
Raad van Advies 2 september 2019          Bijlage bij agendapunt 4b 
 

Voortgangsrapportage 1 maart – 20 augustus 2019 
 

1. Educatie 
 

1.1. Topsport  

 
1.1.1 Programma Be PROUD 

 In de afgelopen periode zijn ook KNAF, KNRB, NBB (bridge) en Topbridge 

aangesloten. Het programma heeft inmiddels 33 partners. 

 Met KNAF heeft een afspraak plaatsgevonden waarin de verdere invulling van het 

partnerschap is besproken. Het totaal aantal afgeronde partnergesprekken staat 

daarmee op 17. Verder heeft er met de KNLTB een oriënterend gesprek 

plaatsgevonden.  

 In de periode 1 juni t/m 19 augustus hebben 120 sportfanaten (totaal 1.169) zich via 

www.supportschonesport.nl aangesloten als supporter van schone sport.  

 Be PROUD heeft twee nieuwe ambassadeurs aan zich gebonden: hockeyer Rogier 

Hofman en softbalster Eva Voortman. Het aantal ambassadeurs staat nu op tien. 

 

Outreach-events 

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

het belang van schone sport te benadrukken: 

o 29 en 30 juni: FIH Pro League Grand Final 

o 28 juli: Asics NK Atletiek 

 Tijdens de evenementen zijn in totaal 203 I am PROUD of you ansichtkaarten 

verstuurd. Mensen kunnen de ansichtkaarten sturen naar personen uit de eigen 

sportomgeving waar ze trots op zijn.  

 

1.1.2 Leerlijn Dopingvrije Sport  

Sportbonden 

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

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

3, 4 en 5).  

 

Sporters 

 Van 1 juni t/m 23 augustus 2019 zijn er in totaal 17 voorlichtingsbijeenkomsten 

volgens de Leerlijn Dopingvrije Sport (brons, zilver en goud) gehouden voor talenten 

en topsporters van diverse (sport)organisaties.  

 

Datum Groep Niveau  

3-jun KNKV RTC Oost u17 Brons 

3-jun KNKV RTC Oost u19 Brons 

4-jun KNGU Dames junioren Brons + Zilver 

15-jun KNVB zaalvoetbal u19 Brons + Zilver 

2-jul KNBSB Academy Scimitars aspiranten Brons 

2-jul KNBSB Academy Scimitars junioren Zilver 

3-jul KNAF Academy en Talent First Brons 

9-jul KNRB junioren & u23 Brons 

13-jul KNMV Wegrace junioren Brons 

18-jul KNHB Jongens Meiden B Brons 

18-jul KNHB Jongens Meiden A Zilver 

24-jul EPBF u17 u19 & girls Brons 

http://www.supportschonesport.nl/


Datum Groep Niveau  

2-aug KNZB waterpolo dames u17 Zilver 

14-aug KNSB Shorttrack rtc midden & Dordrecht Zilver 

21-aug KNMV Motorcorss junioren Brons 

22-aug Rugby NL U-RC heren 1 Brons 

23-aug NHV Handbalvereniging E&O heren 1 Brons 

 

 Via e-learning hebben tussen 28 mei en 19 augustus 2019 484 personen Voorlichting 

Brons afgerond, 144 personen Voorlichting Zilver, 64 personen Voorlichting Goud, en 

12 personen Nationale Testing Pool.  

 Internetbedrijf Moodles heeft in opdracht van ons het e-learningplatform ontwikkeld. 

Doordat ze zich meer zijn gaan richten op de ontwikkeling van eigen producten, 

hebben ze besloten de samenwerking met ons op te zeggen. Na gesprekken te 

hebben gevoerd met drie bedrijven, is besloten een samenwerking aan te gaan met 

Roxmedia als vervanger van Moodles.   

 

Begeleiders 

 In de periode van 1 juni t/m 23 augustus 2019 zijn er twee bijeenkomsten/scholingen 

verzorgd voor begeleidend personeel. 

 

Datum Groep Niveau 

5 juni AMC Arts en Topsport Op maat 

7 juni HAN Sportdiëtetiek Op maat 

 

 Verder hebben 19 personen Trainer-Coach 3 afgerond, 26 personen Trainer-Coach 4, 

twee personen Ouders, zes personen Sportbonden, en een persoon (Para)Medische 

begeleiders. 

