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

: 28 september 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 09.45 uur de vergadering en heet
iedereen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.

2.

Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit d.d. 9 juni 2020
N.a.v.:
 De notulen hebben een nieuwe opzet, de leden van de Raad van Advies
worden genoemd met portefeuille. Dit is in verband met de privacy
wetgeving: de verslagen kunnen nu direct worden gepubliceerd op de
website van de Dopingautoriteit.
 Door de voorzitter van de Dopingautoriteit zal worden uitgezocht of het
aandachtsgebied van de voorzitter van de Raad van Advies (in agenda’s en
verslagen) moet worden aangepast van Audit naar Governance (actie
HR).1
 De functie van de nieuwe voorzitter is geherwaardeerd naar schaal 17. De
huidige voorzitter van de Dopingautoriteit stopt per 1 september 2021.
[….]
 [….]
De notulen worden vastgesteld. Tijdens de eerstvolgende fysieke bijeenkomst
zullen de voorzitter van de Raad van Advies en de voorzitter van de
Dopingautoriteit de notulen ondertekenen.

3.

Ingekomen / uitgegane post
N.a.v.:
 Kaderbrief: De complete beoordelingskaderbrief is ontvangen.
Vooralsnog valt de begroting, wat VWS betreft, te hoog uit. Een van
de redenen dat de begroting hoger uitvalt is dat VWS de begroting
van personeelskosten op ‘einde salarisschaal’ vereist. Dit soort
aspecten wordt teruggelegd bij VWS.
 Goedkeuring jaarrekening 2019: De portefeuillehouder financiën
complimenteert de Dopingautoriteit met de eerste goedgekeurde
zbo jaarrekening.

4.

Voortgangsrapportage
a. Rapportage algemeen
 Pag. 1 Educatie: De afgelopen zes maanden zijn er minder fysieke
bijeenkomsten geweest door Corona. Deze achterstand kan niet worden
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Is aangepast, zie bovenaan dit verslag.
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ingelopen. De fysieke bijeenkomsten komen langzaamaan op gang met
in acht neming van de RIVM richtlijnen.
Vanaf 1 januari 2021 moeten de bonden een educatieplan hebben,
hiermee wordt het kader steviger en zal er meer voorlichting gegeven
gaan worden.
Pag. 4, punt 1.4.8 Promotieproject: De wetenschappelijk medewerker
is geaccepteerd als promovendus bij de University of Birmingham.
Hiermee kan het promotietraject van start gaan.
Pag. 4, punt 1.4.9 Overig voedingssupplementen: De
portefeuillehouder sportersbelangen meldt dat er ook een Europees
project is dat zich met dit onderwerp bezig houdt. Het ministerie van
VWS is hiervan op de hoogte.
Pag. 6 Controles: De controles die dit jaar niet uitgevoerd kunnen
worden, worden overgeheveld naar 2021. NOC*NSF heeft bovendien
extra budget toegezegd voor 2021. [….]
Pag. 7: Op deze pagina is een fout gemaakt met wegstrepen van
informatie, het gaat hier alleen over missed tests.
Pag. 10, 4.2 Tuchtrecht in Nederland: Gevraagd wordt of de [….] ook
hieraan mee werkt. Dit is zeker het geval, maar niet alle tuchtzaken
gaan naar het ISR. Alleen de zaken betreffende seksuele intimidatie,
matchfixing en doping.
Pag. 11, punt 4.4 Openbaarheid tuchtzittingen: Het ISR gaat beleid
maken voor het toelaten van journalisten bij zittingen. Dit is naar
aanleiding van een zaak waarin een sporter zelf drie journalisten
meeneemt naar de hoorzitting met toestemming van de voorzitter van
de kamer.
Pag. 12, punt 4.7.3 Dopingzaken: [….]
Pag. 15, 8.3.2 Vicevoorzitterschap: De nieuwe voorzitter neemt deze
positie niet automatisch over. Het is wel wenselijk dat de nieuwe
voorzitter internationale ambities heeft. Om bestuurslid te zijn bij
iNADO is het niet strikt noodzakelijk om een bestuurlijke functie in de
eigen NADO uit te oefenen, maar wenselijk is het wel.
Pag. 15, 8.4.2 NADO Leader Summits: [….]
Pag. 17, 9.4 Klein Lef: Klein Lef is een informeel
samenwerkingsverband voor uitvoeringsorganisaties (zbo’s en
agentschappen) met maximaal 500 medewerkers. Er zijn veel
overleggen, voor nu alleen digitaal. Ze zijn bedoeld om belangen te
delen en kennis uit te wisselen, om sterker te staan tegenover het
moederministerie. De eerste ervaringen zijn beperkt positief, de
Dopingautoriteit lijkt toch nog te klein voor Klein Lef.

b. Knipsels
N.a.v.:
 NOS over [….]
 NRC over controleren in Coronatijd: De portefeuillehouder financiën vindt
het filmpje op de website erg verhelderend. De aangepaste
controlemethode kan zeker nuttig blijven in de toekomst. De podcast was
ook zeer informatief. WADA is ondertussen ook al aan het schuiven in het
beleid, en werkt aan vernieuwingen.
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5.

