Raad van Advies 12 december 2019

Bijlage bij agendapunt 4b

Voortgangsrapportage 21 augustus – 27 november 2019
1.

Educatie

1.1.

Topsport

1.1.1 Programma Be PROUD
 In de afgelopen periode zijn ook de NBB (boksen) en Rotterdam Topsport
aangesloten. Het programma heeft inmiddels 35 partners.
 Met de KNRB heeft een afspraak plaatsgevonden waarin de verdere invulling van het
partnerschap is besproken. Het totaal aantal afgeronde partnergesprekken staat
daarmee op 18. Verder heeft er met CTO Zuid een oriënterend gesprek
plaatsgevonden.
 In de periode 20 augustus t/m 21 november 2019 hebben 82 sportfanaten (totaal nu
1.051) zich via www.supportschonesport.nl aangesloten als supporter van schone
sport.
 Be PROUD heeft één nieuwe ambassadeur aan zich gebonden: judoka Margriet
Bergstra. Het aantal ambassadeurs staat nu op elf.
Outreach-events
 Geen
1.1.2 Leerlijn Dopingvrije Sport
Sportbonden
 In de afgelopen periode is er in samenwerking met NOC*NSF met de KNKF en NBB
(boksen) gesproken over het antidopingbeleid van de bond, waaronder de
implementatie van de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport voor sporters en
coaches.
 De Dopingautoriteit heeft met de KBN gesproken over de implementatie van de
Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport voor sporters en coaches.
 Op 10 oktober heeft de Dopingautoriteit de jaarlijkse dag voor sportorganisaties
gehouden. De Support Schone Sport dag werd voor de tiende maal gehouden. Er
waren in totaal 37 mensen aanwezig. De dag is beoordeeld met een cijfer 7.7. Het
web-bericht over de dag is te vinden via:
https://www.dopingautoriteit.nl/nieuws/2019-10-18_support-schone-sport-2019.
Sporters
 Van 24 augustus t/m 18 november 2019 zijn er in totaal 23
voorlichtingsbijeenkomsten volgens de Leerlijn Dopingvrije Sport (brons, zilver en
goud) gehouden voor talenten en topsporters van diverse (sport)organisaties.
Datum
28-aug

Groep
KNSB shorttrack rtc Noord

Niveau
Zilver

1-sep

PBN wk selectie

Brons + Zilver

3-sep

KNHB HGC Heren 1

Brons + Zilver

24-sep

Rugby NL NTC

Zilver

30-sep

KNKV RTC Oost u19

Zilver

Rugby NL RC Waterland

Brons

12-okt

KNZB ZPC Amersfoort

Brons + Zilver

14-okt

KNHS introductiebijeenkomst

Brons (2x)

21-okt

CTO Papendal

Zilver

1-okt
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Datum
24-okt

Groep
KNKV KV Tempo

Niveau
Brons

24-okt

KNKV Groen Geel

Brons

28-okt

Johan Cruyff College Enschede

Brons + Zilver

30-okt

Rugby NL u17 & u18

Brons (2x)

4-nov

KNKV RTC Zuid West u17

Brons

5-nov

KNHB HC Bloemendaal Heren 1

Brons + Zilver

7-nov

KNZB Paralympische zwemselectie

Goud

8-nov

ROC Horizoncollege

Brons + Zilver

11-nov

IPC Para-Snowboard World Cup

Brons

11-nov

KNKV RTC Zuid West u19

Zilver

14-nov

Beekdal Lyceum

Brons + Zilver

18-nov

KNKV RTC Noord u17 + u19

Brons + Zilver



Via e-learning hebben tussen 20 augustus en 21 november 2019 207 personen
Voorlichting Brons afgerond, 87 personen Voorlichting Zilver, 55 personen
Voorlichting Goud, en 14 personen Nationale Testing Pool.

Begeleiders
 In de periode van 24 augustus t/m 21 november 2019 zijn er vijf
bijeenkomsten/scholingen verzorgd voor begeleidend personeel.
Datum
19-sep
25-sep
8-okt
2-nov
18-nov



Groep
Master Sportethiek NOC*NSF
NHV EHF Master Coach Program
SOMT Master Sportfysiotherapie
KNWU Ploegleiders
KNGU consulenten

Niveau
TC5
TC4
Op maat
Op maat
Op maat

Verder hebben 12 personen Trainer-Coach 3 afgerond, negen personen Trainer-Coach
4, twee personen Ouders, vijf personen Sportbonden, en drie personen
(Para)Medische begeleiders.
Op 29 oktober heeft hoofd Educatieeen bijdrage geleverd aan het Nationaal Coach
Platform van NOC*NSF. De dag ging over sportethiek. Op de dag waren naar
schatting 100 coaches aanwezig. Het web-bericht van NOC*NSF over de dag is te
vinden via: https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=26871.