 

1.1.3 NZVT 

Van 25 mei t/m 15 augustus 2019 zijn 137 product-batch combinaties (72 certificaten) 

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

 

1.2 Fitness 

 

1.2.1  Gastlessen Fitnessopleidingen  

In de periode van 1 juni t/m 20 augustus 2019 zijn er twee gastlessen verzorgd voor 

fitnessopleidingen en overige opleidingen. 

 

Datum Opleiding/Sport Onderwerp Aanwezig 

13 juni  CIOS Friesland Doping & Supplementen 40 

30 juni  Opleidingen 2000 Doping & Supplementen 14 

 

1.2.2 E-learning 

In de periode van 1 juni t/m 20 augustus 2019 heeft één persoon de e-learningmodule 

Fitnesstrainer A afgerond 

 

1.2.3 Website Eigen Kracht  

In de periode van 1 juni t/m 20 augustus zijn 12 webberichten verschenen op de website 

van Eigen Kracht.  

 

1.2.4 Schriftelijke bijdragen 

Er is een schriftelijke bijdrage geleverd voor een artikel in Sportgericht met de titel 

‘Krachttraining voor spiermassa’. De medeauteurs zijn Tjeu Maas en Luuk Hilkens 

http://antidoping.nl/nzvt


(docenten HAN en externe redacteurs voor Eigen Kracht). Het deel van de 

Dopingautoriteitbetrof de ontwikkeling van esthetiek in hardcore bodybuilding.  

 

1.3  Algemeen Publiek 

 

1.3.1  Corporate website 

Van 28 mei t/m 20 augustus 2019 verschenen er vier 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 28 mei tot en met 19 augustus zijn er 154 vragen binnengekomen (totaal 2019: 

423). De meeste vragen gingen over voedingssupplementen (31%), en over het checken 

of een geneesmiddel op de dopinglijst staat of niet (29%). 

 

1.3.4 Perscontacten 

 In de verslagperiode zijn relatief weinig perscontacten geweest. Dat past in een 

algemene teruggang in de afgelopen jaren. Het wegzakken van de Rusland-affaire, 

het ontbreken van grootschalige dopingzaken in voor de Nederlandse pers belangrijke 

sporten en het ontbreken van Nederlandse zaken waarin een vooraanstaande 

Nederlandse sporter betrokken is, lijken de verklaring te zijn. 

 Desalniettemin waren er wat onderwerpen waarop commentaar gegeven werd, 

waaronder het ‘preventief’ terugtrekken van een buitenlandse voetballer uit een 

internationale wedstrijd. 

 Er was meermaals contact met Nieuwsuur over (het ontbreken van) Nederlandse 

betrokkenheid bij een groot internationaal opsporingsonderzoek inzake anabolen. 

Nieuwsuur verwacht later dit jaar een uitzending aan dit onderwerp te kunnen wijden. 

 Aan wielertijdschrift De Muur werd een redelijk uitgebreid interview gegeven, met als 

hoofdthema het herschikken van ranglijsten wanneer (desnoods jaren later) een 

dopingovertreding wordt vastgesteld. 

  

1.4 Wetenschap 

 

1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget 

De Dopingautoriteit heeft een jaarlijks wetenschappelijk budget van € 70.000. Besloten is 

om dit jaar dopingpreparaten uit de HAARLEM-studie van de Anabolenpoli te laten 

onderzoeken op allerhande vervuilingen, zoals zware metalen en pesticiden. Er is een 

selectie gemaakt van de te testen preparaten. Deze worden momenteel geanalyseerd 

door Wageningen Food Safety Research (voorheen RIKILT).  

 

1.4.2 Onderzoek Handel in Doping 

Twee medewerkers van de afdeling Educatiezijn geïnterviewd door onderzoekers van 

Bureau Beke/VU. Ten behoeve van dit onderzoek heeft de Dopingautoriteitop basis van 

data van de Anabolenpoli een gedegen inschatting gemaakt van het soort middelen dat 

Nederlandse anabolengebruikers tot zich nemen, alsook een schatting van de 

economische omvang van het anabolengebruik. 

