Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit (ms teams)
Datum
Aanvang
Aanwezig
Afwezig

: 8 juni 2020
: 09.30 uur
: Raad van Advies bestaande uit portefeuillehouders Juridische zaken,
Medische Zaken, Laboratoriumaspecten, Sportersbelangen, Financiële
zaken. De voorzitter en de notulist van de Dopingautoriteit.
: --

1.

Opening / Mededelingen
De voorzitter van de Raad van Advies opent om 09.30 uur de vergadering en heet
iedereen welkom.

2.

Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit d.d. 30 maart 2020
N.a.v.:
 De voorzitter van de Dopingautoriteit heeft tijdens het bestuurlijk overleg
met o.a. de pSG over herwaardering van de functie voor de nieuwe
voorzitter gesproken, die nu in schaal 15 is ingedeeld. Er is toegezegd dat
zij er naar zullen streven deze functie hoger ingeschaald te krijgen.
Kanttekening die erbij werd gemaakt is dat als het al lukt de inschaling niet
hoger uit zal vallen dan schaal 16.
 De Raad van Advies vraagt of er inmiddels iets bekend is over dekking van
kosten voor B-analyses vanuit de financiële steun van NOC*NSF. De
voorzitter van de Dopingautoriteit meldt dat dit door het fonds vergoed kan
worden maar dat er nog nooit om gevraagd is, NOC*NSF zal dit nu
expliciet gaan benoemen. Daarnaast is NOC*NSF bezig met verschillende
verzekeringsmaatschappijen om dit te kunnen verzekeren, dit is echter een
langdurig proces.
De notulen worden met een paar kleine wijzigingen vastgesteld. Op een volgende
fysieke bijeenkomst zullen de voorzitter van de Raad van Advies en de voorzitter
van de Dopingautoriteit de notulen ondertekenen.
De adviezen die de voorzitter van de Dopingautoriteit naar aanleiding van de
tijdens het vorige overleg aan de Raad van Advies voorgelegde adviesvragen
geschreven heeft zijn als bijlage bij de notulen gevoegd. De Raad van Advies
heeft hier geen vragen over en neemt de adviezen voor kennisgeving aan.

3.

