakt. Zeker is inmiddels dat de bij Aderlass betrokken
sporters zeer serieuze gezondheidsrisico’s liepen, omdat bloedtransfusies op verbluffend
onverantwoorde wijze werden uitgevoerd.
8.4.7 Overig
Binnen het netwerk is een nieuwe afgevaardigde van INTERPOL, Sebastien Gaillard,
voorgesteld. Hij zal namens INTERPOL zitting nemen in de komende meetings van het
ADIIN (Anti-doping Intelligence & Investigations Network Meeting). Er zijn vijf nieuwe
leden toegevoegd aan ADIIN, deze zijn afkomstig van: ASADA (Australië), NADA Austria,
Anti-Doping Norway en UKAD.
Er zijn bezoeken geweest van Japanse en Koreaanse collega’s op ons kantoor in Capelle.
Dit gebeurt vaker en is gericht op uitwisseling van ervaringen en vraagstukken. Dit wordt
altijd aan beide kanten zeer gewaardeerd.
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9.

Bureau / diversen

9.1

Personeel

9.1.1 Handhaving & Opsporing
Vanwege vervanging in het kader van het langdurige ziekteverlof van een van de
medewerkers dopingcontrole en ten einde de continuïteit van de werkprocessen binnen
de afdeling te kunnen blijven garanderen is er per 13 mei een tijdelijke uitzendkracht
aangetrokken. Deze zal de komende periode fulltime (36 uur p/w) aan de slag gaan als
medewerker dopingcontrole specialistische taken. Naast de vervangende
werkzaamheden, zal de uitzendkracht (ter ondersteuning van de afdeling) tevens aan
een aantal lopende project meewerken. De uitzendkracht heeft project ervaring bij non
profit organisaties in de zorg en op ICT gebied.
9.1.4 Ondersteuning
De administrateur is per 1 juni 2019 met vervroegd pensioen gegaan. Met ingang van 6
mei zijn haar taken geleidelijk overgenomen door een nieuwe medewerker. Deze
medewerker wordt ingeleend vanuit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze
detacheringsovereenkomst loopt tot 1 december 2019. In oktober wordt een besluit over
definitieve instroming genomen.
9.2

Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten

Op 8 maart is een bijdrage geleverd aan de cursus over dopingzaken voor sportartsen.
Dit is een verplicht onderdeel voor sportartsen in opleiding, maar er schuiven ook altijd
enkele andere medici aan in het kader van bijscholing. Onze bijdrage is traditioneel groot
en was dit jaar nog groter omdat een tweetal andere docenten niet konden. De cursus is
inmiddels zo vaak gegeven dat wij deze onderdelen relatief makkelijk konden opvangen.
Op 21 maart vond de laatste bijeenkomst van de Stuurgroep transitie stichting-zbo
plaats. Daarmee werd het transitieproces formeel afgerond. In de loop van de
verslagperiode werd daarnaast aan een hele reeks andere overleggen met VWS
deelgenomen.
Op 29 maart is een tweetal presentaties gegeven bij het jaarlijks congres van de
Vereniging van Bewegingswetenschappen Nederland. Een algemene en een specifieke
over genetische doping.
Op 8 april is een congres over ‘Novel Psychoactive Substances’ bezocht in Maastricht. Het
werd deels georganiseerd door WADA en op die wijze liepen de contacten. Bij een
volgende editie zullen we waarschijnlijk niet meer aanhaken, maar deze Nederlandse
editie was interessant om mee te maken.
Van 16 tot en met 18 april is de conferentie van het Partnership for Clean Competition
(PCC) bezocht in Londen. Dit is een organisatie die is opgezet door onze Amerikaanse
collega’s USADA samen met het Amerikaanse NOC en enkele profsporten. Er is
deelgenomen aan een paneldiscussie. De heersende instelling was ‘positief kritisch’ ten
opzichte van het internationale dopingbeleid en daar sloten we ons graag bij aan.
Op 2 mei werd deelgenomen aan een bijeenkomst van de Stuurgroep Sport & Integriteit.
Op 17 mei is oppositie gevoerd bij de promotie van Jules Heuberger. Dit is de
onderzoeker van de veelbesproken epo-studie: werkt het nu wel, of niet? Zijn
proefschrift is een oproep voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de funderingen
van het dopingbeleid, en in algemene zin is de Dopingautoriteit het daar uiteraard mee
eens. Over de scherpere kantjes en de verschillen van inzichten hierin is er een korte,
leuke discussie gevoerd.
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Op 20 mei is een gastcollege gegeven aan de USBO, de afdeling bestuurswetenschappen
aan de Universiteit Utrecht. Met een twintigtal studenten is de bestuurlijke organisatie
binnen het dopingbeleid bediscussieerd.
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