
Raad van Advies 28 september2020        Bijlage bij agendapunt 4a 
 

Voortgangsrapportage eind mei – medio september 2020 
 

 

1. Educatie 
 

1.1. Topsport  

 
1.1.1 Programma Be PROUD 

 Het programma heeft op dit moment 36 partnerorganisaties. 

 In de periode van 23 mei t/m 14 september 2020 hebben 42 sportfanaten (totaal 

1.325) zich via www.supportschonesport.nl aangesloten als supporter van schone 

sport.  

 Be PROUD heeft een nieuwe ambassadeur aan zich gebonden: korfballer Ran Faber. 

In totaal heeft het programma nu 12 ambassadeurs.  

 

Outreach-events 

Er zijn van 23 mei t/m 16 september geen outreach-events verzorgd. 

 

1.1.2 Leerlijn Dopingvrije Sport  
 

Algemeen 

Er is een animatiefilm ontwikkeld met uitleg over de urinecontroleprocedure op afstand, 

de dopingcontroleprocedure die vanwege de coronapandemie is opgezet.   

 

Sportbonden 

Via e-learning hebben vijf personen de e-learningmodule voor Sportbonden afgerond. In 

dezelfde periode vorig jaar waren dat er 12. 

 

Sporters 

 Van 23 mei tot en met 14 september zijn er in totaal vijf voorlichtingsbijeenkomsten 

volgens de Leerlijn Dopingvrije Sport (brons, zilver en goud) gehouden voor talenten 

en topsporters van diverse (sport)organisaties. Ter vergelijking: in dezelfde periode 

vorig jaar zijn er 22 bijeenkomsten verzorgd. 

 

Datum Groep Niveau  

9-7-2020 KNWU MTB talenten  Brons + Zilver 

1-8-2020 NHV Handbal Houten Heren 1 & 2  Brons  

24-8-2020 NHV Tachos Heren 1 Brons + Zilver 

6-9-2020 KBN Junioren Brons 

6-9-2020 KBN Senioren Brons + Zilver 

 

 Via e-learning hebben tussen 23 mei en 14 september 2020 658 personen 

Voorlichting Brons afgerond, 109 personen Voorlichting Zilver, 40 personen 

Voorlichting Goud, en 21 personen Nationale Testing Pool. In totaal zijn dit er 828. 

Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar zijn er 817 modulen afgerond.  

  

Begeleiders 

 In de periode van 23 mei tot en met 14 september 2020 zijn er geen educatiesessies 

geweest voor begeleidend personeel. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar 

zijn er drie bijeenkomsten verzorgd. 

 Verder hebben via e-learning 82 personen Trainer-Coach 3 afgerond, 29 personen 

Trainer-Coach 4, zeven personen Ouders, en negen personen (Para)Medische 

begeleiders. In totaal zijn dit er 127. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar 

http://www.supportschonesport.nl/


waren het er 55. De stijging ten opzichte van 2019 is vrijwel volledig te verklaren 

door de verhoogde aandacht voor educatie bij de KNKF (61 afgeronde modules 

Trainer-Coach 3). 

 

1.1.3 NZVT 

Van 23 mei tot en met 14 september 2020 zijn 195 product-batch combinaties (108 

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

 

1.2 Fitness 

 

1.2.1  Gastlessen Fitnessopleidingen  

In de periode van 23 mei t/m 14 september 2020 zijn er geen gastlessen verzorgd. In 

dezelfde periode vorig jaar zijn er twee gastlessen verzorgd. 

 

1.2.2 E-learning 

In de periode van 23 mei tot 14 september hebben tien mensen de e-learningmodule 

Fitnesstrainer A afgerond. In dezelfde periode vorig waren dat er drie. 
 

1.2.3 Website Eigen Kracht  

 In de periode vanaf 23 mei tot 14 september zijn er 32 webberichten verschenen op 

de website van Eigen Kracht. Het aantal berichten is vanwege de coronapandemie 

verhoogd van één naar twee per week. 

 Liesbeth Woertman, emeritus hoogleraar psychologie en de bekendste onderzoeker 

en publiciste over vrouwen en gezond lichaamsbeeld is een nieuwe adviseur van 

Eigen Kracht. 

