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Voortgangsrapportage eind november 2019 – medio maart 2020 
 

1. Educatie 
 

1.1. Topsport  

 
1.1.1 Programma Be PROUD 

 Het programma heeft op dit moment 36 partners. 

 Er heeft een afspraak plaatsgevonden met de Bridgebond waarin de verdere invulling 

van het partnerschap is besproken. Het totale aantal afgeronde partnergesprekken 

staat daarmee op negentien. Verder hebben er de afgelopen periode oriënterende 

gesprekken plaatsgevonden met Rotterdam Topsport en Streetjump-Forte 

Development Team (wielrennen). 

 In de periode van 22 november 2019 t/m 16 maart 2020 hebben 197 sportfanaten 

(totaal 1.248) zich via www.supportschonesport.nl aangesloten als supporter van 

schone sport.  

 Het aantal ambassadeurs is op dit moment elf. 

 

Outreach-events 

 15 t/m 17 januari 2020 – ICIC2020, Vaals  

 22 januari 2020 – KNAF Licentiedagen, Eindhoven  

 1-2 februari – NK Boksen, Rotterdam. 

 

1.1.2 Leerlijn Dopingvrije Sport  
 

Sportbonden 

In de afgelopen periode is er meerdere keren met de KNKF gesproken over het 

antidopingbeleid van de bond, waaronder de implementatie van de Doorlopende Leerlijn 

Dopingvrije Sport voor sporters en coaches. Om meer KNKF-leden te bereiken met 

educatie, zijn de mogelijkheden voor een koppeling tussen het e-learning-platform en het 

inschrijfsysteem voor NK’s onderzocht. Deze koppeling zal op termijn mogelijk worden. 

In de tussentijd is er een script voor de KNKF opgezet waarmee zij meerdere keren per 

dag kunnen inzien welke e-learning-modulen de leden hebben doorlopen.  

 

Sporters 

Van 22 november 2019 t/m 16 maart 2020 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 Groep Niveau  

25-nov KNKV RTC Zuid u17 + u19 Brons + Zilver 

2-dec KNKV RTC noordwest u17 Brons 

2-dec KNKV RTC noordwest u19 Zilver 

9-dec KNRB Skadi Brons + Zilver 

21-dec Watersportverbond Talenten zeilen Brons (2x) 

6-jan KNKV u19 Zilver 

6-jan KNKV u17 Brons 

11-jan KNZB Schoonspringen talenten Brons 

11-jan KNZB Schoonspringen  Goud 

12-jan KNBSB Heren Softbal Brons + Zilver 

25-jan KNZB+ inspiratiedag talenten Brons 

http://www.supportschonesport.nl/


Datum Groep Niveau  

4-feb Young Talent Academy Nijmegen Zilver 

5-feb Young Talent Academy Nijmegen Zilver 

6-feb KNZB Waterpolo Academy heren u19 Brons + Zilver 

12-feb KNAF TeamNL talenten Brons + Zilver 

14-feb Rugby NL Academy zuidwest Brons 

17-feb KNWU wegwielrennen junioren heren Brons + Zilver 

28-feb KNWU wegwielrennen junioren dames Brons + Zilver 

2-mrt Johan Cruyff College Roosendaal Brons + Zilver 

7-mrt Lacrosse NL u19  Brons + Zilver 

9-mrt KNGU Parijs2024 dames junioren Zilver 

9-mrt KNGU Parijs2024 dames senioren Goud 

 

Via e-learning hebben tussen 22 november 2019 en 16 maart 2020 1.114 personen 

Voorlichting Brons afgerond, 157 personen Voorlichting Zilver, 85 personen Voorlichting 

Goud, en 25 personen Nationale Testing Pool.  

 

Begeleiders 

In de periode van 22 november 2019 t/m 16 maart 2020 zijn er twaalf 

bijeenkomsten/scholingen verzorgd voor begeleidend personeel. 

 

Datum Groep Niveau 

23-nov KNVB UEFA futsal B TC3 zonder producten 

28-nov NOC*NSF Module Sportethiek 

Hoofdcoaches talentontwikkeling 

TC5 

6-dec HAN Sportdiëtetiek Op maat 

16-dec Avans International Forensics Op maat 

19-dec HR Chemie & Criminaliteit Op maat 

7-jan Fontys SPECO Op maat (algemeen publiek) 

25-jan KNZB+ inspiratiedag ouders Ouders (2x) 

17-feb KNWU wegwielrennen junioren heren 

ouders  

Ouders 

3-mrt ALO Amsterdam Minor sport coaching TC3/4 

5-mrt Businessclub Westland Wil Vooruit Op maat  

9-mrt KNGU Parijs2024 coaches dames TC4 

 

 Verder hebben via e-learning 66 personen Trainer-Coach 3 afgerond, 21 personen 

Trainer-Coach 4, 9 personen Ouders, 3 personen Sportbonden, en 3 personen 

(Para)Medische begeleiders. 

 Om ook de ouders van talenten en topsporters beter te bereiken, hebben we een 

ansichtkaart voor ouders ontwikkeld. Deze kaart bevat een korte uitleg over de rol 

van ouders in schone sport en een verwijzing naar de e-learningmodule voor ouders. 

Het idee is om talenten en topsporters aan het eind van de fysieke educatiesessies 

Brons en Zilver te vragen om hun thuisadres in te vullen op de kaart. Vervolgens 

versturen wij de kaarten per post.  

 

1.1.3 NZVT 

Van 22 november 2019 t/m 16 maart 2020 zijn 147 product-batch combinaties (85 

certificaten) toegevoegd aan de website http://antidoping.nl/nzvt. 

 

http://antidoping.nl/nzvt


1.2 Fitness 

 

1.2.1  Gastlessen Fitnessopleidingen  

In de periode van 22 november 2019 tot en met 16 maart 2020 zijn er drie gastlessen 

verzorgd voor fitnessopleidingen en overige opleidingen. 

 

Datum Opleiding/Sport Onderwerp Aanwezig 

6 dec  EFAA, Reusel Doping & Supplementen 20 

6 jan  Albeda College Rotterdam  Doping & Supplementen 85 

7 mrt  Start2Move,Breda Achterkant van fitness 30 

 

1.2.2 E-learning 

In de periode van 22 november t/m 16 maart hebben zestien personen de e-learning-

module Fitnesstrainer A afgerond 

 

1.2.3 Website Eigen Kracht  

 In de periode vanaf 22 november t/m 16 maart zijn er twintig webberichten 

verschenen op de website van Eigen Kracht.  