1.1.3 NZVT
Van 16 augustus t/m 21 november 2019 zijn 128 product-batch combinaties (68
certificaten) toegevoegd aan de website http://antidoping.nl/nzvt.
1.2

Fitness

1.2.1 Gastlessen Fitnessopleidingen
In de periode van 20 augustus t/m 2 november 2019 zijn er drie gastlessen verzorgd
voor fitnessopleidingen en overige opleidingen.
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Datum
20-sep

Opleiding/Sport
EFAA, Emmeloord

Onderwerp
Doping & Supplementen

Aanwezig
13

7-okt

HAN Nijmegen

23

2-nov

EFAA, Pijnacker

De achterkant van
bodybuilding
Doping & Supplementen

14

1.2.2 E-learning
In de periode van 20 augustus t/m 21 november 2019 hebben zes personen de elearningmodule Fitnesstrainer A afgerond.
1.2.3 Website Eigen Kracht
In de periode van 20 augustus t/m 21 november zijn 15 web-berichten verschenen op de
website van Eigen Kracht.
1.2.4 Schriftelijke bijdragen
De voorlichter breedtesport heeft in samenwerking met twee medeauteurs een
schriftelijke bijdrage geleverd voor een artikel in Sportgericht met de titel ‘Krachttraining
voor spiermassa’, in II delen. . Deel II is gepubliceerd in Sportgericht.
1.3

Algemeen Publiek

1.3.1 Corporate website
Van 20 augustus t/m 21 november 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 20 augustus t/m 21 november 2019 zijn er 182 vragen binnengekomen (totaal
2019: 605). De meeste vragen gingen over voedingssupplementen (31%), en over het
checken of een geneesmiddel op de dopinglijst staat of niet (28%).
1.3.4 Perscontacten
 Opnieuw is het Russische dopingschandaal – en dan in het bijzonder het advies aan
het dagelijks bestuur van WADA om maatregelen te nemen wegens de manipulatie
van laboratoriumgegevens en monsters door ‘onbekende personen’ - aanleiding
geweest voor een reeks perscontacten, waarin deze complexe materie nader werd
uitgelegd en toegelicht. Ook werd een aantal maal direct gereageerd op niet-correcte
passages in ANP-berichten, waarop gecorrigeerde berichten werden verspreid of de
correcte informatie in een nieuwe bericht werd verwerkt. Op de dag van de WADA
beslissing schuift de voorzitter aan in het radioprogramma 1op1.
 Het verloop van de World Conference in Katowice leidde tot enkele interviews, o.a.
een voor de volgende editie van het vakblad Sport & Strategie, die eind van het jaar
zal verschijnen.
 De veroordeling van een Nederlandse atlete wegens grootschalige handel in drugs
trok veel aandacht, mede omdat zijzelf (via haar advocaat) suggereerde dat zij
meende dat het dopingmiddelen betrof. De Atletiekunie meldde dat zij de
Dopingautoriteit hadden benaderd over deze zaak, wat de suspense nog wat
vergrootte. Het feit dat er nog een tweede Nederlandse atleet vastzit (in Hongarije)
wegens dopinghandel leidde tot vragen over het (al dan niet) structurele karakter
hiervan.
 De stopzetting van het zogenoemde Oregon project na de veroordeling van
initiatiefnemer leidde tot vragen over de positie van een Nederlandse atlete.
3