 

1.4.3 Topsportonderzoek 

Het ministerie van VWS laat door het Mulier Instituut onderzoek uitvoeren naar ‘De 

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

Prevalentieonderzoek’ genoemd. De dataverzameling van het onderzoek loopt.  

 



1.4.4 Inventarisatie Wetenschappelijke Literatuur 

Er zijn in de periode 1 juni t/m 21 augustus 24 artikelen toegevoegd aan het 

wetenschappelijk archief. Deze zijn ook alle 24 toegevoegd aan www.doping.nl 

(overigens meestal zonder publicatie van het hele artikel, wegens copyright 

beperkingen).  

 

1.4.5 Wetenschappelijke inbreng Supplementenwijzer App 

In de periode 1 juni t/m 21 augustus zijn er voor de Eigen Kracht Supplementenwijzer 

App 10 nieuwe profielen van ingrediënten geschreven en vier profielen aangepast.  

 

1.4.6  Anabolenpolikliniek 

 Op 8 juli zijn hoofd Educatie en de wetenschappelijk medewerker op bezoek geweest 

bij Pim de Ronde, mede om de dopingpreparaten op te halen voor het 

wetenschappelijk onderzoek.  

 Op 14 augustus hebben Pim de Ronde, de voorlichter breedtesport en hoofd Educatie 

de opzet van een harm reduction-strategie en de samenwerking tussen de 

Dopingautoriteit en de Anabolenpoli besproken. 

 

1.4.7 Ondersteuning dopingzaken 

Er is in de periode 1 juni t/m 21 augustus wetenschappelijke ondersteuning gegeven 

voor een bloedpaspoortzaak en een nandrolonzaak. 

  

1.4.8 Overig 

 Een Utrechtse masterstudent farmacologie heeft haar literatuurstudie over natuurlijke 

verbindingen met een bèta-2-adrenerge werking met uitstekend resultaat afgerond. 

De wetenschappelijk medewerker werkt inmiddels samen met haar aan publicatie van 

de onderzoeksresultaten.  

 Op 25 juni is hoofd Educatie geïnterviewd door een medewerkster van het Trimbos 

Instituut. Ze doet onderzoek naar wat harm reduction inhoudt voor verschillende 

organisaties. 

 Met de wetenschappelijk medewerker zijn wenselijkheid en haalbaarheid van een 

promotieonderzoek besproken. Toegezegd is dat een eventueel promotietraject op de 

volle steun van de Dopingautoriteit zal kunnen rekenen. 

 

 

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 15 augustus 2019 ligt op schema in relatie tot het realiseren van deze 

doelstelling. 

 

2.1.2 Controles 2019 – uitvoering 

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

1 januari 2019 tot en met 15 augustus 2019: 

 

Uitgevoerde 

dopingcontroles 
Aantal 

Nationaal Programma 1.721 

In opdracht van derden 305 

Totaal aantal uitgevoerde 

controles 
2.026 



 

2.1.3 Controles 2019 – bevindingen 

Tot en met 15 augustus 2019 zijn de volgende Adverse Analytical Findings en/of Non 

Analytical Findings in 2019 door de Dopingautoriteit geregistreerd: 

 

Belastende analyseresultaten 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, 

verwante 

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. 

1 

Deelname aan officiële 

wedstrijd tijdens 

dopingschorsing 

 

Sporter in beroep tegen uitspraak 

Commissie Naleving Dopingsancties bij de 

Beroepscommissie Naleving Dopingsancties, 

en in bezwaar bij de voorzitter tegen het 

Awb besluit van de Dopingautoriteit. 

 
Metaboliet van 

tamoxifen 

Hormoon- en 

metabole 

modulatoren 

Sporter in bezit van geldige dispensatie. 

Dossier gesloten. 

 

Metaboliet van 

drostanolone, 

metaboliet van 

stanozolol, positieve 

IRMS  

Anabole 

middelen 
Zaak aangedragen bij sportbond 

 
Indapamide, 19-

norandrosterone 

Diuretica en 

maskerende 

middelen, 

anabole 

middelen 

Zaak aangedragen bij sportbond 

 Prednison, prednisolon Glucocorticoïden 
Medische dispensatie verleend, dossier 

gesloten. 