 Op 26 februari is er in Utrecht een redactievergadering geweest met de externe 

redacteurs van Eigen Kracht. 

 

1.2.4. Schriftelijke bijdragen 

De voorlichter breedtesport heeft een schriftelijke bijdrage geleverd aan het 

dopinghoofdstuk voor het boek Fitnessinstructeur niveau 3 (voorheen Fitnessinstructeur 

A) van NL Actief.  

 

1.2.5  Diversen 

De afgelopen periode is er gewerkt aan de voorbereidingen voor het Symposium 10 jaar 

anabolenpoli. Het symposium zou gehouden worden op 26 maart, locatie Teylers 

Museum Haarlem. Vanwege het coronavirus is het symposium tot nader orde uitgesteld. 

Op het moment van uitstel waren er 155 aanmeldingen.  

 

1.3  Algemeen Publiek 

 

1.3.1  Corporate website 

Van 22 november 2019 t/m 16 maart 2020 verschenen er vijf 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 22 november t/m 31 december 2019 zijn er 56 vragen binnengekomen (totaal 2019: 

661). In vergelijking met 2018 zijn er in 2019 2,5% minder vragen gesteld. Van 1 

januari t/m 16 maart 2020 zijn er 155 vragen binnengekomen. De meeste vragen gingen 

over voedingssupplementen (42%), en over het checken of een geneesmiddel op de 

dopinglijst staat of niet (24%). 

 

1.3.4 Perscontacten 

 Aan het einde van de verslagperiode ging de grootste journalistieke interesse 

vanzelfsprekend uit naar de impact van de coronacrisis op het werk van de 

Dopingautoriteit. […]. De Dopingautoriteit bracht persberichten uit over ICIC2020, en 

de organisatie van het Symposium 10 jaar Anabolenpoli. Dat laatste bericht moest 



worden opgevolgd met een bericht over de annulering van het evenement, i.v.m. de 

coronacrisis. 

 De Dopingautoriteit berichtte over de publicatie door WADA van een nieuwe lijst met 

geschorst begeleidend personeel. Omdat op deze lijst een geschorste Nederlandse 

basisarts stond, werkzaam in een Sportmedisch Adviescentrum, trok dit de nodige 

aandacht. De betreffende arts is overigens vertrokken bij het SMA. 

 Ook het Russische dopingschandaal bleef in het nieuws, en meer in het bijzonder de 

arbitrage door het CAS in Lausanne. In het commentaar van de Dopingautoriteit is 

benadrukt dat het vooralsnog de vraag is of er wel een uitspraak zal zijn voor de start 

van de Olympische Spelen (al is inmiddels zeker dat die zullen worden uitgesteld). 

 Er is meegewerkt aan een uitzending van Undercover Nederland over dopinghandel in 

een Rotterdamse sportschool. Aanleiding was het overlijden van een van de 

bezoekers/gebruikers. 

 Tenslotte was de zaak van Nederlandse veldrijdster Denise Betsema vooral in januari 

nog in het nieuws, totdat deze met een opvallend lage sanctie van zes maanden werd 

afgerond. 

  

1.3.5 Diversen 

Sinds de oprichting van het zbo publiceert de Dopingautoriteit WOB-beslissingen en 

beslissingen op bezwaar (Awb-beslissingen) op de website. Deze publicaties zullen het 

grote publiek ontgaan, maar blijken door een kleine groep wel ‘gevolgd’ te worden. Niet 

verrassend is misschien dat dit vooral de ‘kritische volgers’ van de Dopingautoriteit zijn. 

 

1.4 Wetenschap 

 

1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget 

Het onderzoek naar de dopingpreparaten uit de HAARLEM-studie van de Anabolenpoli op 

allerhande vervuiling, zoals zware metalen en pesticiden, is bijna afgerond. 

 

1.4.2 Onderzoek Handel in Doping 

Een afsluitende bijeenkomst van de begeleidingscommissie op 12 maart is uitgesteld. De 

onderzoekers gaven aan de rapportage nog niet gereed te hebben. Een nieuwe datum 

volgt. 

 

1.4.3 Topsportonderzoek 

Het Mulier Instituut heeft de rapportage van het ‘Topsport Prevalentieonderzoek’ 

geschreven. De publicatie van het rapport zal spoedig volgen. Door methodologische 

problemen is het niet gelukt een betrouwbaar resultaat te genereren: het rapport geeft 

dus geen inzicht in de prevalentie van het dopinggebruik in de topsport. Omdat het 

onderzoek door onze minister was beloofd aan de Kamer, zal het (teleurstellende) 

resultaat ook per brief aan de Kamer gemeld worden. In de brief wordt direct een nieuw 

onderzoek aangekondigd (waarschijnlijk uit te voeren in 2021). 

 

1.4.4 Inventarisatie Wetenschappelijke Literatuur 

Er zijn in de periode van 22 november t/m 16 maart 44 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 november t/m 16 maart 31 nieuwe profielen toegevoegd aan 

de Supplementenwijzer App, 18 oudere profielen zijn herschreven. 

 

1.4.6  Anabolenpolikliniek 

Het onderzoeksprotocol ter opvolging van de HAARLEM-studie wordt door twee 

medewerkers van de Anabolenpolikliniek geschreven. De nieuwe studie heet HARNAS en 

richt zich onder andere op het toetsen van harm reduction interventies tijdens de 

begeleiding. 

 



1.4.7 Ondersteuning dopingzaken 

Er is in de periode van 22 november t/m 16 maart wetenschappelijke ondersteuning 

gegeven in een salbutamolzaak, een cannabiszaak, een atletenpaspoortzaak, een 

nandrolonzaak, twee cocaïnezaken en een DHEA/pregnenolonzaak.  

 

1.4.8 Promotietraject 

De wetenschappelijk medewerker heeft een promotor, een professor van Wageningen 

Universiteit, gevonden voor het promotieproject naar de relatie tussen anabolengebruik 

en de persoonlijkheidsstructuur van fitnessers en bodybuilders. De zoektocht naar een 

copromotor is nog gaande.  

 1.4.9 Overig 

 De wetenschappelijk medewerker heeft de bestuursvoorzitter drie keer voorzien van 

informatie ter beantwoording van vragen van media inzake pre-

workoutsupplementen, ecdysteron en melanotan. 