1.4

Wetenschap

1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget
De Dopingautoriteit heeft een jaarlijks wetenschappelijk budget van € 70.500. Besloten is
om dit jaar dopingpreparaten uit de HAARLEM-studie van de Anabolenpoli te laten
onderzoeken op allerhande vervuiling, zoals zware metalen en pesticiden. Het onderzoek
heeft vertraging opgelopen door een capaciteitsprobleem op het laboratorium van
Wageningen Food Safety Research.
1.4.2 Onderzoek Handel in Doping
Op 12 september is er een overleg geweest met de begeleidingscommissie van het
Handel in Doping-onderzoek. De onderzoekers hebben aangegeven dat de dopingwereld
erg gesloten is. Hierdoor verloopt het onderzoek moeizaam. Ook hebben ze vertraging
opgelopen, waardoor de verwachte rapportage niet dit jaar maar vermoedelijk begin
volgend jaar zal worden afgerond.
1.4.3 Topsportonderzoek
Het Mulier Instituut heeft de dataverzameling van het ‘Topsport Prevalentieonderzoek’
afgerond. Ook zijn de eerste resultaten binnen. De grootste teleurstelling is dat de
prevalentiemeting is mislukt. De gebruikte methode bleek niet goed te werken, waardoor
er geen betrouwbaar prevalentiecijfer kan worden berekend. Daarnaast viel de respons
tegen. Over beide onderwerpen is op 18 september overleg gevoerd met het Mulier
Instituut, VWS en NOC*NSF.
1.4.4 Inventarisatie Wetenschappelijke Literatuur
Er zijn in de periode van 22 augustus t/m 21 november 35 artikelen toegevoegd aan het
wetenschappelijk archief. Deze zijn ook allemaal toegevoegd aan doping.nl.
1.4.5 Wetenschappelijke inbreng Supplementenwijzer App
Er zijn in de periode van 22 augustus t/m 21 november 21 nieuwe profielen toegevoegd
aan de Supplementenwijzer App, 16 oudere profielen zijn aangepast.
1.4.6 Anabolenpolikliniek
Voor een wetenschappelijke publicatie over de HAARLEM-studie zijn, op basis van de
geanalyseerde preparaten in dat onderzoek, gegevens gegenereerd over het de aard en
herkomst van de gebruikte anabolen in Nederland.
1.4.7 Ondersteuning dopingzaken
Er is in de periode van 22 augustus t/m 21 november wetenschappelijke ondersteuning
gegeven in een modafinilzaak en een salbutamolzaak. De wetenschappelijk medewerker
heeft daarnaast ondersteuning gegeven in incidenten rond watervergiftiging en
testosterontherapie bij diabetes.
1.4.8 Overig
 Op basis van het verslag van een Utrechtse masterstudent farmacologie, heeft de
wetenschappelijk medewerker een artikel over natuurlijke bèta-2-adrenerge stoffen in
supplementen geschreven voor Fytotherapie.
 Er heeft zich een nieuwe student farmacologie aangemeld voor een
literatuuronderzoek bij Dopingautoriteit. Deze zal de cathinones inventariseren die
inmiddels op de zwarte markt zijn opgedoken. De wetenschappelijk medewerker gaat
hem begeleiden.
 De wetenschappelijk medewerker heeft een artikel geschreven over ecdysteron als
mogelijk dopingmiddel voor Bionieuws.
1.4.9 Promotieproject
De wetenschappelijk medewerker is zijn promotieproject naar de relatie tussen
anabolengebruik en narcisme in bodybuilding en fitness aan het opstarten.
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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 19 november 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 medio november 2019:
Uitgevoerde dopingcontroles

Aantal

Nationaal Programma

2.247

In opdracht van derden

585

Totaal aantal uitgevoerde controles

2.832

2.1.3 Controles 2019 – bevindingen
Tot en met medio november 2019 zijn de volgende Adverse Analytical Finding en/of Non
Analytical Findings in 2019 door de Dopingautoriteit geregistreerd:
Belastende analyseresultaten en niet analytische bevindingen
Resultaat
Groep/klasse
Opvolging/sanctie
Hormoon- en
Metaboliet van
Sporter in bezit van geldige dispensatie.
metabole
tamoxifen
Dossier gesloten.
modulatoren
Metaboliet van
Sporter in bezit van geldige dispensatie.
Stimulantia
methylfenidaat
Dossier gesloten.
Peptide hormonen,
groeifactoren,
Sporter in bezit van geldige dispensatie.
hGH
verwante stoffen en Dossier gesloten.
mimetica
(Metaboliet van)
Medische dispensatie verleend (niet TP),
Stimulantia
amfetamine
dossier gesloten.
Metaboliet van
methylfenidaat

Stimulantia

(Metaboliet van)
methylfenidaat

Stimulantia

Deelname aan officiële
wedstrijd tijdens
dopingschorsing

Sporter in bezit van geldige dispensatie.
Dossier gesloten.
Sporter in bezit van geldige dispensatie.
Dossier gesloten.
Sporter in beroep tegen uitspraak
Commissie Naleving Dopingsancties
(CND). Zittingsdatum Beroep commissie
Naleving Dopingsancties (BND)
aanstaande.

Metaboliet van
tamoxifen

Hormoon- en
metabole
modulatoren

Sporter in bezit van geldige dispensatie.
Dossier gesloten.

Metaboliet van
drostanolone,

Anabole middelen

ISR: 4 jaar schorsing
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Resultaat
metaboliet van
stanozolol, positieve
IRMS

Groep/klasse

Opvolging/sanctie

Indapamide, 19norandrosterone

Diuretica en
maskerende
middelen, anabole
middelen

Zaak in behandeling ISR. Medische
dispensatie voor indapamide.

Prednison, prednisolon

Glucocorticoïden

Medische dispensatie verleend (niet TP),
dossier gesloten.

Salbutamol (>1000
ng/ml)

Bèta-2 agonisten

Zaak aangedragen bij ISR.