 
Salbutamol (>1000 

ng/ml) 

Bèta-2 

agonisten 
Zaak aangedragen bij Sportbond 

 
Metaboliet van 

tamoxifen 

Hormoon- en 

metabole 

modulatoren 

Sporter in bezit van geldige dispensatie. 

Dossier gesloten. 

 
Metabolieten van 

spironolacton 

Diuretica en 

maskerende 

Sporter in bezit van geldige dispensatie. 

Dossier gesloten. 

                                           
1 Daar de tuchtuitspraak in deze zaak dateert van vóór 2019, zal deze zaak verder 

binnen de Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland juridisch worden afgehandeld. 



 Resultaat Groep/klasse Opvolging/sanctie 

middelen, 

anabole 

middelen 

 Amfetamine Stimulantia 
Sporter in bezit van geldige dispensatie. 

Dossier gesloten. 

 
(metaboliet van) 

methylfenidaat 
Stimulantia Zaak in behandeling  

 Carvedilol, bumetanide 

Bètablokkers, 

diuretica en 

maskerende 

middelen 

Zaak in behandeling 

 Amfetamine Stimulantia 
Sporter in bezit van geldige dispensatie. 

Dossier gesloten. 

 
(Metabolieten van) 

hydrochloorthiazide 

Diuretica en 

maskerende 

middelen 

Zaak in behandeling 

 

Naast bovengenoemde zaken speelt er momenteel een tweetal aan social drugs 

gerelateerde zaken in het buitenland waarbij Nederlandse sporters betrokken zijn. Deze 

zaken zijn – voor zover nu bekend – niet sport-gerelateerd en onafhankelijk van elkaar. 

Door een sportbond is aangifte gedaan bij het ISR van cocaïnegebruik door een tweetal 

personen in de horecagelegenheid bij een evenement. Momenteel heeft het ISR deze 

zaken nog in onderzoek. 

 

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 15 augustus 2019 zijn de 

volgende whereabouts-fouten door de Dopingautoriteit geregistreerd: 
 

 Vastgestelde whereabouts-fouten 

 FF  
Nog in procedure 

FF 
Definitief 

vastgesteld 

FF 
Totaal 

 

MT  
Nog in 

procedure 

MT 
Definitief 

vastgesteld 

MT 
Totaal 

 

Definitief 
FF + MT 

Aantal 
unieke 

sporters 
(Def. FF 
+ MT) 

Aantal 
sporters 

met 
tweede 
strike 

    1 2 3 2 2 1 

    1 4 5 4 4  

    1 3 4 3 3  

    1 3 4 3 3  

    1 3 4 3 3 1 

      2 2 2 2  

    1 4 5 4 4  

          

     1 1 1 1 1 

 0 0 0 6 22 28 22 22 3 

 



- 7 -  

2.1.5 Target/ doelgerichte controles  

De Dopingautoriteit heeft de afgelopen periode meerdere targetcontroles verricht op 

basis van aanbevelingen van haar Athlete Passport Management Unit (APMU) met 

betrekking tot potentieel afwijkende bloed- en/of steroïdprofielen. 

 

2.2  Cont(r)acten met keten partners 

 

2.2.1 Team Sunweb 

De Dopingautoriteit heeft begin mei een nieuwe overeenkomst gesloten met Team 

Sunweb. Het programma is iets in omvang toegenomen en behelst dopingcontroles 

(urine- en/of bloedcontroles) verdeeld over de drie teams. De eerste controles in het 

kader van deze overeenkomst zijn de afgelopen maand uitgevoerd. Renners die nog geen 

whereabouts bij de UCI danwel hun NADO aanleveren hebben van de Dopingautoriteit 

een whereabouts-verplichting opgelegd gekregen. De realisatie van het additionele 

controleprogramma vraagt derhalve veel coördinatie en internationale afstemming. 