Voortgangsrapportage
a. Rapportage
 Pag. 4, punt 1.4.6 Anabolenpolikliniek; de portefeuillehouder
laboratoriumaspecten vraagt naar de rol van de Dopingautoriteit bij het
project HARNAS omdat er gedacht zou kunnen worden dat gebruikers
begeleid worden. Het onderzoek is niet bedoeld om gebruikers te
begeleiden maar richt zich op de gezondheidseffecten bij het gebruik van
anabolen met als uiteindelijk doel het gebruik van anabolen te verminderen
en dit is iets waar de Dopingautoriteit zich graag bij aansluit. Dit wordt
vanuit het budget voor wetenschappelijk onderzoek ondersteund.
 Pag. 4, punt 1.4.8 Promotieproject; de portefeuillehouder Medische Zaken
vraagt wat het onderwerp voor het promotieproject van de
wetenschappelijk medewerker is. Het onderwerp is ‘narcisme in relatie tot
dopinggebruik’. Dit is gericht op de breedtesport. Gezien de analytische
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benadering van dit onderwerp was het lastig om hier een hoogleraar als
begeleider en promotor voor te vinden. De voorzitter van de
Dopingautoriteit zal de wetenschappelijk medewerker vragen een korte
tekst te schrijven over de opzet van dit onderzoek en zal de tekst
vervolgens aan de Raad van Advies sturen (actie HR).
Pag. 5, punt 1.4.9 Overig,
o 1e bullet;
De voorzitter van de Raad van Advies vraagt of er een relatie bestaat
tussen (prostaat)kanker en doping; De voorzitter van de
Dopingautoriteit zegt dat dit aan de orde kwam in het radioprogramma
Feit of Fictie. Een sporter die teelbalkanker had heeft het vermoeden dat
dit wellicht door dopinggebruik (anabolen) ontstaan is. Op dit moment is
er echter niets bekend over een relatie tussen deze twee, dit is er wel
over gebruik van anabolen en (prostaat)kanker.
o 3e bullet;
De portefeuillehouder Laboratoriumaspecten vraagt of het onderzoek
van VWS naar de mogelijkheden om het beleid voor
voedingssupplementen te verbeteren, waarvoor de Dopingautoriteit bij
twee werkgroepen betrokken is, een nationaal project is. De voorzitter
van de Dopingautoriteit meldt dat dit een nationaal project is, waarin
ook de kennis van de NZVT meegenomen wordt, dat aanhaakt bij een
Europees project.
o 6e bullet;
De portefeuillehouder Medische Zaken vraagt m.b.t. cathinon of er
bekend is in welke sporten dit met name gebruikt wordt. De voorzitter
van de Dopingautoriteit kan dit nog niet beantwoorden daar het nieuwe
ontwikkelingen betreft.
Pag. 5, punt 2.1 Dopingcontroles; de portefeuillehouder Sportersbelangen
vraagt hoe de verschuiving van dopingcontroles en de Olympische
zomerspelen maar dan ook binnen een half jaar aansluitend de Olympische
winterspelen er financieel en operationeel uitziet. Financieel is het simpel:
NOC*NSF heeft ingestemd met reallocatie van het geld uit de Nederlandse
Loterij voor de dopingcontroles. Operationeel is het lastiger. DCO’s kunnen
wel iets meer uren werken dan zij normaal gesproken doen. De
Dopingautoriteit hoopt nieuwe DCO’s te kunnen trainen en te accrediteren
maar deze moeten in de praktijk stage kunnen lopen en dat is op dit
moment onmogelijk. Mocht dit niet lukken en alle controles moeten door
het huidige aantal DCO’s uitgevoerd worden dan hebben zij heel veel werk
te doen. Dit jaar lijkt het al uitgesloten dat de target voor de
dopingcontroles gehaald wordt. Het aantal te behalen controles voor dit
jaar is bepalend voor de werkdruk in 2021. [….]
Pag.10, punt 4.1 Aanpassing Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab); De
voorzitter van de Raad van Advies vraagt of er een verwachting is wanneer
de Wuab aangepast zal worden. De voorzitter van de Dopingautoriteit zegt
dat die verwachting er nog niet nog is. Het eerste gesprek hierover met de
afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van VWS vindt deze maand plaats
en hij verwacht niet dat dit voor 1 januari 2021, wanneer de nieuwe Code
ingaat, geregeld zal zijn.
Pag. 11, 4.5 Schikkingen; de portefeuillehouder Sportersbelangen vraagt of
de stijging in het aantal sporters die de mogelijkheden voor het verkrijgen
van een schikking onderzoeken in cijfers aan te geven is. De voorzitter van
de Dopingautoriteit meldt dat dit duidelijk zou zijn wanneer de sporters
allemaal een schikking zouden krijgen maar dit is zeker niet het geval.
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Hiervoor gelden vijf criteria die in een openbaar document opgenomen zijn,
zodat dit toetsbaar is.
 Pag. 13, punt 8.1.1 WADA algemeen; […]
Het stappenplan voor de aangepaste dopingcontroles is ter kennisgeving bij de
voortgangsrapportage gevoegd en de Raad van Advies heeft hier verder geen
vragen over.
De agenda van het reeds gevoerde bestuurlijk overleg is eveneens bijgevoegd en
de besproken agendapunten worden door de voorzitter van de Dopingautoriteit
toegelicht.
 [….]
 De pSG zal in gesprek gaan met een SSC over aansluiting van de
Dopingautoriteit bij hen, maar wanneer er een volumeprobleem is dan
houdt het echt op.
 Het domeinnamenbeleid lijkt opgelost en geregeld.
 De Kaderbrief 2021 is geaccepteerd.
 De Dopingautoriteit had, i.v.m. de 1,5 m maatregel, het idee drie extra
kamers te huren zodat er meer ruimte voor de medewerkers gecreëerd
kon worden. De overheid richt zich (nu nog meer) op thuiswerken en vindt
dit geen optie.
b. Knipsels
Ter kennisname.
4.

Financiële en praktische zaken
a. Begroting 2020 / Jaarrekening 2020
De voorzitter van de Dopingautoriteit vreest voor een forse onderbesteding
einde 2020. Vermoedelijk zal een deel van het budget terugvloeien naar de
rijkskas. De portefeuillehouder Financiële Zaken adviseert budgetoverheveling
van 2020 naar 2021 tijdig aan te geven. De voorzitter van de Dopingautoriteit
meldt dat dit bij NOC*NSF geen probleem is maar dat het bij de overheid
afhangt van het rijksbrede beleid. Vooralsnog heeft VWS aangegeven dat dit
alleen gebeurt wanneer hiervoor een reservering is opgenomen in de
jaarrekening.
Wellicht is het een idee om dit met Klein Lef te bespreken omdat er
ongetwijfeld meerdere zbo’s zijn die hier nu tegenaan lopen.
b. Begroting 2021
De begroting voor 2021 wordt nu geschreven conform het
meerjarenbeleidsplan. Het eerste concept moet voor 1 september ingediend
worden. Tussen 1 september en 1 november zal de begroting aangepast
worden.

5.

Voortgang procedure opvolging voorzitter
[….]

6.