Metaboliet van
tamoxifen
Metabolieten van
spironolacton

Hormoon- en
metabole
modulatoren
Diuretica en
maskerende
middelen, anabole
middelen

Sporter in bezit van geldige dispensatie.
Dossier gesloten.
Sporter in bezit van geldige dispensatie.
Dossier gesloten.

Amfetamine

Stimulantia

Sporter in bezit van geldige dispensatie.
Dossier gesloten.

(metaboliet van)
methylfenidaat

Stimulantia

Medische dispensatie verleend (niet TP),
bond geadviseerd dossier te sluiten.

Carvedilol, bumetanide

Bètablokkers,
diuretica en
maskerende
middelen

Medische dispensatie verleend (niet TP),
dossier gesloten.

Amfetamine

Stimulantia

Sporter in bezit van geldige dispensatie.
Dossier gesloten.

(Metabolieten van)
hydrochloorthiazide
Insuline

Diuretica en
maskerende
middelen
Hormoon- en
metabole
modulatoren

Medische dispensatie verleend (niet TP),
bond geadviseerd dossier te sluiten.
Medische dispensatie verleend (niet TP),
dossier gesloten.

Carboxy-THC

Cannabinoiden

Zaak aangedragen bij ISR.

Metaboliet van
methylfenidaat

Stimulantia

Zaak aangedragen bij ISR.

Metaboliet van
methylfenidaat

Stimulantia

Sporter in bezit van geldige dispensatie.
Dossier gesloten.

Carboxy-THC

Cannabinoiden

Zaak aangedragen bij sportbond

Stimulantia

Sporter in bezit van geldige dispensatie.
Dossier gesloten.

Stimulantia

Zaak aangedragen bij sportbond.

Stimulantia

Zaak aangedragen bij ISR.

Stimulantia

Zaak in behandeling

Metaboliet van
methylfenidaat
Amfetamine,
(metabolieten van)
cocaïne
(Metaboliet van)
modafinil
(metaboliet van)
methylfenidaat

6

Naast bovengenoemde speelt er momenteel een tweetal aan social drugs gerelateerde
zaken in het buitenland. Deze zaken staan – voor zover bekend – los van elkaar.
Een Nederlandse sportbond heeft twee zaken aangedragen bij de aanklager van het ISR
ten aanzien van vermeend gebruik van stimulantia door twee verschillende 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 begin januari 2019 tot en met medio november
2019 zijn de volgende whereabouts-fouten door de Dopingautoriteit geregistreerd:
Vastgestelde whereabouts-fouten
FF
FF
FF
MT
Nog in
Definitief
Totaal Nog in
procedure vastgesteld
procedure

2
2
2
1
1

Totaal

0

0

0

3
11

MT
Definitief
vastgesteld

MT
Totaal

Definitief
FF + MT

Aantal
unieke
sporters
(Def. FF
+ MT)

Aantal
sporters
met
tweede
strike

3
3
3
2
3
2
4
3
23

5
5
3
4
4
3
4
6
34

3
3
3
2
3
2
4
3
23

3
3
3
2
3
2
4
3
23

0

2.1.5 Target/ doelgerichte controles
De Dopingautoriteit heeft de afgelopen periode meerdere target controles verricht op
basis van aanbevelingen van haar Athlete Passport Management Unit (APMU) met
betrekking tot potentieel afwijkende bloed- en/of steroïdprofielen. Op basis van
intelligence verkregen informatie zijn er tijdens een atletiek evenement gerichte
controles uitgevoerd met als resultaat een positieve analytische laboratorium bevinding.
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 in omvang toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar
en behelst zowel urine- als bloedcontroles, verdeeld over een drietal teams. Elk met een
specifieke testfrequentie. Renners die nog geen whereabouts bij de UCI/CADF dan wel
hun NADO aanleveren hebben van de Dopingautoriteit een whereaboutsverplichting
opgelegd gekregen. Tevens zijn zij voorzien van de benodigde informatie om digitaal de
whereabouts te kunnen aanleveren.
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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
WhatsApp
Telefonisch

Actie
Contact gelegd met melder. Informatie
verkregen.
Gesprek gepland en gevoerd met melder.
Vervolgstappen nader te bepalen.

Status
Afgesloten
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:
Oorsprong
Afdeling Educatie
DCO
WhatsApp

MPD
Telefonisch
Telefonisch
MPD

MPD

3.2

Actie
Onderzoek verricht. Melding
geregistreerd.
Onderzoek verricht, geen verdere
stappen noodzakelijk.
Onderzoek verricht, melder om meer
informatie verzocht en verkregen. Geen
verdere acties noodzakelijk.
Onderzoek verricht, informatie gedeeld
en geregistreerd.
Onderzoek verricht, informatie gedeeld
met NADO Vlaanderen.
Onderzoek verricht, geen verdere
stappen noodzakelijk.
Melder verzocht om meer informatie.
Geen nadere toelichting door melder.
Informatie gedeeld met NADO
Vlaanderen.
Melder geïnformeerd en verzocht om
meer informatie.