 

2.2.2 Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 

De Dopingautoriteit heeft met de KNWU een raamovereenkomst gesloten over de uit te 

voeren dopingcontroles bij internationale wedstrijden in Nederland. Echter, de 

evenementorganisator van diverse EK’s en WK’s neemt tot nu toe een eigen positie in ten 

aanzien van de KNWU en regelt de dopingcontroles geheel in eigen beheer, met alle 

gevolgen van dien. De KNWU is, in samenspraak met de Dopingautoriteit, van mening 

dat dit suboptimaal is. De KNWU is hierover met de evenementorganisator in gesprek 

gegaan. Naar aanleiding van de uitkomsten daarvan heeft de Dopingautoriteit een 

tweetal offertes uitgebracht voor EK’s in Nederland. De organisator heeft uiteindelijk de 

KNWU (en de Dopingautoriteit) buitenspel gezet, door de coördinatie te laten uitvoeren 

door de EUC. In samenspraak met de EUC heeft de evenementorganisator de controles 

wederom in eigen beheer verder vorm kunnen geven, op basis van UCI-regelgeving en 

UCI wedstrijden in het verleden.   

 

2.2.3 Skateboard Federatie 

De Dopingautoriteit is in gesprek met Skateboard Federatie Nederland. Skateboarden is 

de komende Olympische Spelen voor het eerst een Olympische Sport. De federatie is 

derhalve drukdoende om het antidopingbeleid binnen de organisatie vorm te geven. Het 

aankomende Nederlands Kampioenschap is een ranking-evenement waarmee 

kwalificatiepunten voor deelname aan de OS verdiend kunnen worden. Binnenkort zal er 

een overleg plaatsvinden om de randvoorwaarden voor een gedegen 

dopingcontroleprogramma te bespreken.  

 

 

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  Actie Status 

Telefonisch  Strategie uitgezet voor betrokken sporter. Betrokken 

sporter niet langer actief. 

Afgesloten 

MPD  Onderzoek verricht. Strategie uitgezet voor betrokken 

sporters. 

Afgesloten 

MPD  Onderzoek verricht. Strategie uitgezet voor betrokken 

sporters. 

Afgesloten 

MPD  Onderzoek verricht. Strategie uitgezet voor betrokken 

sporter. 

Afgesloten 

NOC*NSF  Onderzoek verricht. Strategie uitgezet voor betrokken 

sporter. Controle uitgevoerd. 

Afgesloten 
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Oorsprong  Actie Status 

MPD  Onderzoek verricht. Geen nadere informatie nagekomen. Afgesloten 

WhatsApp  Onderzoek verricht. Geen nadere informatie nagekomen. Afgesloten 

MPD  Onderzoek verricht. Strategie uitgezet voor betrokken 

sporter. 

Afgesloten 

 

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: 

 

Oorsprong  Actie Status 

WhatsApp  Contact gelegd met melder. Informatie verkregen. 

Vervolgstappen te bepalen. 

Lopend 

Per post  Onderzoek verricht. Onderzoeksresultaten gedeeld met 

NADO Vlaanderen 

Afgesloten 

WhatsApp  Contact gelegd met melder. Informatie verkregen. 

Informatie gedeeld met NVWA en IGJ. 

Afgesloten 

Telefonisch  Gesprek gepland en gevoerd met melder. Vervolgstappen 

en strategie nog nader te bepalen. 

Lopend 

Per post  Onderzoek verricht. Onderzoeksresultaten gedeeld met 

NADO Vlaanderen 

Afgesloten 

Afdeling 

Educatie 

 Onderzoek verricht. Melding geregistreerd Afgesloten 

MPD  Onderzoek verricht. Melding geregistreerd Afgesloten 

 

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 het timingsmoment van 

doping-controles binnen verschillende sportdisciplines en tevens als aanvulling op reeds 

bestaande dossiers.  

Er werd de afgelopen periode aan 20 bestaande dossiers dergelijke informatie 

toegevoegd. 

 

Door de I&I officer wordt op eigen initiatief met enige regelmaat gekeken naar informatie 

die ook voor de rest van de organisatie van belang zou kunnen zijn. Dit kan gaan om 

informatie die in het kader van een tuchtprocedure kan worden gebruikt en/of informatie 

die mogelijk schadelijk kan zijn voor het imago van de organisatie. In de afgelopen 

periode heeft de I&I officer collega’s op acht momenten van dergelijke informatie 

voorzien. 

 

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 Verstrekking informatie  

IGJ 1 

NVWA 1 

NADO Vlaanderen 4 

AIU 1 
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3.4 Interne informatieverzoeken  

 

Additioneel aan de eerdergenoemde meldingen wordt 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 negen van dit soort 

verzoeken binnengekomen. In alle gevallen kon er relevante informatie verstrekt worden.  

