
Aan: 
Dopingautoriteit 
t.a.v. de afdeling Juridische Zaken
Postbus 5000
2900 EA Capelle aan den IJssel

Betreft: Wob-verzoek over contact Dopingautoriteit met Sunweb 

Geachte [...]             , 

 [...]
p/a NRC Handelsblad 

Postbus 20673 1001 

NR Amsterdam 

[...]

Amsterdam, 1 januari 2019 

Hierbij doe ik, [...], woonachtig te [...]  , werkzaam voor onder meer NRC, een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over het contact tussen de 
Dopingautoriteit en Team Sunweb. Het verzoek wordt hieronder nader uitgewerkt. 

Bestuurlijke aangelegenheden waarop dit verzoek betrekking heeft, zijn uw uitvoering van de 
taken die voortvloeien uit de Wet uitvoering anti-dopingbeleid (Wuab), uw taak inzake goed 
bestuur en de juiste besteding van publieke middelen. 

De Dopingautoriteit is per 1 januati 2019 omgevormd van een stichting naar een zbo. Deze 
omvorming vloeit voort uit de Wuab. Deze Dopingautoriteit zal de door de wet opgedragen taken 
gaan uitvoeren, waaronder de taken die de huidige stichting Dopingautoriteit momenteel op basis 
van het Nationaal Dopingreglement uitvoert. De Dopingautoriteit is bevoegd leden die behoren 
tot de zogeheten Registrered Testing Pool (RTP) en leden die niet behoren tot de RTP, te 
selecteren voor dopingcontroles binnen en buiten wedstrijdverband. Deze leden zijn verplicht 
medewerking te verlenen aan de dopingcontroles. 

Begin 2018 maakte Team Sunweb bekend te gaan samenwerken met de Dopingautoriteit1
 De 
•

autoriteit voert interne controles uit bij de renners van zowel de herenploeg, de vrouwenploeg als 
ook de opleidingsploeg. Ook gaat de Dopingautoriteit voor de ploeg whereabouts en biologische 
paspoorten beheren. 

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek ik u om kopieën van alle 
. documenten over de samenwerking tussen de Dopingautoriteit en Sunweb en/of de als gevolg 
daarvan afgenomen dopingtesten en/of het beheer van biologische paspoorten en/of whereabouts. 
Het gaat onder meer om kopieën van documenten met daarin de volgende gegevens: 

1 https://teamsunweb.com/anti-dopi112:-program/ 
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1. Het bedrag dat het bedrijf en/of de wielerploeg Sunweb de dopingautoriteit per jaar
betaalt voor deze samenwerking en hoe dit geldt door de Dopingautoriteit wordt besteed;

2. De frequentie van controles en communicatie daarover met Sunweb, zowel met renners
als andere medewerkers van en betrokkenen bij de wielerploeg;

3. Het beleid ten aanzien van het onderwerp van de controles: hoe wordt bepaald wie wordt
gecontroleerd en wanneer;

4. Communicatie met wielerploeg Sunweb over het supplement Fruitflow en andere DSM
producten;

5. Afspraken waarin de onafhankelijkheid van de Dopingautoriteit in deze is vastgelegd en
op welke manier;

6. De gevolgen voor een renner van Sunweb wanneer deze weigert mee te werken aan een
dopingtest;

7. Welke stappen er worden gezet wanneer een renner positief test.

Bij documenten moet onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht worden aan: 
1) Verslagen en notulen van, en notities over bijeenkomsten van relevante gremia en

gesprekken tussen (vertegenwoordigers van) relevante gremia;
2) Correspondentie tussen (vertegenwoordigers van) relevante gremia;
3) Rapporten, rapportage, memo's en briefings van en/of gericht

aan (vertegenwoordigers van) relevante gremia.

Onder correspondentie wordt zowel schriftelijke correspondentie (brieven, notities van 
telefoongesprekken) als digitale correspondentie (mail, sms, whatsapp etc. etc.) alsmede 
geluidbestanden, verstaan. 

Indien u van mening bent dat het belang van bescherming van persoonsgegevens integrale 
openbaarmaking van de in dit verzoek gevraagde gegevens in de weg staat, verzoek ik subsidiair 
om openbaarmaking met weglating van die gegevens die raken aan de privésfeer. 

Indien u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten bestemd voor intern 
beraad integrale openbaarmaking van documenten in de weg staan, verzoek ik subsidiair om 
openbaarmaking van de in die documenten vastgelegde informatie voor zover dat geen 
persoonlijke beleidsopvatting is, en meer subsidiair om ambtshalve beperkte samenvattingen. 

Indien u een werking ziet voor toepassing van weigergrond 10.2.C uit de Wob dan verzoek ik 
subsidiair om openbaarmaking met weglating van de gegevens die een belemmering vormen voor 
de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

Daar waar originelen zich bij of onder u in digitale vorm bevinden moet het verzoek om kopie 
opgevat worden als een verzoek om digitale kopie. Hierbij gaat een voorkeur uit naar in Word of 
Excel leesbare vormen. Daar waar originelen zich bij en onder u in papieren vorm bevinden moet 
het verzoek om kopie opgevat worden als een verzoek om papieren kopie. 
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Mocht u van mening zijn dat dit verzoek niet terecht is gekomen bij het juiste bestuursorgaan of 
dat er meerdere bestuursorganen zijn die documenten hebben die vallen onder de reikwijdte van 
dit verzoek, dan verzoek ik u dit verzoek door te geleiden. 

Ik verzoek u, gebaseerd op het zorgvuldigheidsbeginsel in de Awb en in overeenstemming met 
een groeiend gebruik in de verstrekkingspraktijk, om onderdeel van de beslissing te laten zijn een 
inventarislijst met daarop alle onder de reikwijdte van dit verzoek vallende documenten bij of 
onder u, met daarbij per document: verstrekt / geheel geweigerd / gedeeltelijk geweigerd; en per 
weigering de grond, de motivering en de weging ten opzichte van het algemeen belang. 

Mocht u met mij in contact willen komen wanneer u vragen heeft over het verzoek of een 
toelichting daarop wenst dan verzoek ik u dit gesprek uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst 
van dit verzoek te laten plaatsvinden. Mocht ik na veertien dagen niets gehoord hebben, dan ga ik 
ervan uit dat het verzoek duidelijk is en u geen nadere inhoudelijke toelichting wenst op het 
verzoek. 

Hoogachtend, 

[...]
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