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Raad van Advies 191212 definitief 

Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit 

Datum  : 12 december 2019 

Aanvang : 09.30 uur 

Aanwezig : Raad van Advies bestaande uit portefeuillehouders Juridische Zaken, 

Financiële Zaken, Medische Zaken, Sportersbelangen en 

Laboratoriumaspecten, voorzitter Dopingautoriteit, tot 11.00 uur de 

beoogde opvolger van de portefeuillehouder Financiële Zaken, notulist 

Afwezig : -- 

1. Opening / Mededelingen

De voorzitter van de Raad van Advies opent om 09.30 uur de vergadering en heet

iedereen, en in het bijzonder de beoogde opvolger van de portefeuillehouder

financiële zaken, welkom. De kennismaking staat vermeld onder agendapunt 7,

maar dit wordt als eerste gedaan. In een voorstelrondje vertellen alle aanwezigen

wie zij zijn, welke beroep zij hebben en wat hun betrokkenheid bij de

Dopingautoriteit is.

2. Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit d.d. 2 september 2019

De notulen worden vastgesteld en door de voorzitter van de Raad van

Advies en de voorzitter van de Dopingautoriteit ondertekend.

N.a.v. het verslag:

Er wordt gevraagd of sporters waarvan de sport Olympisch wordt worden

voorgelicht door de Atletencommissie, of dat de bond dit doet, en of dit ook op het

gebied van doping gebeurt.

De voorzitter van de Dopingautoriteit antwoordt dat voor de voorlichting bepalend

is of de bond een topsportstatus heeft of niet. Indien meegedaan wordt aan de

Olympische Spelen, zelfs wanneer het alleen maar als demonstratiesport is, krijgt

de bond die topsportstatus automatisch en wordt er door de Dopingautoriteit

voorlichting gegeven. NOC*NSF geeft aan bonden met een topsport status

middels de roadshow voorlichting aan de bonden en sporters waarin zij dan o.a.

geïnformeerd worden over de dopingvoorlichting. De Atletencommissie geeft geen

voorlichting.

N.a.v. de actiepuntenlijst:

In januari zal de voorzitter de Bestuurstafel vragen de missie/visie van de

Dopingautoriteit te herijken en aan de hand hiervan een functieprofiel te maken

voor de nieuwe voorzitter (actie HR).

De voorzitter meldt dat het toekomstig bestuursmodel door middel van een

adviesvraag tijdens de volgende bijeenkomst met de Raad van Advies besproken

zal worden.

3. Ingekomen / uitgegane post

Ter kennisgeving. […]

4. Voortgangsrapportage

a. Rapportage

 Pag. 3, punt 1.3.4 Perscontacten. […]

 Pag. 4, punt 1.43. Topsportonderzoek. De Raad van Advies vraagt of het

mislukte topsportonderzoek opnieuw gedaan wordt. De voorzitter geeft aan
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dat dit niet direct zal gebeuren, maar pas in 2021, en ook pas nadat er 

overeenstemming over de methode is bereikt. 

 Pag. 9, punt 3.1 Meldingen. De Raad van Advies vraagt hoe externe 

meldingen gedaan worden. De voorzitter vertelt dat dit via het meldpunt, 

telefonisch, persoonlijk en via sociale media gedaan wordt.  

 Pag. 10, punt 4.1 Niet-naleving voorwaarden dopingsanctie […] 

 Pag. 11, punt 4.3 Verboden samenwerking. […]  

 Pag. 13, punt 8.1.3 NADO Working Group. De voorzitter is voor de 6e keer 

benoemd in de werkgroep.  

b. Knipsels 

Ter kennisname.  

 

5. Financiële en praktische zaken  

a. Begroting 2020 

Het definitieve jaarplan is inclusief de definitieve begroting bij VWS ingediend. 

Alhoewel het proces er naar toe tot op de laatste dag rommelig is verlopen is 

de voorzitter inhoudelijk niet ontevreden. VWS heeft aangegeven te streven 

naar een minder gedetailleerd jaarplan, in combinatie met een globalere 

financiële paragraaf. Voor 2020 is er op basis van reële personeelskosten 

begroot, terwijl VWS dit in toekomst liever gebaseerd ziet op eindschalen. 

Mondeling is kenbaar gemaakt dat er aan de toekenningsbrief gewerkt wordt. 

De portefeuillehouder financiële zaken heeft in de begroting gezien dat de 

loterijgelden omhoog gaan. Dit is inderdaad het geval daar het aantal 

controles stijgt. Loterijgelden zijn altijd kwetsbaar, maar mochten er in de 

toekomst minder inkomsten zijn, dan nog is het zeer onwaarschijnlijk dat het 

aantal uit te voeren controles naar beneden bijgesteld wordt. Mocht er ooit 

een financieringstekort ontstaan, dan zal de eventuele vraag om dit te 

financieren onvermijdelijk bij VWS komen te liggen.  

 

6. Adviesvragen 

a. Doorbelasting laboratoriumkosten aan sporters  

 

b. Relatie met en opstelling tegenover sporters en anderen die een 

dopingovertreding hebben begaan.  

 

Na uitgebreide discussies wordt vastgesteld dat de RvA nog niet tot eenduidige 

conclusies is gekomen, en wordt besloten beide adviesvragen nog verder te 

overdenken en het formuleren van de adviezen uit te stellen tot het volgende 

overleg. 

De discussie wordt weergegeven in bijgevoegd addendum. 

 

7. Samenstelling Raad van Advies 

a. Opvolging portefeuillehouder financiële zaken. 

De beoogde opvolger heeft bij vertrek om 11.05 uur aangegeven graag te 

willen toetreden tot de Raad van Advies. De voorzitter zal hem een schriftelijke 

bevestiging van zijn benoeming sturen (actie HR). 
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8. Rondvraag 

 De portefeuillehouder sportersbelangen geeft aan in verband met 

zwangerschap wellicht niet bij het volgende overleg aanwezig te kunnen 

zijn. 

 Voor het afscheid van de portefeuillehouder financiële zaken wordt een 

etentje georganiseerd (actie AG). 

 

9. Sluiting 

De voorzitter van de Raad van Advies sluit de vergadering om 11.45 uur. 

 

 

Het volgende overleg van de Raad van Advies vindt plaats op 30 maart, 09.30 uur te 

Capelle aan den IJssel. 