 De wetenschappelijk medewerker heeft assistentie gegeven aan NVWA inzake 

'farmacologische supplementen' met onder meer SARMs en secretagogues.  

 Het artikel over natuurlijke bèta-2-adrenerge stoffen in supplementen, geschreven 

voor het tijdschrift Fytotherapie, is inmiddels gepubliceerd. 

 Hoofd Educatie en de wetenschappelijk medewerker hebben een artikel geschreven 

voor Sport & Geneeskunde over het onderzoek naar dopingmiddelen in 

sportsupplementen uit 2015. Het artikel is inmiddels goedgekeurd.  

 De wetenschappelijk medewerker heeft drie wetenschappelijke artikelen over doping 

gereviewd voor Substance Use and Misuse, Performance Enhancement & Health en de 

British Journal of Sports Medicine. 

 De student farmacologie is nu halverwege zijn schrijfopdracht over de dopingpotentie 

van cathinones. 

 

 

2. Handhaving & Opsporing 
 

2.1 Dopingcontroles 

 

2.1.1 Controles 2019 – realisatie 

De norm met betrekking tot het aantal te verrichten dopingcontroles in het kader van het 

nationale programma bedroeg in 2019 2.400 dopingcontroles. In 2019 zijn in totaal 

2.427 dopingcontroles als onderdeel van het nationaal controleprogramma uitgevoerd. In 

veruit de meeste gevallen (2.068 maal) betrof het een urinecontrole. In 2019 zijn 

daarnaast ook 359 bloedcontroles uitgevoerd, onder meer in het kader van het Atleet 

Biologisch Paspoort. 

 

De 2.427 dopingcontroles in het kader van het nationaal controleprogramma vonden 

plaats bij 35 Olympische sportbonden en 15 niet-Olympische sportbonden, in de 

verhouding 93:7. Bij een aantal niet-Olympische niet dopinggevoelige sporten zijn geen 

dopingcontroles uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn de denksporten. 

 

Het percentage dopingcontroles (bloed en urine) buiten wedstrijdverband in het kader 

van het nationaal programma was 51%. Dit is een daling ten opzichte van 2018 (48%). 

  

Van het totaal van 2.427 dopingcontroles (bloed en urine) voor de sport in Nederland 

werden er 1.363 controles bij mannen uitgevoerd (56%) en 1.064 bij vrouwen (44%).  

 

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), de Koninklijke Nederlandsche Wielren 

Unie (KNWU), het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) en Skateboard 

Federatie Nederland (SFN) hebben buiten het nationale programma een additioneel 

dopingcontroleprogramma gefinancierd ten behoeve van de Nederlandse competitie.  



Verschillende Nederlandse bonden en sportorganisaties hebben additionele controles 

ingekocht bij de Dopingautoriteit ten behoeve van internationale evenementen in 

Nederland. Op basis van opdrachten van derden zijn in totaal 713 dopingcontroles 

uitgevoerd. Een daling van 20% ten opzichte van 2018, toen het in totaal 888 controles 

betrof. Deze daling is deels toe te schrijven aan het verminderde aantal grote 

internationale sportevenementen in Nederland waarbij de Dopingautoriteit een rol heeft 

gespeeld, een lichte daling van het aantal controles ten behoeve van “Koersen op Schone 

Sport” van de KNWU, en het verbreken van de samenwerking met vechtsport organisatie 

Glory Sports. 

De extra dopingcontroles waartoe Nederlandse en buitenlandse bonden en organisatoren 

opdracht gaven, waren voor het merendeel controles binnen wedstrijdverband (74%). Bij 

de dopingcontroles uitgevoerd voor derden werd 62% bij mannen en 38% bij vrouwen 

uitgevoerd. 

 

De controles, uitgevoerd als onderdeel van het nationaal controleprogramma en de 

controles die in opdracht van derden werden uitgevoerd, vormen samen het totale 

dopingcontroleprogramma zoals uitgevoerd in 2019. In totaal zijn er 3.140 

dopingcontroles uitgevoerd. 

 

Globaal overzicht uitgevoerde dopingcontroles in 2019 

 Urine Bloed Totaal 

Nationaal Programma 2.068 359 2.427 

In opdracht van derden 603 110 713 

Totaal aantal uitgevoerde controles 2.671 469 3.140 

 

In 2019 zijn 39 dossiers met afwijkende (analytische en niet-analytische) bevindingen bij 

de Dopingautoriteit geregistreerd. In 36 gevallen werden er afwijkende A-delen van 

urinemonsters geconstateerd. Driemaal betrof het een niet analytische bevinding. 

Het aantal afwijkende bevindingen (inclusief de niet-analytische bevindingen) is met 39 

dossiers op de 3.140 uitgevoerde dopingcontroles 1,2%. In vergelijking met het aantal 

uitgevoerde urinecontroles is dit 1,5%. Het percentage afwijkende bevindingen is 

nagenoeg gelijk aan het percentage over 2018 (1,0%). 

 

Van de 36 geregistreerde dossiers met afwijkende A-delen van urinemonsters gaat het in 

geen van de dossiers om atypische bevindingen waarvoor specifiek vervolgonderzoek 

nodig is om vast te (kunnen) stellen of er sprake is van een mogelijke dopingovertreding. 

Deze daling ten opzichte van 2018 (negen dossiers) is een gevolg van het werken met 

ADAMS door de Dopingautoriteit en de daarmee beschikbaar gekomen longitudinale 

informatie van sporters op basis van nationale en internationale dopingcontroles. De 

invoering van het steroïden paspoort en de nauwe samenwerking met een Athlete 

Passport Management Unit (APMU) zorgt ervoor dat de werkwijze in de opvolging is 

gewijzigd. 

 

In achttien gevallen bleek dat voorafgaand aan de controle reeds een medische 

dispensatie was verleend voor het therapeutische gebruik van de aangetroffen 

dopinggeduide stof. Deze dossiers konden gesloten worden en zijn derhalve niet 

aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie van de desbetreffende sportbond.  

In zes gevallen is, voordat het bindende resultaat door de Dopingautoriteit aan de bond 

gemeld werd, door de GDS-commissie alsnog een medische dispensatie verleend voor 

het gebruik van de geconstateerde stof. De betreffende sporter was niet opgenomen in 

de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit. Dit dossier kon derhalve alsnog 

gesloten worden en is eveneens niet aanhangig gemaakt bij de desbetreffende 

sportbond.  