Status
Gesloten
Gesloten
Gesloten

Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten

Lopend

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 16 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 vier momenten van dergelijke informatie
voorzien.
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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
NADO Vlaanderen
AIU
3.4

Verstrekking informatie
3
1

Informatieverzoeken

Additioneel aan de eerdergenoemde meldingen wordt I&I desgevraagd eveneens
verzocht om intern informatie te genereren. Hierbij kunnen het hoofd van de afdeling
handhaving & opsporing, andere afdelingen of de voorzitter binnen de Dopingautoriteit
een verzoek indienen. In de afgelopen periode zijn er drie van dit soort verzoeken
binnengekomen. In alle gevallen kon er relevante informatie verstrekt worden.

4.

Juridische zaken

4.1

Niet-naleving voorwaarden dopingsanctie

Bij een evenement 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). De CND heeft geoordeeld dat de sporter inderdaad de voorwaarden van zijn
schorsing heeft geschonden en dat daarbij sprake was van enige mate van schuld. Dit
heeft ertoe geleid dat er één jaar uitsluiting aan de eerdere schorsing van vier jaar is
toegevoegd. De betrokken sporter heeft tegen dit besluit bestuursrechtelijk bezwaar én
verenigingsrechtelijke beroep ingesteld. De voorzitter van de Dopingautoriteit heeft het
bestuursrechtelijke bezwaar afgewezen. De sporter heeft tegen deze beslissing geen
beroep ingesteld bij de bestuursrechter.
Na het afronden van de lopende procedure bij de BND zullen de interne procedures en
het reglement CND/BND waar nodig worden aangepast.
4.2

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Er zijn nu al enkele maanden geen nieuwe Wob-verzoeken ontvangen, hetgeen leidt tot
de voorlopige conclusie dat ons Wob-beleid vruchten heeft afgeworpen.

5.

COO-zaken/ondersteuning

De begroting voor 2020 is ingediend en het daaraan gekoppelde Meerjarenbeleidsplan
2020-2022 is intern afgerond. Het begrotingstraject verliep erg rommelig omdat we
verschillende signalen kregen vanuit VWS over de eisen die hierbij gelden. Uiteindelijk is
de definitieve begroting op 26 november opgestuurd. Hij bevat een uitbreiding van het
personeelsbestand bij de afdeling Handhaving & Opsporing, uitbreiding van de aanstelling
van de wetenschappelijk medewerker ten behoeve van zijn promotietraject, en enkele
nieuwe plannen. Er worden nu ook voorbereidingen getroffen om één kamer erbij te
huren (nog steeds rekening houdend met de overheidseisen op het gebied van vierkante
kantoormeters per medewerker).
Ten behoeve van de aankomende jaarcontrole door de accountant zijn er meerdere
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De jaarrekening moet sneller opgesteld
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worden dan wat wij tot nu toe gewend waren; voor zbo’s geldt een deadline van 15
maart. Los hiervan zullen wij in 2020 overstappen op nieuwe boekhoudsoftware (Exact).
De verwachting is dat dat beter aansluit op onze wensen.
Middels verschillende bijeenkomsten is er voorgesorteerd op de Wnra (Wet Normalisering
Rechtspositie Ambtenaren) die per 1 januari 2020 zal ingaan en de op dezelfde datum
ingaande CAO Rijk. Het personeel is in grote lijnen al geïnformeerd. Het
personeelsreglement moet nog opgesteld worden.
Er zijn weer verschillende VWS-overleggen geweest. Zoals eerder afgesproken is iemand
van de afdeling Juridische Zaken naar het Privacy-kring overleg gegaan. De COO is naar
bedrijfsvoeringoverleg geweest. Andere overleggen zijn afgezegd in verband met te
drukke werkzaamheden en relatief minder interessante agenda’s.
Inmiddels zijn er meerdere onderwerpen op ons afgekomen in de categorie
“verplichtingen voor overheidsinstanties”. En allemaal onderwerpen die niet naar voren
zijn gekomen tijdens de fase van ‘kwartier maken’. Het betreft:
 het implementeren van een strikt domeinnamenbeleid en daaraan gekoppelde
verhuizing van websiteregistraties;
 de verplichting om elektronische facturering mogelijk te maken voor iedere partij
die dit wenst;
 de verplichting om iemand aan te stellen die een afstand tot de arbeidsmarkt
ervaart volgens ‘de banenafspraak’;
 het opstellen van een duurzaamheidsbeleid.
Alle onderwerpen zijn aangepakt, maar nog niets is afgerond.
Het verbetertraject op het gebied van ICT nadert het einde. Alleen de toegang tot een
deel van het netwerk voor dco’s moet nog gerealiseerd worden. Voor de toekomst van de
ICT zijn er weer nieuwe kleine stapjes gezet richting een rijksdatacentrum. Een akkoord
op ambtenarenniveau van het ministerie van Justitie & Veiligheid lijkt de laatste hobbel
te zijn, en de pogingen om die te nemen vinden nu plaats. Bij de bestuurstafel is
gesproken over de moeizame voortgang van alle ICT-gerelateerde projecten. Ze zullen
allemaal iedere twee weken terugkomen op de agenda.
Tenslotte is er een oude wens van vele collega’s ingewilligd: er is overgestapt op een
koffiebonenautomaat.