Adviesvraag
a. De Coronacrisis en de Dopingautoriteit
Door de genomen maatregelen ten aanzien van de Coronacrises is er voor de
medewerkers en de werkzaamheden van de Dopingautoriteit nogal wat
veranderd. De voorzitter heeft de veranderingen, de aanpassingen en
ontwikkelingen m.b.t. aangepaste dopingcontroles die uit deze situatie
voortvloeien op papier gezet en de Raad van Advies om suggesties gevraagd.
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Daarnaast is de vraag hoe de Dopingautoriteit moet omgaan met het
spanningsveld tussen de overheidsmaatregelen en de internationale eisen.
Zoals reeds bekend is uitbreiding van het aantal m2 niet meer aan de orde.
Het aantal deelnemers aan e-learningmodules neemt toe maar deze groei is
kleiner dan het aantal dat wegvalt bij een fysieke voorlichting. De modules
eindigen met een toets.
De Raad van Advies vraagt wat het RIVM bedoelt met de opmerking dat zij de
aanpassingen in de dopingcontrole van de Dopingautoriteit te vergaand vindt.
[….]
In telefonische- en videogesprekken met sporters wordt vooral de inschatting
van gedrag, emotie en lichaamshouding gemist. De Raad van Advies merkt op
dat er met de huidige richtlijnen wellicht voor sporters die bijvoorbeeld in een
tuchtprocedure zitten uitzonderingen gemaakt kunnen worden.
De Dopingautoriteit heeft zelf een methode bedacht die zo min mogelijk
afwijkt van de ISTI en zoveel mogelijk voldoet aan de richtlijnen van het
RIVM. Zowel de sporters als de DCO’s dienen beschermd te worden. Bij
eventuele gezondheidsproblemen wordt er een afstandscontrole via de tablet
uitgevoerd. [….] WADA heeft de aangepaste methode onder voorwaarden
goedgekeurd. Dit geldt ook voor de methoden die door andere NADO’s
ontwikkeld zijn. 10 juni heeft de voorzitter van de Dopingautoriteit een
bespreking met de andere NADO’s die een aangepaste manier van controleren
hebben bedacht, wellicht kan er kennis gedeeld worden. Voor zover bekend
zijn er vier NADO’s met aangepaste controles:
 USA – stuurt controlemateriaal naar de sporter en stuurt de sporter
telefonisch aan;
 Noorwegen – voert controles in een mobiel dopingcontrolestation uit,
maar hierbij kan geen 1,5 m afstand gehouden worden;
 Denemarken - plaatst een kit op de stoep maar er is verder geen
fysieke of digitale controle;
 Nederland- ligt het dichtst bij de regelgeving maar de daadwerkelijke
urineproductie wordt niet gezien. Er ligt in deze methode geen enkel
nadeel voor de sporter.
Feit is dat in april mondiaal het aantal dopingcontroles met 97% en in mei met
92% gedaald is. Er kan WADA nogmaals gevraagd worden hoe er volgens de
Code gecontroleerd moet worden in een 1,5 m maatschappij. Bijvoorbeeld van
de 30 voetbalstadions in Nederland zijn er 10 waar er met een afstand van 1,5
gecontroleerd kan worden.
Het niet bekend of de WADA Atletencommissie op de hoogte is gesteld van de
alternatieve controlemethoden.
Van de 29 laboratoria zijn er 21 open maar deze hebben weinig te doen. Het
lab in Keulen heeft, als enige, een COVID test voor urine- en bloedstalen
ontwikkeld.
Met het RIVM nogmaals voor de tussenperiode naar de mogelijkheden kijken.
Het is goed mogelijk dat er nog 1 à 2 jaar met beperkingen gecontroleerd
moet worden. [….] Er zijn nu al sportorganisaties die met eigen regels komen
en eisen dat een DCO een coronatest ondergaat voordat hij toegang krijgt tot
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bepaalde zones in het sportcomplex. De Dopingautoriteit is geenszins van plan
haar personeel te dwingen een coronatest te ondergaan.
De Raad van Advies is van mening dat zij niet meer wijsheid hebben dan bij de
Dopingautoriteit beschikbaar is en zij steunen de werkwijze van de
Dopingautoriteit. […]
Waar mogelijk dienen interviews met sporters live gedaan te worden.
De voorzitter zal een advies schrijven en ter becommentariëring aan de Raad
van Advies sturen (actie HR).
7.

Rondvraag
 De portefeuillehouder Sportersbelangen adviseert tijdens het
kwartaaloverleg aan NOC*NSF te vragen om bij de digitale Roadshows de
digitale dopingeducatie te benadrukken.
 De portefeuillehouder Sportersbelangen meldt dat Andre Kuipers 3 juli een
webinar geeft. Zij zal de link aan geïnteresseerden doorsturen.
 De portefeuillehouder Financiële Zaken heeft een webinar over bewegen en
het voorkomen van COVID gevolgd.
 De portefeuillehouder Medische Zaken kan aan het eind van het jaar
aftreden maar geeft aan nog vier jaar aan te willen blijven. De Raad van
Advies is hiermee akkoord.

8.

Sluiting
De voorzitter van de Raad van Advies sluit de vergadering om 11.15 uur.

Het volgende overleg van de Raad van Advies vindt plaats op 28 september, 09.30 uur te
Capelle aan den IJssel, of middels een videoconferentie.
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