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

[...]
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Postbus 20673
1001 NR Amsterdam 
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Betreft: Wob-verzoek over op het gebruik van schildklierhormonen door sporters 

Amsterdam, 1 januari 2019 

Geachte [...]            , 

Hierbij doe ik, [...]          , woonachtig te [...]         , werkzaam voor onder meer NRC, een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over het gebruik van thyrax door sporters. 
Het verzoek wordt hieronder nader uitgewerkt. 

Bestuurlijke aangelegenheden waarop dit verzoek betrekking heeft, zijn uw uitvoering van de 
taken die vo01tvloeien uit de Wet uitvoering anti-dopingbeleid (Wuab), uw taak inzake goed 
bestuur en de juiste besteding van publieke middelen. 

De Dopingautoriteit is per 1 januari 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. 

Uit onderzoek van Nieuwsuur en het Noordhollands Dagblad bleek eerder dit jaar dat 
verschillende Nederlandse topsporters het schildklierhormoon Levothyroxine, met merknaam 
thyrax genoemd, gebruiken. De Dopingautoriteit riep daarna op de schildklierhormonen op de 
internationale dopinglijst te krijgen 1• Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
verzoek ik u om een kopie van alle documenten over het gebruik van schildklierhormonen door 
Nederlandse sporters. 
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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 niet als persoonsgegevens zijn aan te 
merken. 

Om de omvang van het verzoek overzichtelijk te houden beperk ik dit tot documenten uit de 
periode 1 januari 2017 tot heden, ex nunc. 

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. 

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, 

2/3 



[...] 

3/3 