6.

GDS-secretariaat

In de afgelopen periode zijn 36 aanvragen goedgekeurd.
Vijf aanvragen werden afgewezen.
Augustus
7
September
10
Oktober
14
November
5
In 14 gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat, voor prednison en insuline
werden vijf dispensaties verleend.
In totaal waren er dispensaties van 21 verschillende bonden.
Vijf van de dispensaties waren voor de KNWU, drie aanvragen waren afkomstig uit het
basketbal, het voetbal, het schaatsen en van de Ned. Ski vereniging.
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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.
Sinds de vorige Raad van Advies vergadering zijn er ongeveer 150 nieuwe documenten
actief gezet. Het totaal aantal documenten is nu 6.053. Het actief zetten van het 6000ste
document is gepaard gegaan met een nieuws- en persbericht. Enkele weken later is een
specifiek historisch-getint document actief gezet: een overzicht van alle dopingstoffen op
alle wereldwijde dopinglijsten sinds 1968. Hiermee kunnen journalisten, historici en alle
overige geïnteresseerden opzoeken wanneer welke stof verboden is verklaard (en
eventueel onder welke voorwaarden). Hier is inmiddels ook internationale belangstelling
voor getoond.

8.

Internationale zaken

8.1

WADA

8.1.1 WADA concept dopinglijst
WADA heeft, zoals altijd, eind september de Prohibited List 2020 bekend gemaakt. Aan
de vertaling wordt – in nauwe samenwerking met de KNMP – gewerkt.
8.1.2 Working Group on the Prevalence of Doping
De WADA Working Group on the Prevalence of Doping heeft een telefonische vergadering
gehouden om de eerste resultaten van de pilot projecten bij de Europese Spelen in
Minsk, de Pacific games in Samoa en de panamerikaanse Spelen in Lima te bespreken.
Helaas waren de analyses nog niet ver genoeg gevorderd voor definitieve conclusies; die
volgen later. Deze pilots waren 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 NADO Working Group
Op 7 en 8 oktober was de tweede bijeenkomst van deze Werkgroep in 2019. Hier werden
de voorlopige conclusies van het onderzoek naar Rusland in concept gedeeld, en werd de
te kiezen strategie besproken. Het is niet waarschijnlijk dat de voorzitter van de
Dopingautoriteit (na vijf opeenvolgende benoemingen) opnieuw in de werkgroep
benoemd zal worden, dus mag worden aangenomen dat dit de laatste bijeenkomst was
waaraan hij kon deelnemen.
8.1.4 World Conference
De voorzitter woonde de World Conference in Katowice bij, en leverde een mondelinge
bijdrage (van 2:57 minuten) aan de bijeenkomst. Op deze bijdrage werd later tamelijk
uitgebreid gereageerd door het Drafting Team van WADA. Belangrijker waren de vele,
vele contacten in de wandelgangen die deze conferentie tot het ultieme netwerkmoment
verheffen.
8.2

Raad van Europa

8.2.1 Anti-Doping Convention
Anti-Doping Conventie Raad van Europa: de zogenaamde Monitoring Group behorende
bij de Anti-Doping Conventie heeft in oktober unaniem voorstellen van een ad hoc group
onder voorzitterschap van de Dopingautoriteit goedgekeurd om te komen tot een
aanpassing van de huidige Conventie. Dit is slechts een stap in het proces, maar toch
een belangrijke: het Comité van Ministers zal nu gevraagd worden een besluit te nemen
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over het daadwerkelijk formeel in gang zetten van het proces tot het opstellen van een
aangepaste Conventie.
8.2.2 Advisory Group on Education
Op 3-4 september heeft hoofd Educatie vergaderd met de Advisory Group on Education.
Het hoofddoel was om de agenda voor de groep voor de komende jaren te bepalen nu
het vorige hoofddoel – WADA helpen bij het ontwikkelen van de International Standard
for Education – is afgerond. Besloten is om richtlijnen te ontwikkelen voor groepen die
buiten de directe aandacht van WADA liggen. Hiervoor is een drafting groep opgesteld,
bestaande uit circa 12 Europese collega’s. Het Hoofd Educatie maakt deel uit van deze
groep. Op 28 oktober heeft de eerste videomeeting plaatsgevonden.
8.2.3 Cahama
Op 27 november kwam Cahama (de commissie die standpunten inneemt over
voorgenomen WADA-besluiten) in een extra bijeenkomst bijeen om het aan het WADAbestuur uitgebrachte advies betreffende Rusland te bespreken. De bijeenkomst
resulteerde in steun voor het advies, zij het in wat afgezwakte bewoordingen.
8.3