 Voor de verschillende onderdelen van Eigen Kracht zijn nieuwe foto’s, illustraties en 

teksten gemaakt. Voor in de slider (roterende banner) van Eigen Kracht is een korte 

Eigen Kracht strip gemaakt (drieluik).  

 

1.2.4. Schriftelijke bijdragen 

In de periode van 23 mei tot 14 september zijn er geen schriftelijke bijdragen geweest. 

 

1.2.5 Social media  

Al langer was er de wens dat Eigen Kracht op de social media te zien zou zijn. 

Webberichten van Eigen Kracht werden tot voor kort gedeeld op de social media van de 

Dopingautoriteit. Sinds vijf weken is Eigen Kracht te vinden onder Eigenkrachtfitness op 

de social media (facebook en Instagram). Er zijn drie posts per week. Een korte post van 

150 woorden op de maandag (alleen te zien op de social media) en een volledig 

webbericht op de woensdag en vrijdag, te zien op de social media en de website van 

eigenkracht.nl. Voor de post op social media zijn acht icoontjes gemaakt (illustraties), 

verdeeld over acht groepen posts (training, doping, supplementen, eiwit, funbase etc.).  

 

1.2.6 Diversen  

Het ‘Eigen Kracht’-boek is toe aan een herdruk. Van de eerste oplage van de herziene 

herdruk zijn sinds december 2018 1.500 exemplaren verkocht. Voor de nieuwe (vijfde) 

druk worden kleine correcties en aanpassingen doorgevoerd.  

 

1.3  Algemeen Publiek 

 

1.3.1  Corporate website 

Van 23 mei tot en met 14 september 2020 verschenen er tien nieuwsberichten op de 

corporate website. Een van de berichten was een doorplaatsing van een 

publiekswaarschuwing van de NVWA over het gebruik van SARM’s. 

 

http://antidoping.nl/nzvt


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 23 mei tot en met 14 september 2020 zijn er 113 vragen binnengekomen (totaal 

2020: 314). De inschatting is dat het aantal binnengekomen vragen gedurende deze 

periode ongeveer 45% lager is dan normaal. De meeste vragen dit jaar gingen over 

voedingssupplementen (39%), en over het checken of een geneesmiddel op de 

dopinglijst staat of niet (19%).  

  

1.3.4 Perscontacten 

 Er waren de afgelopen periode beduidend minder media-contacten dan gewoonlijk; 

 De media stelden gedurende de hele verslagperiode wel regelmatig vragen over de 

invloed van de coronapandemie op uitvoering van onze taken (en in het bijzonder op 

de uitvoering van dopingcontroles); 

 Het ontslag van de directeur van de Russische antidopingorganisatie RUSADA (en het 

gevaar dat hij mogelijk loopt) werd door enkele media opgepikt, onder andere door 

NOS Langs de Lijn die hierover de voorzitter interviewden op Radio 1; 

 Eind juli gaf de voorzitter een lang studio-interview voor KRO-NCRV op Radio 1; het 

interview besloeg verschillende onderwerpen, waarbij de laatste vraag het komende 

vertrek van de voorzitter betrof. 

  

1.4 Wetenschap 

 

1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget 

 De Dopingautoriteit heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven kwalitatief onderzoek 

te doen naar de visie van sportbegeleiders op dopinggebruik in de topsport. 

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

op allerhande vervuiling, zoals zware metalen en pesticiden, is door Wageningen Food 

Safety Research (WFSR, onderdeel van het RIKILT) weer opgepakt. De studie was 

door de uitbraak van de coronapandemie stil komen te liggen. WFSR heeft de 

analyses inmiddels afgerond. De resultaten zijn nog niet gedeeld met de 

Dopingautoriteit. 

 WFSR gaat daarnaast drie producten analyseren die via de Anabolenpoli zijn 

binnengekomen. Het gaat niet om anabole steroïden maar om de 

groeihormoonsecretagogue MK677. MK677 stimuleert – door imitatie van het 

eetlustopwekkende hormoon ghreline - de afgifte van groeihormoon in de hersenen. 

Gebruikers hebben bijwerkingen gerapporteerd. 

 

1.4.2 Onderzoek Handel in Doping 

De conceptrapportage is inmiddels tweemaal met de onderzoekers en begeleidings-

commissie besproken. De onderzoekers werken inmiddels aan een derde conceptversie.  