 



De Dopingautoriteit heeft in 2019 in één geval de betreffende sporter een sanctievoorstel 

gedaan alvorens de zaak aanhangig te maken bij de desbetreffende sportbond en in één 

geval nadat de zaak aanhangig was gemaakt bij de desbetreffende sportbond. Beide 

sporters hebben het sanctievoorstel geaccepteerd.  

 

De Dopingautoriteit heeft uiteindelijk in 2019 dertien zaken (versus elf in 2018) in acht 

verschillende sporten aanhangig gemaakt omdat deze mogelijk in strijd waren met de 

reglementen van de betreffende bond. Het betrof in totaal twaalf mannen en een vrouw. 

De krachtsport was met drie zaken het meest vertegenwoordigd. Het totaal aantal 

(tucht)procedures waarbij de Dopingautoriteit betrokken was komt daarmee op vijftien. 

 

Het aantal behandelde zaken verricht op Nederlands grondgebied, door de 

Dopingautoriteit en vallend onder het nationale programma bedraagt 0,6% (vijftien 

zaken onder nationale antidopingregelgeving op 2.427 dopingcontroles ten behoeve van 

het nationale programma). Dit percentage ligt binnen het geformuleerde streven voor 

2019 van maximaal 1% positieve gevallen bij Nederlandse sporters. 

 

 

 

Bevinding/stof Aantal Afhandeling   

19/1 
 

(metaboliet van) modafinil 1 
Afhandeling door ISR 

(namens sportbond)   

19/2  (metabolieten van) hydrochloorthiazide 1 
Afhandeling door ISR 

(namens sportbond) 

 
19/3  

metaboliet van tetrahydrocannabinol 

(THC) 
1 

afhandeling door ISR 

(namens sportbond)   

19/4  metaboliet van methylfenidaat 1 
afhandeling door ISR 

(namens sportbond)   

19/5  
(poging tot) gebruik van een verboden 

stof 
2 

afhandeling door ISR 

(namens sportbond)   

19/6  
metaboliet van tetrahydrocannabinol 

(THC) 
1 

afhandeling door ISR 

(namens sportbond)   

19/7  
Deelname aan evenement tijdens 

opgelegde periode van uitsluiting 
1 

Afhandeling door 

Beroepscommissie 

naleving Dopingsancties 

 

19/8  

metaboliet van drostanolon, metaboliet 

van stanozolol, positieve IRMS (voor 

testosteron en tenminste een van de 

Adiols) 

1 
afhandeling door ISR 

(namens sportbond) 

  

19/9  indapamide, metaboliet van nadrolon 1 
afhandeling door ISR 

(namens sportbond)   

19/10  (metaboliet van) methylfenidaat 1 
afhandeling door ISR 

(namens sportbond)   

19/11  amfetamine, (metabolieten van) cocaïne 1 

Sanctievoorstel 

Dopingautoriteit 

geaccepteerd: 2 jaar 

uitsluiting   

19/12  
metaboliet van tetrahydrocannabinol 

(THC) 
1 

Sanctievoorstel 

Dopingautoriteit 

geaccepteerd: 

reprimande   

19/13  salbutamol 1 
afhandeling door ISR 

(namens sportbond)   

 

 

2.1.2 Controles 2020 – planning 

De Dopingautoriteit gaat voor 2020 uit van de volgende nationale doelstelling: het 

uitvoeren van 2.500 dopingcontroles (urine- en/of bloedcontroles) voor de Nederlandse 



(top)sport (het Nationaal controleprogramma). Het aantal verrichte controles vanaf begin 

dit jaar tot en met 10 maart 2020 ligt op schema in relatie tot het realiseren van deze 

doelstelling. Maar vanaf 20 februari is de uitvoering van het programma steeds meer in 

de verdrukking gekomen dankzij de annulering van alle sportwedstrijden, het sluiten van 

trainingslocaties, reisbeperkingen en andere maatregelen. Of de beoogde nationale 

doelstelling realistisch blijft en/of haalbaar is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het 

coronavirus. Gezien de huidige capaciteit op het bureau en in het veld en de doelmatige 

inrichting van het controlesysteem is slechts een beperkte inhaalslag achteraf mogelijk. 

 

2.1.3 Controles 2020 – uitvoering 

Totaal aantal uitgevoerde dopingcontroles (bloed- en/of urinecontroles) in de periode van 

1 januari 2020 tot en met 10 maart 2020. 

 

Uitgevoerde dopingcontroles Aantal 

Nationaal Programma 582 

In opdracht van derden 99 

Totaal aantal uitgevoerde controles 681 

 

2.1.4 Controles 2020 – bevindingen 

Tot en met 10 maart 2020 zijn de volgende Adverse Analytical Findings en/of Non 

Analytical Findings in 2020 door de Dopingautoriteit geregistreerd. 

 

Belastende analyseresultaten en niet analytische bevindingen in 2020 

 Resultaat Groep/klasse Opvolging/sanctie 

 Metaboliet van cocaïne  Stimulantia Zaak in behandeling 

 

2.1.5 Controles 2020 – 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 1 januari 2020 tot en met 10 maart 2020 zijn de 

volgende whereabouts-fouten door de Dopingautoriteit geregistreerd: 

 

Sport Vastgestelde wherabouts-fouten 

 FF1 Nog in 

procedure 

FF 

Definitief 

vastgesteld 

FF Totaal MT2 Nog 

in 

procedure 

MT 

Definitief 

vastgesteld 

MT Totaal 

Atletiek 0 0 0 1 0 1 

Totaal 0 0 0 1 0 1 

                                           
1 FF Filing Failures 
2 Missed Tests 
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Sport Vastgestelde whereabouts-fouten 

 Definitief 

FF + MT 

Aantal unieke 

sporters 

(Def. FF + MT) 

Aantal sporters met 

tweede strike 

Atletiek 0 0 0 

Totaal 0 0 0 

 

2.1.6 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. 

 

2.2  Cont(r)acten met keten partners 

 

2.2.1 Vechtsport Autoriteit (VA) 

In vervolg op de NOC*NSF-werkgroep “regulering van full contact vechtsporten in 

Nederland” is in 2017 de Vechtsportautoriteit (VA) opgericht. De Vechtsportautoriteit 

heeft een toezichthoudende rol en richt zich specifiek op het reguleren van de full contact 

vechtsporten kickboksen, muay thai en Mixed Martial Arts (MMA). De VA heeft tot doel: 

het bereiken en bewaken van een gereguleerde, gezonde, veilige en goed georganiseerde 

vechtsport sector.  