 

 

4.  Juridische zaken 
 

4.1 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

 

Ondanks de inschatting vooraf dat de beantwoording van het Wob-verzoek inzake het 

verschaffen van informatie over een positieve uitslag van een individuele sporter zou 

kunnen leiden tot een bezwaar en een mogelijke toetsing door de rechter, heeft de 

verzoeker zich neergelegd bij de beslissing.  

De beantwoording van een Wob-verzoek inzake het gebruik van schildklierhormonen 

door Nederlandse sporters heeft geleid tot een bezwaar. Op het bezwaar is beslist en 

daartegen is geen beroep ingesteld.  

In totaal zijn nu 24 Wob-verzoeken volledig afgehandeld en er staan geen nieuwe Wob-

verzoeken open. 

 

4.2 Beleid, regelingen en reglementen i.v.m. zbo-status 

 

Er zijn verschillende regelingen en reglementen opgesteld, namelijk die inzake de 

bezwaarprocedure en klachten bij ongewenst gedrag. Verder zijn de algemene 

voorwaarden aangepast aan de zbo-status. Onder handen zijn nog het Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid en het reglement klachtenprocedure. 

 

4.3 Overige regelingen en reglementen 

 

In voorbereiding is een nieuwe versie van het Reglement Naleving Sanctie 

Dopingovertreding. Aanpassingen worden gedaan in verband met de zbo-status en naar 

aanleiding van de ervaringen bij een zaak die in behandeling is.   

 

4.4 Samenwerkingsprotocollen 

 

De aanpassing van het convenant tussen Douane en VWS staat voor afronding. De 

voortgang van de totstandkoming van het samenwerkingsprotocol met de NVWA 

(toezicht) is ondanks aanzienlijke inspanningen van onze kant gestagneerd en dient 

opnieuw te worden vlot getrokken. 

 

4.5 Privacy 

 

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken en overheidsorganen in het bijzonder, 

zijn sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 

2018 gebonden aan strikte regels op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 

Voor de Dopingautoriteit gelden bovendien nog specifieke privacyregels, waaronder de 

ISPPPI. De Dopingautoriteit heeft beleid vastgesteld en maatregelen getroffen om te 

voldoen aan alle regels. Ook is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld (Hoofd 

Juridische Zaken). Omdat de Dopingautoriteit zeer gevoelige gegevens verwerkt, zoals 

de gezondheidsgegevens van sporters, wordt een 

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (ook wel PIA) uitgevoerd.  
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4.6 Binding aan dopingreglementen en besluiten van de Dopingautoriteit 

 

Met een aantal bonden is overleg gaande om de binding aan reglementen en besluiten 

beter te regelen. De uitdaging zit vooral in de bonden met een getrapt lidmaatschap, 

waaronder (niet uitputtend) de NGF, de KNRB, de KNSB en de KNSA. 

 

 

5.  COO-zaken/ondersteuning 
 

De afgelopen periode stond vooral in het teken van voorbereidingen voor de nieuwe 

begroting (voor 2020) en de daaraan gekoppelde wens om een Meerjarenbeleidsplan op 

te stellen. Na een offerteronde is er ook een (nieuwe) accountant uitgekozen: KPMG zal 

het zbo Dopingautoriteit gaan adviseren en controleren. 

 

Middels verschillende bijeenkomsten wordt er voorgesorteerd op de Wnra (Wet 

Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) die per 1 januari 2020 zal ingaan, en op de op 

dezelfde datum ingaande CAO Rijk. De laatste zal ook invloed hebben op de administratie 

rondom secundaire arbeidsvoorwaarden en vraagt dus nogal wat voorbereidingen. Er 

staat nog steeds een specifieke vraag uit bij het ABP over de regeling omtrent 

dopingcontrole-officials. 

 

Er zijn weer verschillende VWS-overleggen geweest. Intern is afgesproken dat de 

afdeling Juridische Zaken voortaan iemand zal sturen naar het Privacy-kring overleg. Dat 

ligt dusdanig dicht bij de taken die vallen onder de Functionaris Gegevensbescherming 

dat het logischer is dat niet de COO hiernaartoe gaat.  