 

1.4.3 Topsportonderzoek 

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de resultaten van het ‘Topsport 

Prevalentieonderzoek’ dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd. Het rapport is daarop in 

juli gepubliceerd. Aanvullend heeft het Mulier Instituut een factsheet over integriteit in de 

Nederlandse topsport gepubliceerd. 

 

1.4.4 Inventarisatie Wetenschappelijke Literatuur 

Er zijn in de periode van 23 mei 2020 tot 14 september 2020 81 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 23 mei tot 14 september 15 nieuwe profielen toegevoegd aan 

de Supplementenwijzer App, zes oudere profielen zijn herschreven. 

 

1.4.6  Ondersteuning dopingzaken 

Er is in de periode van 23 mei tot 14 september wetenschappelijke ondersteuning 

gegeven in een cocaïnezaak, een RAD140-zaak en een marihuanazaak. 

 

1.4.7 Promotieproject 

Het promotieproject van de wetenschappelijk medewerker heeft de eerste 

goedkeuringsronde, die van de universiteit van Birmingham, met succes doorlopen. Hij is 

nu in de tweede goedkeuringsronde, die van de leerstoelgroep van Ian Boardley.  

 

1.4.8 Overig 

 De wetenschappelijk medewerker heeft assistentie gegeven aan NVWA in verband 

met een SARMs-zaak. Als getuige-deskundige heeft hij ten behoeve van deze zaak 

een schriftelijke verklaring afgelegd over de mogelijke gezondheidsrisico’s die kleven 

aan het gebruik van SARMs. 

 De wetenschappelijk medewerker, een farmacologiestudent en een begeleider van de 

Universiteit Utrecht, hebben twee artikelen geschreven over de uitkomsten van een 

onderzoek, uitgevoerd bij de Dopingautoriteit. Beide artikelen gaan over de verkoop 

van cathinones in webwinkels. Het ene stuk is geschreven voor het Farmaceutisch 

Weekblad, het andere voor TSG - Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. 

 Het ministerie van VWS onderzoekt de mogelijkheden om het beleid voor 

voedingssupplementen te verbeteren. De Dopingautoriteit is betrokken bij twee 

werkgroepen: verkenning naar het opzetten van een keurmerk en verkenning naar 

het opzetten van een notificatiesysteem. Er zijn meerdere overleggen gevoerd. 

 

 

2. Handhaving & Opsporing 
 

2.1 Dopingcontroles 

 

2.1.1 Controles 2019 – 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 nationaal dopingcontrole programma 

is vanwege het coronavirus in de periode van medio maart tot eind juni sterk 

gereduceerd. Het aantal verrichte controles vanaf begin dit jaar tot en met 10 september 

2020 ligt daarmee achter op het schema in relatie tot het realiseren van deze 

doelstelling. Met NOC*NSF is inmiddels afgesproken dat alle controles van 2020 en 2021 

voor eind 2021 worden uitgevoerd. Controles die niet in 2020 gerealiseerd kunnen 

worden, worden derhalve doorgeschoven naar 2021. De realisatie zal naar verwachting 

een flinke uitdaging gaan worden met mogelijk als gevolg dat er voorrang verleend zal 

moeten worden aan het nationale programma in het Olympische jaar 2021. […] 

Na een groot aantal annuleringen de afgelopen tijd zijn er voor de periode vanaf 1 

september 2020 voor de navolgende evenementen offertes uitgegeven voor het 

uitvoeren van dopingcontroles. Afhankelijk van de lokale situatie kan er (kort van 

tevoren) door de organisator/veiligheidsregio besloten worden dat het evenement geen 

doorgang kan vinden. Indien een evenement na afgifte van de offerte geannuleerd is, is 

dit in het overzicht opgenomen: […] 

 

2.1.2 Controles 2020 – uitvoering 

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

1 januari 2020 tot en met 10 september 2020. 

