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Betreft Beantwoording Wob-verzoek gebruik schildklierhormonen 

[...]          , 

Op 8 januari ontving ik uw schrijven van 1 januari jl., waarin u mij in het kader van de 
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoekt om met betrekking tot het 
gebruik van schildklierhormonen door sporters kopieën te ontvangen van de relevante 
documenten. Op 25 januari 2019 heb ik de afhandeling van uw Wob-verzoek verdaagd 
tot uiterlijk 5 maart 2019. Op 6 februari 2019 heeft u uw verzoek tijdens een gesprek op 
ons kantoor mondeling toegelicht. 

Uw verzoek 
U heeft mij verzocht om de volgende informatie: 

Een kopie van alle documenten over het gebruik van schildklierhormonen door 
Nederlandse sporters. 
Indien het belang van bescherming van persoonsgegevens integrale 
openbaarmaking van de in het verzoek gevraagde gegevens in de weg staat, om 
openbaarmaking met weglating van die gegevens die niet als persoonsgegevens 
zijn aan te merken. 
Het verzoek betreft documenten uit de periode 1 januari 2017 tot heden, ex 
nunc. 
Indien de Dopingautoriteit van mening is dat persoonlijke beleidsopvattingen in 
documenten bestemd voor intern beraad integrale openbaarmaking in de weg 
staan, is het verzoek om openbaarmaking van de in die documenten vastgelegde 
informatie voor zover dat geen persoonlijke beleidsopvatting is, en - meer 
subsidiair - om ambtshalve beperkte samenvattingen. 
Indien de Dopingautoriteit toepassing wil geven aan artikel 10 lid 2 sub c Wob is 
het verzoek om openbaarmaking met weglating van de gegevens die een 
belemmering vormen voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 
Een digitale kopie van originelen in digitale vorm en een papieren kopie van 
informatie die in papieren vorm aanwezig is. 
Een inventaris/ijst met daarop alle onder de reikwijdte van het verzoek vallende 
documenten, met daarbij per document: verstrekt/geheel geweigerd/gedeelte/ijk 
geweigerd; en per weigering de grond, de motivering en de weging ten opzichte 
van het algemeen belang. 
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Precisering 
Naar aanleiding van mijn verzoek tot precisering heelt u mij op 7 februari 2019 bericht 
het verzoek te willen concretiseren tot sporters uit de Registered Testing Pool, in de 
volgende sporten: atletiek, roeien, schaatsen, voetbal, wielrennen en zwemmen. 

Beoordeling verzoek 
De Wob kent geen verplichting tot het vervaardigen van gegevens die niet in bestaande 
documenten zijn neergelegd. De gegevens waarom u verzoekt - het gebruik van 
schildklierhormonen door sporters - worden door de Dopingautoriteit niet apart 
geregistreerd. De informatie waarom wordt verzocht kan slechts worden verkregen door 
het doornemen van ieder afzonderlijk dossier van alle sporters die een geneesmiddelen 
dispensatieverzoek hebben ingediend en/of een dopingcontroleformulier hebben 
ingevuld, hetgeen gelijk staat aan het vervaardigen van nieuwe informatie. Dergelijke 
acties kunnen van de Dopingautoriteit in het kader van de Wob niet worden verlangd. 

Besluit 
Gelet op het voorgaande heb ik besloten niet aan uw verzoek tegemoet te komen. 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Dopingautoriteit 
voor deze, 

Steven Teitler 
Hoofd afdeling juridische zaken 

Bezwaar 

Deze brief is een besluit in de zin van de Awb. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift moet - o.v.v. 'Wob bezwaar' - worden gericht aan: Dopingautoriteit, postbus 
5000, 2900 EA Capelle aan den IJssel, t.a.v. de voorzitter. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. 
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