 

Inmiddels zijn er ook twee onderwerpen op ons afgekomen in de categorie 

“verplichtingen voor overheidsinstanties”. Het betreft het implementeren van een strikt  

domeinnamenbeleid en daaraan gekoppelde verhuizing van websiteregistraties. Dit zijn 

vooral administratieve veranderingen, maar het doorvoeren ervan is zeer 

arbeidsintensief. Ook is er een mail binnengekomen die de Dopingautoriteit verplicht om 

elektronische facturering mogelijk te maken voor iedere partij die dit wenst. Beide 

onderwerpen waren niet naar voren gekomen tijdens de fase van ‘kwartier maken’. 

 

Het verbetertraject op het gebied van ICT loopt nog steeds. De laatste problemen zijn 

helaas hardnekkig. Ten opzichte van de originele offerte zijn de kosten nog steeds 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.  

NB 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 frustraties) op de dagelijkse werkvloer spelen, wordt dit hier met de 

Raad van Advies gedeeld.  

Voor de toekomst van de ICT worden kleine nieuwe stapjes gezet richting een 

rijksdatacentrum, maar dit is pas in 2020 voorzien. Er is wel besloten om daarvoor al 

aansluiting te zoeken bij het Nationaal Detectie Netwerk, een initiatief van het Nationaal 

Cyber Security Centrum om de beveiliging van overheids-gerelateerde instanties te 

verbeteren. 

 

Tenslotte zijn de telefoonlijnen omgezet van ISDN-lijnen naar Voip – een technische 

aanpassing die noodzakelijk was omdat de ISDN-verbindingen gaan verdwijnen.  

 

 

6. GDS-secretariaat 
 

In de afgelopen periode zijn 37 aanvragen goedgekeurd.  

Vier aanvragen werden afgewezen. 

Mei   15 

Juni   9 



- 11 -  

Juli   6 

Augustus  7 

 

In 23 gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat.  

In drie gevallen betrof het dexamfetamine, prednison en triamcinolon. 

  

Dit houdt in dat rond de 70% van de aanvragen voor ADHD/ADD gerelateerde klachten 

was. 

 

In totaal waren er dispensaties van 21 verschillende bonden. 

Vijf van de dispensaties waren voor de KNBSB (honk- en softbal), vier voor de NBB 

(basketbal) en drie voor KNVB (Voetbal) en KNWU (wielrennen). 

 

 

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. 

 

Sinds de vorige Raad van Advies vergadering zijn er ongeveer 140 nieuwe documenten 

actief gezet. Het totaal aantal actieve documenten is nu bijna 5.900.  

 

 

8. Internationale zaken 
 

8.1 WADA 

 

8.1.1 WADA concept dopinglijst 

Op 11 juli is namens de Nederlandse partijen (VWS, NOC*NSF, NOC*NSF 

AtletenCommissie en Dopingautoriteit) een reactie gegeven op de conceptdopinglijst 

2020. De lijst bevatte nauwelijks veranderingen ten opzichte van 2019. De reactie is ook 

op de website van de Dopingautoriteit geplaatst. 

 

8.1.2 Working Group on the Prevalence of Doping 

De WADA Working Group on the Prevalence of Doping heeft vele e-mailcontacten gehad 

rondom pilot projecten bij de Europese Spelen in Minsk, de Pacific Games in Samoa en de 

panamerikaanse Spelen in Lima. Deze pilots zijn 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.  

 

8.1.3 Eventuele deelname aan op te richten Intelligence Working Group (IWG) 

In de afgelopen periode is de Dopingautoriteit benaderd door WADA met betrekking tot 

een op te richten Intelligence Working Group (IWG). De Dopingautoriteit heeft kenbaar 

gemaakt onderdeel uit te willen maken van deze werkgroep en actief te willen bijdragen. 

Aan de door WADA gestelde stringente criteria om deel te mogen nemen aan deze 

selecte werkgroep wordt door de Dopingautoriteit en de afdeling Handhaving en 

Opsporing in het bijzonder, voldaan.  