iNADO

8.3.1 iNADO algemeen
Halverwege november ’19 heeft Graeme Steel zijn functie als CEO neergelegd, en is hij
opgevolgd door Jorge Leyva. Deze heeft aanvang gemaakt met het invullen van
bestaande vacatures. Naar verwachting zal de organisatie over ongeveer drie maanden
weer op sterkte zijn. Intussen blijven er af en toe nieuwe kandidaat-leden zich melden;
het betreft welhaast per definitie kleine en weinig kapitaalkrachtige NADOs (omdat de
grote allang lid zijn).
8.4

Overig Internationaal

8.4.1 NADO Leader Summits
Op 4 november is – in directe relatie tot de World Conference – in Katowice een Summit
georganiseerd die resulteerde in een brief aan WADA (zie ingekomen brieven). De
Dopingautoriteit kon hierbij jammer genoeg niet aanwezig zijn. Op 27 november volgde
een tweede Summit in Parijs, waar het hoofd Juridische Zaken als technisch voorzitter
fungeerde. Deze tweede Summit was bedoeld om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen
op het besluit dat het dagelijks bestuur van WADA op 9 december ging nemen.
8.4.2 ICIC2020
De voorbereidingen van deze conferentie (15-17 januari 2020) verlopen voorspoedig.
Voor vrijwel alle plenaire sessies en workshops zijn (goede) sprekers en moderatoren
gevonden, en het deelnemersaantal nadert het maximum (135 op het moment van
schrijven). De samenwerking met het organisatiebureau (ARKO Sports Media) en de
locatie (Kasteel Vaalsbroek) verloopt soepel. Wel zijn er onduidelijkheden opgedoken in
de toezeggingen die de provincie gedaan heeft betreffende het diner op 16 januari.
Daaraan wordt nog gewerkt. Onder andere omdat er geen sponsorgelden meer aanvaard
kunnen worden, kost deze editie netto meer dan de vorige, maar blijft ze naar
verwachting wel binnen de begrotingsruimte.
8.4.3 Nordic Conference on Doping and Public Health
 Op 24-25 oktober zijn het hoofd Educatie en de voorlichter breedtesport naar de
Nordic Conference on Doping and Public Health in Kopenhagen geweest. Deze
conferentie wordt om de twee jaar gehouden. Medewerkers van de Anabolenpoli
waren ook aanwezig. Een verslag over de conferentie is naar de Bestuurstafel
gegaan.
 Voorafgaand aan de conferentie hebben hoofd Educatie en de voorlichter
breedtesport deelgenomen aan een rondetafelgesprek over effectieve interventies op
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het gebied van doping en fitness. Dit gesprek is onderdeel van een
promotieonderzoek van de universiteit van Aarhus.
8.4.4 International Network for Doping Research
Bij het congres van het International Network for Doping Research is door de COO een
presentatie gegeven over de wijze waarop veranderingen in dopingbeleid doorgevoerd
kunnen worden. Dit lag nog in het verlengde van de promotie uit 2016.
8.4.5 KLM Open
De COO heeft een gastbezoek gebracht aan de KLM Open. Dit is het grootste nationale
golftoernooi maar wij als Dopingautoriteit spelen geen officiële rol daarbij.
8.4.6 USADA
Er is een bezoek gebracht aan het jaarlijks wetenschappelijk congres van de
Amerikaanse collega’s, USADA. Op allerlei deelonderwerpen is de laatste info op het
gebied van dopingdetectie gedeeld.
8.4.7 Unesco Conference of Parties
In de laatste week van oktober vond de tweejaarlijkse Conference of Parties (= landen
die zich gebonden hebben aan de Unesco Anti-Doping Conference) plaats in Parijs. De
voorzitter van de Dopingautoriteit heeft de eerste dag van deze driedaagse conferentie
bijgewoond.
8.4.8 Ontmoeting tussen de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden
Voorafgaande aan die Conference of Parties was in de Nederlandse Ambassade een
bijeenkomst georganiseerd tussen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland, met het
doel om elkaar te informeren over het antidopingbeleid van deze landen. De drie
Caraïbische landen staan nog helemaal aan het begin van het traject. Om hen op gang te
helpen heeft de Dopingautoriteit een document opgesteld waarin de verplichtingen van
alle stakeholders (regeringen, sport en antidopingorganisaties) worden vermeld en
toegelicht.
8.4.9 IADA
Eveneens in directe relatie met de Conference of Parties werd de jaarlijkse IADAbijeenkomst in Parijs georganiseerd. De ambities van het gezelschap zijn steeds meer
naar beneden bijgesteld, maar een jaarlijkse ontmoeting tussen gelijkgestemde
regeringen met hun NADOs wordt nog steeds gewaardeerd, en levert ook wat op als het
om bepaalde concrete agendapunten gaat.
8.4.10 Kennisuitwisselingsbijeenkomsten
 Op 18 oktober heeft een collega van Anti-Doping Norway (ADNO) een bezoek
gebracht aan de Dopingautoriteit. Zij is dit jaar gestart binnen het educatieteam van
ADNO en heeft een aantal jaren in Nederland gewoond.
 Op 1 november bracht de directeur van de Nieuw-Zeelandse NADO, een werkbezoek
aan de Dopingautoriteit.
 Op 20 november hebben de educatieteams van de Dopingautoriteit en NADA
Germany een kennisuitwisselingsdag gehad op Papendal.