Teneinde invulling te kunnen geven deze doelstelling is de Dopingautoriteit gevraagd 

haar visie weer te geven met betrekking tot het mogelijk maken van dopingcontroles is 

deze sector. Hiertoe is een uitgebreide notitie opgesteld met als titel Dopingcontroles in 

de vechtsport in Nederland, een groeimodel. Deze notitie, voorzien van uitgebreide 

begroting, is door de Vechtsport Autoriteit gedeeld met VWS. Beide partijen hebben 

positief op de notitie gereageerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Vechtsport 

Autoriteit, VWS en de Dopingautoriteit verdere overleggen zullen voeren aangaande de 

haalbaarheid van het geschetste realistische groeimodel.  

 

2.2.2 Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond 

[…] 

 

2.2.3 Team Sunweb 

De Dopingautoriteit heeft eind december het project met Team Sunweb positief 

geëvalueerd. Het project zal ook in 2020 voortgezet worden. Begin dit jaar is hiervoor 

een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de Dopingautoriteit en Team Sunweb. Het 

programma is wederom in omvang toegenomen en behelst nu dopingcontroles (urine- 

en/of bloedcontroles) verdeeld over de drie professionele wielerteams. […].  
 

3. Intelligence & Investigations (I&I) 
 

3.1  Resultaten I&I in 2019 

 

Ten behoeve van diverse tuchtprocedures uit 2019 werd er informatie verzameld, 

geanalyseerd en veredeld. Die informatie werd ingebracht in het tweewekelijks case 

managementoverleg en waar nodig ingebracht in de tuchtprocedure.  

De nadruk van de informatievergaring in het kader van de planning van dopingcontroles 

heeft in 2019 onder meer gelegen op: 

 wedstrijden en trainingsplanningen van sporters die zijn opgenomen in de Registered 

Testing Pool van de Dopingautoriteit, met als doel het smart en efficiënt testen (het 

juiste controlemoment in de voorbereiding voor een evenement of kwalificatie); 

 het vooraf beoordelen van deelnemerslijsten van sportwedstrijden/evenementen en 

het gericht inzetten van targetcontroles (is er ten aanzien van een deelnemende 

sporter of groep van sporters bij de Dopingautoriteit informatie bekend over mogelijk 

dopinggebruik);  
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 het vastleggen van passief verkregen informatie aangaande whereabouts-plichtige 

sporters teneinde zicht te krijgen op onjuist en/of onvolledig aangeleverde 

whereabouts; 

 Het vergaren van OSINT-informatie3 aangaande sporters, begeleiders en potentiële 

leveranciers van dopinggeduide middelen. 

De vergaarde relevante informatie werd gedeeld met medewerkers die bij de 

dopingcontroleplanning betrokken zijn. Tevens vond er een (door)ontwikkeling van 

systemen en werkwijzen plaats waarbij meer de nadruk op individuele monitoring en 

planning van controles bij specifieke sporters is komen te liggen waarbij specifieke 

aspecten voortgebracht door I&I zwaarder gewogen is.  

 

3.1.1 Ontvangen meldingen 2019 

Bezoekers van de website www.dopingautoriteit.nl kunnen via een zogenaamde hyperlink 

meldingen doen. Ook kunnen zij via de link informatie verkrijgen over de manier waarop 

en waarover er melding gedaan kan worden. Melders kunnen een webformulier invullen 

en desgewenst volledig anoniem melden. Er zijn vergaande technische voorzieningen 

getroffen waardoor de anonimiteit maximaal gewaarborgd is. In 2019 zijn de 

mogelijkheden om meldingen te kunnen doen verder uitgebreid met behulp van onder 

meer sociale media tools zoals WhatsApp. 

 

In 2019 werd er bij de Dopingautoriteit 25 maal melding gedaan door externen over 

mogelijke dopingovertredingen. Het aantal meldingen is ten opzichte van 2018 gedaald4 

en daarmee op het niveau van 2017 terecht gekomen. De inhoud van de meldingen is 

sterk in kwaliteit gestegen ten opzichte van 2018. 

De meldingen betroffen elf verschillende sporten5, en waren afkomstig van verschillende 

bronnen: (mede)sporter, sportbond, Centrum Veilige Sport Nederland, Meldpunt doping 

en buitenlandse NADO’s. De meldingen kwamen mondeling, telefonisch, per post, per 

WhatsApp en per e-mail bij ons binnen. In dertien gevallen betrof het vermoedens van 

dopinggebruik6, in drie gevallen het vermoeden van het faciliteren van dopinggebruik7, in 

twee gevallen het vermoeden van handel in doping8 en in drie gevallen betrof het een 

melding betreffende gedrag dat geen dopingovertreding vormt9 (zoals het gebruik van 

drugs buiten wedstrijdverband zonder de intentie de sportprestatie te verbeteren of 

“mechanische doping”). Er zijn daarnaast vier gevallen die niet in bovenstaande 

categorieën vallen. Dit gaat bijvoorbeeld om meldingen over websites die illegale 

medicijnen verkopen of meldingen naar aanleiding van mediaberichten. Naast 

voornoemde externe meldingen heeft de Dopingautoriteit eveneens zes meldingen via 

interne bronnen ontvangen. Dit betreffen meldingen die via collega’s tot de Intelligence 

Officer zijn gekomen. 

Alle meldingen werden door de Intelligence Officer onderzocht en de resultaten van 

dergelijke onderzoeken werden besproken in het “zaken in onderzoek” overleg binnen de 

afdeling Handhaving & Opsporing. Op basis van dit overleg werd – voor zover relevant - 

per geval een teststrategie uitgestippeld, en werden accenten gelegd omtrent verdere 

informatie vergaring. 

 

3.1.2  Samenwerking met overheidsdiensten en collega-antidoping organisaties in 2019 

De door de Dopingautoriteit verstrekte I&I-informatie wordt voorzien van een 

internationaal gebruikte classificatie waarbij een oordeel wordt geveld over de 

betrouwbaarheid van de informatie en de betrouwbaarheid van de bron van de 

informatie. In 2019 is informatie verstrekt aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

(IGJ), NVWA-IOD, en aan de collega-anti-dopingorganisaties zoals UK Anti-Doping, NADO 

Vlaanderen, NADA Germany en de UCI/CADF. 