Financiële en praktische zaken
a. Realisatie begroting 2020
De nieuwe financiële tussenrapportage zal in de eerste week van oktober
worden opgeleverd. Het is nu al duidelijk dat er een onderbesteding zal zijn.
Dit geld zal teruggaan naar de overheid. Het overgebleven geld dat afkomstig
is van de Nederlandse Loterij wordt overgeheveld naar volgend jaar.
Zodra de tussenrapportage beschikbaar is wordt deze toegestuurd aan de
Raad van Advies (actie HR).
b. Concept begroting 2021
De begroting 2021 toont ca. € 200.000 meerkosten ten opzichte van die van
2020. Dit heeft te maken met hogere accountantskosten en personeelskosten
die op einde salarisschaal worden berekend. Voor 2021 is daarnaast een
uitbreiding van de formatie van de afdeling Educatie voorzien. [….]

6.

WADA Audit
In de week van 12 oktober start de WADA Audit, dit is de eerste keer dat WADA
digitaal een Audit gaat uitvoeren. WADA is hier zelf ook nog zoekende in. De
medewerkers die worden geïnterviewd zullen grotendeels op kantoor aanwezig
zijn om eventueel snel documenten op te kunnen zoeken. De Audit wordt
uitgevoerd op basis van de huidige Code.
De Dopingautoriteit staat relaxed in de Audit. Er zullen naar verwachting wel
enkele aandachtspunten naar voren komen, zoals onze procedure voor het
aanvragen van medische dispensaties die afwijkt van de voorgeschreven
procedure. WADA vindt verder dat de bonden een te grote rol in het
antidopingbeleid spelen en dat de Dopingautoriteit de verantwoordelijkheid meer
naar zich toe moet trekken. Als WADA hier aan vast houdt, dan zal het
antidopingbeleid in Nederland op de schop moeten. [….]
Op 20 oktober is er een mondelinge terugkoppeling vanuit WADA, daarna zal de
schriftelijke bevestiging plaatsvinden. De bevindingen worden gedeeld met de
Raad van Advies, voorzien van commentaar van de voorzitter van de
Dopingautoriteit.

7.

Adviesvraag
Implementatie Code 2021
De voorzitter van de Dopingautoriteit heeft een aantal vragen voorgelegd aan de
Raad van Advies waarover hij advies wil:
- Zijn de voorbeelden zoals gegeven in de aan het ISR gerichte gespreknotitie
voldoende helder om het in abstracto gesignaleerde probleem concreet te
maken?
- Is de Raad van Advies het eens met de gegeven analyse, of behoeft deze
aanvulling dan wel correctie?
- Hoe beoordeelt de Raad van Advies in grote lijnen het hierboven geschetste
spanningsveld?
- Is de Raad van Advies van mening dat het tijd is om de door de Code aan
NADO’s toegewezen bevoegdheden volledig c.q. zo volledig mogelijk aan ons
te trekken, of is het binnen de Nederlandse context nog steeds zaak om
hieraan concessies te doen?
- Is de Raad van Advies van mening dat het nodig is om een expliciet
delegatiebesluit te nemen, waardoor de grondslag voor de uitvoering van
onderdelen van het dopingcontroleproces door derden in lijn met de Code
wordt gebracht?
- Hoe dwingend kan c.q. moet de Dopingautoriteit daarbij optreden?
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-

Hoe relevant acht de Raad van Advies deze discussie voor de positie van de
sporters, en hoe vertaalt dit zich eventueel in een advies?
Kan de Raad van Advies mij adviseren over de te volgen procedure en het
daarin op te nemen overleg?
Kan de Raad van Advies mij nog op andere wijze van advies dienen?

De voorzitter van de Raad van Advies geeft aan dat het te ambitieus is om over
deze vragen tijdens dit overleg advies te geven, vandaar dat er nu alleen een
eerste verkenning is.
Het belangrijkste punt uit de vragen is of de Dopingautoriteit de rol van aanklager
op zich moet nemen of niet. Als dan zal de Dopingautoriteit anders ingericht
moeten worden, want de gevolgen van de herziening van de Code gaan verder
dan alleen de aanklagersrol en de afhandeling van tuchtzaken. Dit is ook al
besproken met de voorzitter van het ISR.
[….]
Onder de nieuwe Code moeten de bonden afstand nemen van
verantwoordelijkheden op antidopinggebied. Donderdag 8 oktober 2020 is er een
bondenbijeenkomst en zal dit punt worden besproken.
De nieuwe Code gaat op 1 januari 2021 in, en wat WADA betreft moet dan alles
gereed zijn. Maar als de Dopingautoriteit aangeeft waar we op uit willen komen en
langs welke weg we dat willen bereiken, dan krijgt zij hiervoor waarschijnlijk wel
één of twee jaar de tijd.
Afgesproken wordt dat er een vervolgvergadering voor de Raad van Advies wordt
gepland (actie AvdG) begin november 2020. Dan is ook bekend hoe de Audit is
verlopen. In de tussentijd vinden gesprekken met enkele bonden en met
NOC*NSF plaats.
8.

Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9.

Sluiting
De voorzitter van de Raad van Advies sluit de vergadering om 11.35 uur.

Het volgende reguliere overleg van de Raad van Advies vindt plaats op maandag 7
december 2020, 09.30 uur te Capelle aan den IJssel, of middels een videoconferentie.
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