9.

Bureau / diversen

9.1

Personeel

9.1.1 Personele aangelegenheden
De Intelligence Officer zal per 1 januari zijn carrière elders voort zetten. De beschikbare
Dopingautoriteit vacature zal uitgezet worden binnen de overheidskanalen. Daarnaast zal
de vacature ook geplaatst worden op de website van de Dopingautoriteit.
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9.1.2 Personeelsvertegenwoordiging
26 september is er overleg geweest met de voorzitter van de Dopingautoriteit. Dit
overleg was nuttig en het verliep in uitstekende harmonie.
9.2

Leveranciers

De Dopingautoriteit heeft de afgelopen periode gesproken met verschillende aanbieders
van dopingcontrolematerialen in de markt teneinde ontwikkelingen op de voet te kunnen
blijven volgen. De algehele trend is dat monsterintegriteit en veiligheid thema’s zijn
waarop producenten willen door-ontwikkelen. Verschillende producenten zien meer
potentie in monster containers op basis van medical grade plastics dan op basis van het
bewezen inerte glas. Er zijn op dit moment in de antidopingwereld geen vergelijkende
studies beschikbaar met betrekking tot detectie verschillen van middelen van de
dopinglijst verzameld in glas of plastic.
9.3

Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten

9.3.1 Lezingen
Er is door de COO een presentatie gegeven aan het Rotterdams Lunchgezelschap en aan
een business club in Waalwijk. De meerwaarde van dit soort bijeenkomsten is
twijfelachtig; het was in beide gevallen meer een vriendendienst. Maar zoals altijd
kunnen discussies met onbekende mensen ook onbekende kanten van het
dopingonderwerp belichten. Hiernaast is er een gastcollege gegeven aan de Vrije
Universiteit.
9.3.2 Instituut Sportrechtspraak
De voorzitter heeft overlegd met het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak, zoals al
sinds jaren periodiek gebeurt. Het was een zeer positief en vruchtbaar gesprek, waarin
een aantal goede procedurele afspraken is gemaakt.
9.3.3 BHV
De jaarlijkse BHV-herhalingscursus, inclusief ontruimingsoefening, is door de drie
betrokken collega’s succesvol doorlopen.
9.3.4 VWS
Naast een reeks incidentele besprekingen en ontmoetingen met VWS-collega’s zijn de
volgende bijeenkomsten het vermelden waard:
- Op 1 oktober het Directeurenoverleg tussen de directeur Sport van VWS en
Herman Ram
- Op 19 november het bestuurlijk overleg met de nieuwe pSG (waarmee een dag
eerder al was kennis gemaakt) en de Directie Sport.
- Het periodieke Handel-in-Doping overleg werd ditmaal bijgewoond door de COO,
omdat de voorzitter verhinderd was.
9.3.5 NOC*NSF
Op 18 november woonde de voorzitter de ALV van NOC*NSF bij. Tijdens deze
vergadering keek de nieuwe voorzitster terug op haar eerste 180 dagen. Met haar en
vele anderen werd tijdens diner en borrel van gedachten gewisseld. De voorzitster brengt
op 12 december een werkbezoek aan de Dopingautoriteit.
9.4

Beleidsontwikkeling

Het Meerjarenbeleidplan 2020-2022 is ingebracht in het Bestuurlijk Overleg met pSG en
Directeur Sport, en gepubliceerd op de corporate website.
Herman Ram
29 november 2019
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