                                           
3 Open Source Intelligence 
4 2018: aantal meldingen: 47 
5 2018: aantal sporten: 12 
6 2018: aantal: 23 
7 2018: aantal: 4 
8 2018: aantal: 6 
9 2018: aantal: 1 

http://www.dopingautoriteit.nl/
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Anders dan bij het dopingcontroleproces is de Dopingautoriteit bij de uitvoering van een 

deel de wettelijke taak zoals vermeld in artikel 5 van de Wuab afhankelijk van de 

medewerking van andere organisaties dan sportorganisaties, in het bijzonder van die van 

opsporings- en handhavingsorganisaties van de overheid. Het ontwikkelen en uitbouwen 

van een goede samenwerking met deze organisaties is dan ook van groot belang.10 Met 

het vormgeven van een beoogde samenwerking met ketenpartners als Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), (NVWA-IOD), Politie, FIOD, Douane en OM is in 2019 

gestart door het afsluiten van samenwerkingsprotocollen. Daarnaast werd de 

Dopingautoriteit opgenomen in een reeds bestaand convenant tussen VWS en de NVWA. 

Hiermee zijn bepaalde formele belemmeringen weggenomen, maar is tegelijkertijd 

gemarkeerd dat veel vormen van samenwerking die zouden kunnen bijdragen aan een 

effectievere vervulling van deze wettelijke taak juridisch moeilijk liggen, en daarom door 

de (beoogde) partners op formele gronden worden afgewezen. Met de Douane is op basis 

van het protocol een uitstekende samenwerking en een gedegen informatiestroom op 

gang gebracht. Daarnaast is er een aanvang gemaakt met kennisuitwisseling met de 

NVWA-IOD. (Verrijkte) kennis en informatie is in 2019 door de Dopingautoriteit gedeeld 

met ketenpartners om zodoende bij te dragen aan de expertise binnen (landelijke) 

onderzoeken gelieerd aan dopinggeduide middelen (geïnitieerd door ketenpartners), met 

als voornaamste doel dopingnetwerken inzichtelijk te kunnen maken en op te sporen. De 

Dopingautoriteit nadrukkelijk blijven streven naar een steeds nauwere samenwerking 

met opsporings- en handhavingsinstanties. 

 

3.2  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  Actie Status 

MPD  Melder geïnformeerd en verzocht om meer 

informatie. 

Afgesloten 

Telefonisch  Gesprek gepland en gevoerd met melder. Bron 

melder trekt zich terug en ziet af van verdere 

informatievoorziening. 

Afgesloten 

 

In de afgelopen periode werden de navolgende meldingen via externen ontvangen, in 

behandeling genomen en/of afgerond. Daarbij zijn bij de Dopingautoriteit verschillende 

meldingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld via WhatsApp, MPD, SMS, post en telefoon. 

Alle ingekomen meldingen zijn in het navolgende overzicht meegenomen. 

 

Oorsprong  Actie Status 

Post  Melding geregistreerd. Uiterst summiere informatie. 

Onderzoek verricht. Vervolg geïnitieerd. 

Lopend 

Whatsapp  Onderzoek verricht. Geen verder actie noodzakelijk Gesloten 

MPD  Onderzoek verricht, melder om aanvullende 

informatie verzocht en gekregen. Informatie 

gedeeld met NADO Vlaanderen.  

Gesloten 

MPD  Onderzoek ingesteld Lopend 

MPD  Onderzoek verricht. Informatie gedeeld met NADO 

Vlaanderen.  

Gesloten 

MPD  Onderzoek ingesteld Lopend 

 

                                           
10 De Dopingautoriteit kan zonder medewerking van andere organisaties alleen informatie 

verzamelen en verwerken die afkomstig is uit open bronnen, of die via meldingen onder de 
aandacht van de Dopingautoriteit gebracht wordt. 
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3.3 Eigen waarnemingen 

[…] 

 

3.4 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 Verstrekking informatie  

NADO Vlaanderen 2 

 

De Dopingautoriteit heeft vanuit de intelligence afdeling van een internationale federatie 

een informatieverzoek ontvangen met betrekking tot de rol van een toeleverancier van 

“gespikete” voedingssupplementen. 

 

In vervolg op de Wuab en daaruit voortvloeiende samenwerkingsovereenkomsten en 

protocollen heeft de Dopingautoriteit met de Douane een vruchtbaar overleg gevoerd en 

verdere werkafspraken gemaakt aangaande te verkrijgen en te delen informatie. In een 

eerder stadium ontvangen informatie is door de Dopingautoriteit op verzoek vernietigd. 

Betreffende informatie zou in potentie binnen Douane herleidbaar kunnen zijn naar 

verschillende deelgebieden.  

 

 

4.  Juridische zaken 
 

4.1 Niet-naleving voorwaarden dopingsanctie 

 

Bij een krachtsportevenement is een sporter gecontroleerd die niet gerechtigd was aan 

dat evenement deel te nemen vanwege een nog lopende periode van uitsluiting wegens 

een dopingovertreding. Nadat een procedure tegen deze sporter was geïnitieerd voor de 

Commissie Naleving Dopingsancties (CND) bleek dat de betreffende bond de door het 

ISR opgelegde schorsing had gehalveerd. Deze beslissing was in strijd met de statuten, 

maar de hamvraag was of de sporter in dit kader iets te verwijten viel: mocht hij wel of 

niet afgaan op het besluit van de desbetreffende bond? 

De CND meende in eerste aanleg van niet. Dit heeft ertoe geleid dat er een jaar 

uitsluiting aan de eerdere schorsing van vier jaar is toegevoegd. In beroep oordeelde de 

Beroepscommissie Naleving Dopingsancties (BND) echter dat sprake was van afwezigheid 

van alle schuld (hoewel dat geen begrip is dat volgens het Nationaal Dopingreglement 1-

op-1 toegepast mag worden in dopingzaken). De BND besloot dat de sporter weliswaar 

de voorwaarden van zijn schorsing had geschonden, maar dat daarbij zijdens de sporter 

geen sprake was van enige schuld. Er werd dan ook geen extra schorsing opgelegd.  

De hele gang van zaken in eerste aanleg en in beroep, alsmede de vermenging van 

privaat- en bestuursrecht, heeft geleid tot het doorvoeren van aanpassingen in de interne 

procedures en het reglement CND/BND. Dit reglement is aan de voorzitter voorgelegd 

voor akkoord.  