 

8.2 Raad van Europa 

 

8.2.1 Anti-Doping Convention 

De draft Recommendation - die verzocht is door het Comité van Ministers - is, na overleg 

met het ministerie van VWS, verspreid onder de leden van de werkgroep en enkele 

stakeholders. 

http://www.doping.nl/
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8.2.2 Webinar-vergadering Advisory Group on Science 

 Op 25 juni heeft hoofd Educatieeen webinar-vergadering gehad met de Advisory 

Group on Science. Het hoofddoel was om de reacties van de verschillende partijen op 

de conceptdopinglijst 2020 voor te bespreken.  

 Daarnaast werd tijdens de vergadering uitleg gegeven over een conceptdocument 

over de selectieprocedure voor de voordracht (vanuit de Monitoring Group) van 

Europese laboratoria (aan WADA) voor een WADA accreditatie. Alle lidstaten kregen 

daarna de mogelijkheid om per mail commentaar te leveren op deze 

selectieprocedure. Namens de Dopingautoriteit heeft hoofd Educatie commentaar 

geleverd. 

 

8.3 iNADO 

8.3.1 iNADO algemeen 

Wegens het vertrek van de zittende CEO en het langdurige ziekteverlof van een van de 

medewerkers staat de dienstverlening onder druk. Eind augustus vinden gesprekken 

plaats met kandidaten voor de CEO-positie. 

 

8.4 Overig Internationaal 

 

8.4.1 Bezoek van Voedsel- en Warenautoriteit van Saudi Arabië 

Er is een bezoek geweest van ambtenaren van (het equivalent van) de Voedsel- en 

Warenautoriteit van Saudi Arabië op kantoor in Capelle. Zij waren vooral geïnteresseerd 

in de wijze van handhaving en in onze initiatieven rondom voedingssupplementen. Dit 

soort bezoeken gebeuren vaker en zijn gericht op uitwisseling van ervaringen en 

vraagstukken. Dit wordt altijd aan beide kanten zeer gewaardeerd. 

 

8.4.2 NADO Leader Summits 

Er zit geen Summit in de planning. 

 

8.4.3 ICIC2020 

De voorbereidingen verlopen gestaag en relatief voorspoedig. De ondersteuning door de 

provincie Limburg is nog steeds niet formeel bevestigd, maar lijkt in orde te komen. 

Aanmeldingen beginnen binnen te komen. Daarnaast heeft een aantal collega’s 

aangegeven een rol als inleider of moderator te wensen. 

 

 

9. Bureau / diversen 
 

9.1 Personeel 

 

9.1.1 Personeelsvertegenwoordiging 

Op 4 juli heeft de voorzitter van de PVT een bijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door 

het ministerie van VWS, over de nieuwe rechtspositie van ambtenaren per 2020 (Wet 

normalisering rechtspositie ambtenaren).  

 

9.2 Leveranciers 

 

Een van de koeriersdiensten die de Dopingautoriteit inzet voor het verzenden van 

dopingcontrolemateriaal en –documentatie heeft de afgelopen periode meerdere malen 

de pakketten geopend ter (interne) controle. De Dopingautoriteit heeft deze incidenten 

gemeld als potentieel datalek.  

In het kader van de integriteit van het dopingcontroleproces is het zeer onwenselijk dat 

de zendingen geopend worden. De Dopingautoriteit gaat op korte termijn met de 

betreffende gecertificeerde koeriersdienst verder in gesprek teneinde op zowel juridisch 

als praktisch vlak een oplossing te vinden. Hangende de uitkomsten van het gesprek 

worden alle zendingen vanuit de afdeling Handhaving & Opsporing momenteel met een 
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andere koeriersdienst verzonden. Dit zorgt voor een verminderde efficiëntie en 

praktische problemen maar verloopt vooralsnog zonder incidenten. 

 

9.3 Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten 

 

Er is een interview gegeven aan de Britse onderzoekster Susan Backhouse over onze 

aanpak van supplementenrisico’s voor topsporters. Met de stichting Health Base is een 

bijeenkomst geweest om de jaarlijkse bijdrage aan het apothekersboek dat zij uitgeven 

over te dragen aan een andere collega (van de afdeling Educatie).   

 

9.4 Beleidsontwikkeling 

 

Een concept Meerjarenbeleidplan 2020-2022 is becommentarieerd door zowel interne als 

externe meelezers. Een volgend concept is in bewerking. Parallel hieraan is het Jaarplan 

2020 in voorbereiding. 

 

 

Herman Ram 

29 augustus 2019 