 

4.2 Verboden samenwerking 

 

[…] 

 

4.3 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

 

Er zijn geen nieuwe Wob-verzoeken ontvangen.  
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4.4 Dopingzaken 

 

1. In een internationale zaak[…]  heeft de Dopingautoriteit […] vastgesteld, dat het 

zeer wel mogelijk is dat de betreffende sporter zich schuldig heeft gemaakt aan 

manipulatie. […]WADA is het met de zienswijze (en zorgen) van de Dopingautoriteit 

eens. […] 

2. De Dopingautoriteit heeft in verschillende zaken een schikkingsvoorstel aangeboden 

aan de sporters. Enerzijds heeft dit te maken met menselijke aspecten die zwaar 

wegen, in verband waarmee de Dopingautoriteit een tuchtprocedure helpt te 

vermijden. Anderzijds heeft dit te maken met toegestaan dopinggebruik buiten 

wedstrijdverband, dat volstrekt niet gerelateerd is aan de sportprestatie. Deze 

trajecten vergen soms meer tijd van de Dopingautoriteit dan een tuchtprocedure, 

maar passen wel bij de visie van de Dopingautoriteit omtrent hoe om te gaan met 

dopingzaken (zie overigens de betreffende Adviesvraag die aan de RvA is 

voorgelegd).  

3. In een dopingzaak waar de aanklager van het ISR maandenlang onderzoek heeft 

gedaan in verband met mogelijk dopinggebruik, heeft de Dopingautoriteit 

geconcludeerd dat de aanklager het Nationaal Dopingreglement verkeerd toepaste 

en de sporter moest worden vrijgesproken. De tuchtcommissie ging daarin mee, 

maar vond bovenal dat het gebruik van doping onvoldoende was bewezen. Er 

volgde dus vrijspraak.  

 

4.5 Binding bonden aan beslissingen Dopingautoriteit 

 

[…] 

 

 
5.  COO-zaken/ondersteuning 
 

De eerste weken van het jaar stonden in het teken van het samenstellen van de 

jaarrekening en het daarbij horende bestuursverslag. In de Kaderwet zbo’s staat dat we 

voor 15 maart dit jaarverslag moeten indienen. Dat is gelukt, op 14 maart, maar het was 

een lastig traject. Dit kwam vooral door langdurige onduidelijkheid over de exacte eisen 

vanuit het ministerie van VWS, maar ook door de nieuwigheid voor zowel onze 

accountants als voor onszelf. Door de opgedane ervaringen zijn we wel gesterkt in onze 

overtuiging dat het volgend jaar soepeler zal lopen. Ook omdat we sinds januari zijn 

overgestapt op nieuwe boekhoudsoftware (Exact). Dit belooft een efficiency-slag.  

 

De invoering van de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) per 1 januari 

2020 is zonder problemen verlopen. Het personeel is ingelicht over de nieuwe CAO Rijk. 

Het personeelsreglement moet nog opgesteld worden.  

 

De vorige keer rapporteerden we reeds over een viertal onderwerpen die op ons af zijn 

gekomen in de categorie “verplichtingen voor overheidsinstanties”. Dit waren allemaal 

onderwerpen die niet naar voren zijn gekomen tijdens de fase van ‘kwartier maken’. Het 

betrof:  

1. het implementeren van een strikt domeinnamenbeleid en daaraan gekoppelde 

verhuizing van websiteregistraties;  

2. de verplichting om elektronische facturering mogelijk te maken voor iedere partij 

die dit wenst; 

3. de verplichting om iemand aan te stellen die een afstand tot de arbeidsmarkt 

ervaart volgens ‘de banenafspraak’; 

4. het opstellen van een duurzaamheidsbeleid. 

Op de punten 1, 3 en 4 zijn flinke stappen vooruit gezet, maar nog niets is afgerond. Er 

is wel een vijfde punt bijgekomen: het al dan niet verplicht zijn om 

vennootschapsbelasting te moeten betalen over de eventuele verdiensten die gemaakt 

kunnen worden in het kader van ‘werk voor derden’ (dus buiten de reguliere bijdragen 

van VWS en NOC*NSF). Als stichting betaalden we dit nooit, en onze accountant is van 
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mening dat het ook niet van toepassing is voor ons als zbo, al was VWS daar in eerste 

instantie nog niet zo zeker van. 

 

De wens om de ICT onder te brengen bij een rijksdatacentrum lijkt uiteindelijk alsnog te 

stranden. Het benodigde akkoord op ambtenarenniveau van het ministerie van Justitie & 

Veiligheid lijkt een te hoge hobbel te zijn. Zoals eerder afgesproken zal als laatste poging 

de pSG worden ingezet, maar het ziet er naar uit dat het niet gaat lukken. Als dat 

inderdaad niet lukt, zal deze activiteit waarschijnlijk nationaal aanbesteed moeten 

worden.  

 

 

6. GDS-secretariaat 
 

In de afgelopen periode zijn 46 aanvragen goedgekeurd. 13 aanvragen werden niet 

toegewezen. 

 

november   5 

december  11 

januari   17 

februari   7 

maart    6 

 

In 25 gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat, in vijf gevallen om insuline en in 

vier gevallen om prednison. 

In totaal waren er dispensaties van twintig verschillende bonden. 

Acht daarvan waren voor de KNWU, vijf voor de KNVB. Vier aanvragen waren van de 

Atletiekunie en de NeVoBo. 

 

 

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 vergadering zijn er ongeveer 220 nieuwe documenten actief gezet. Het 

totaal aantal documenten is nu 6.274.  

 

 

8. Internationale zaken 
 

8.1 WADA 

 

8.1.1 Algemeen 

De coronacrisis heeft impact op het mondiale antidopingwerk, en dit maakt coördinatie 

en normering vanuit WADA zeer wenselijk. Tot voor kort was daar echter nog geen 

sprake van, wat tot toenemende kritiek leidde.  

WADA zelf heeft intussen vrijwel al haar activiteiten stilgelegd als daarvoor internationale 

reizen of grote samenkomsten nodig zijn. Het jaarlijkse WADA Symposium is daarbinnen 

het grootste en meest opvallende evenement dat geschrapt moest worden. 

[…] 

 

8.1.2 Working Group on the Prevalence of Doping 

Voor de WADA Prevalence of Doping Working Group is een vergadering bijgewoond. Het 

algemene doel is om nader in kaart te brengen welke kennis momenteel bestaat over de 

prevalentie van dopinggebruik, en hoe deze kennis in de toekomst op de beste wijze 

vergroot kan worden. Er had nog een tweede vergadering moeten plaatsvinden, maar 

http://www.doping.nl/
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door de annulering van het WADA symposium in Lausanne is dit niet doorgegaan. Het 

doel is om dit jaar een volledig rapport uit te brengen, al zal het onderwerp in de ogen 

van de werkgroep blijvend op de agenda moeten staan. 

 

8.1.3 NADO Advisory Group 

De in maart geplande bijeenkomst is in verband met de coronacrisis geannuleerd. Wel 

heeft op 20 maart een telefonische vergadering van de adviesgroep plaatsgevonden. Het 

enige agendapunt was: de coronacrisis en de gevolgen voor het mondiale antidoping-

programma. Na deze bijeenkomst publiceerde WADA een guideline voor ADOs, over hoe 

om te gaan met de coronacrisis. 

 

8.1.4 Audit visit 

Ook het geplande bezoek van een Audit Team van WADA is geschrapt wegens de 

coronacrisis. De staf van de Dopingautoriteit had zich hier terdege op voorbereid. Een 

nieuwe datum is nog niet vastgesteld, en ook bij benadering niet te voorspellen. 

 

8.2 Raad van Europa 

 

8.2.1 Advisory Group on Education 

Uit de Advisory Group on Education is een werkgroep ontstaan. Deze ‘Drafting Group’ 

helpt WADA mee bij het schrijven van de Education Guidelines. Hoofd Educatie neemt 

zitting in deze groep en heeft deelgenomen aan een vergadering op 10 en 11 december 

(Madrid, Spanje) en aan een webinar-vergadering op 28 oktober, 10 februari en 9 maart.  

 

8.2.2 Expert Group on Science 

Hoofd Educatie heeft deelgenomen aan een vergadering van de ‘Expert Group on 

Science’ van de Raad van Europa op 23-24 januari (Dresden, Duitsland).  

 

8.3 iNADO 

8.3.1 iNADO algemeen 

Wegens het uitvallen van het jaarlijkse WADA Symposium moesten ook de hieraan 

gekoppelde activiteiten van iNADO geschrapt worden. Het betrof de algemene 

ledenvergadering, een bestuursvergadering en de jaarlijkse Workshop. De 

bestuursvergadering heeft een week later alsnog per teleconferentie plaatsgevonden, en 

voor de ledenvergadering wordt naar een later moment gezocht. De Workshop zal dit 

jaar niet meer kunnen plaatsvinden. 

 

8.4 Overig Internationaal 

 

8.4.1 NADO Leader Summits 

In maart werd een Summit georganiseerd, uiteraard per teleconferentie in verband met 

de geldende reisbeperkingen. Agendapunten waren de coronacrisis (en daarmee 

samenhangende punten zoals de planning van grote evenementen, de datum waarop de 

herzien Code van kracht dient te worden, etc.) en de afhandeling van het Russische 

dopingschandaal door het CAS. 

 

8.4.2 ICIC2020 

De conferentie, georganiseerd van 15-17 januari in Vaals, is uitstekend verlopen en heeft 

aan de verwachtingen voldaan. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar 

het aparte Evaluatieverslag dat aan deze rapportage gehecht is. 

 

 

9. Bureau / diversen 
 

9.1 Personeel 

 

9.1.1 Personele aangelegenheden 
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[…] 

 

9.2 Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten 

 

9.2.1 Lezingen / Presentaties 

 Er is een presentatie gegeven bij ICIC2020 over de effectiviteit van het 

antidopingbeleid. 

 Tevens is er een presentatie gegeven over het werk van de Dopingautoriteit aan de 

medewerkers van het bedrijf DocFactory, het bedrijf dat ingehuurd is om het traject 

rondom de Archiefwet te begeleiden. 

 Er is een college verzorgd voor de VU Law Academy, in het kader van de cursus 

Sport&Recht. 

 

9.2.2 VSG 

Er is een bezoek gebracht aan het jaarlijks wetenschappelijk congres van de Vereniging 

SportGeneeskunde. De VSG maakt roerige tijden door. Dit congres vormt altijd een 

ideaal moment om bij te praten met verschillende sportartsen. 

 

9.2.3 VWS 

Er zijn weer verschillende VWS-overleggen geweest.  

 Er is een zevende ‘expert overleg’ bijgekomen, namelijk die van 

preventiemedewerkers. Tot nu toe wisten wij niet dat dit overleg bestond. Vooralsnog 

zijn we alleen agenda-lid geworden. In de afgelopen periode is fysiek deelgenomen 

aan een informatiebeveiligingsoverleg, een P-hoofdenoverleg en een 

integriteitscoördinatorenoverleg. De ‘Chief Information Security Officer’ en de ‘Chief 

Privacy Officer’ van VWS hebben een zogenoemde ‘Site Visit’ uitgevoerd bij de 

Dopingautoriteit, tot wederzijdse genoegdoening. Ook is het Nationaal Cyber Security 

Centrum langs geweest om verder te praten over de voorgenomen toetreding tot het 

Nationaal Detectie Netwerk. 

 Het periodieke directeurenoverleg met de Directeur Sport van VWS heeft 

plaatsgevonden, en is als altijd in goede harmonie verlopen. 

 Er heeft een apart overleg plaatsgevonden over het Meerjarenbeleidplan van de 

Dopingautoriteit. Dit overleg was nuttig en heeft aan de kant van VWS bestaande 

onduidelijkheden weggenomen. 

 

9.2.4 NOC*NSF 

 NOC*NSF heeft een nieuwe beleidsmedewerker dopingzaken aangesteld. In verband 

met de coronacrisis is het echter nog niet gelukt deze op een behoorlijke manier te 

ontvangen en in te werken in de problematiek. 

 Halverwege februari vond een bijeenkomst van de stuurgroep Sport & Integriteit 

plaats. Van de kant van de Dopingautoriteit is de vraag gesteld of de Nederlandse 

sport geen standpunt zou moeten innemen over maatregelen die naar verwachting 

aan Rusland zullen worden opgelegd. Een dergelijk standpunt is er vooralsnog niet. 

 

 

Herman Ram 

2 april 2020 