 



Uitgevoerde dopingcontroles Aantal 

Nationaal Programma 867 

In opdracht van derden 118 

Totaal aantal uitgevoerde controles 985 

 

2.1.3 Controles 2020 – bevindingen 

Tot en met 10 september 2020 zijn de volgende Adverse Analytical Finding 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 aangedragen bij 

Instituut Sportrechtspraak 

 

Metaboliet van methylfenidaat, 

metaboliet van drostanolon, 

metabolieten van metandiënon, 

metaboliet van 

oxymetholon danwel mestanolon 

danwel methyl-1-testosteron 

Stimulantia  

Anabole middelen 

Zaak aangedragen bij 

aanklager Instituut 

Sportrechtspraak 

 Metaboliet van methylfenidaat Stimulantia 

Sporter in bezit van 

geldige dispensatie. 

Dossier gesloten. 

 Metaboliet van methylfenidaat Stimulantia 

Sporter in bezit van 

geldige dispensatie. 

Dossier gesloten. 

 Metaboliet van methylfenidaat Stimulantia 

Sporter in bezit van 

geldige dispensatie. 

Dossier gesloten. 

 RAD140 Anabole middelen 

Sanctievoorstel 

Dopingautoriteit 

geaccepteerd: uitsluiting 

voor een periode van 4 

jaar. 

 

Hoorzittingen zijn (met gepaste maatregelen) binnen het Instituut Sportrechtspraak 

vanaf september weer mogelijk. Voor de nog lopende zaken zijn (waar nodig) inmiddels 

zittingsdata gepland.  

 

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 medio september 2020 zijn de 

volgende whereabouts-fouten door de Dopingautoriteit geregistreerd. 



 

 Vastgestelde wherabouts-fouten 

 FF1 Nog in 

procedure 

FF 

Definitief 

vastgesteld 

FF Totaal MT2 Nog 

in 

procedure 

MT 

Definitief 

vastgesteld 

MT Totaal 

 0 0 0 2 1 3 

 0 0 0 0 1 1 

 0 0 0 0 2 2 

 0 0 0 1 0 1 

 0 0 0 1 0 1 

 0 0 0 0 1 1 

 0 0 0 2 0 2 

Totaal 0 0 0 6 5 11 

 Definitief 

FF + MT 

Aantal unieke sporters 

(Def. FF + MT) 

Aantal sporters met 

tweede of derde strike 

 1 1 0 

 1 1 0 

 2 2 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 1 1 0 

 0 0 0 

Totaal  5 0 

                                           
1 FF Filing Failures 
2 Missed Tests 
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Er is sportbreed een toename van het aantal missed tests. Veel sport is de afgelopen 

periode minder intensief geweest ten gevolge van de heersende pandemie. Het 

zwaartepunt van het nationaal programma heeft voornamelijk gelegen in het out-of- 

competition deel. De verminderende focus en daarmee gepaard gaande onjuistheid van 

whereaboutsgegevens is een mogelijke verklaring.  

 

2.1.6 Target/ doelgerichte controles  

Daar het dopingcontroleprogramma de afgelopen periode sterk gereduceerd is zijn er in 

de periode van begin april tot en met eind juni 2020 ook veel minder target /doelgerichte 

controles verricht. Nu het programma eind juni weer hervat is hebben de doelcontroles 

daarin de bijzondere aandacht. Op basis van laboratoriumaanbevelingen en eigen 

waarnemingen zijn de afgelopen periode diverse targetcontroles uitgevoerd.  

 

2.2  Cont(r)acten met keten partners 

 

2.2.1 Vechtsportautoriteit (VA) 

Op verzoek van de Vechtsportautoriteit heeft de Dopingautoriteit een uitgebreide notitie 

(voorzien van een uitgebreide begroting) opgesteld met als titel Dopingcontroles in de 

vechtsport in Nederland, een groeimodel. Deze notitie is door de Vechtsportautoriteit 

gedeeld met VWS. VWS stelt voor 2021 en 2022 geld beschikbaar om het programma 

vorm te geven. De Vechtsportautoriteit en de Dopingautoriteit zullen in een nader 

overleg bespreken hoe de toegekende gelden zo optimaal mogelijk te besteden. Nu het 

exacte budget nagenoeg bekend is kan het plan aangepast en verder uitgewerkt worden. 

[…] 

 

2.2.2 [….] 

[….] 

 

2.2.3 Team Sunweb 

De uitbraak van het coronavirus heeft zijn impact op het kunnen realiseren van dit 

programma. [….] 

 

3. Intelligence & Investigations (I&I) 
 

3.1  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 

Post  Melding geregistreerd. Onderzoek verricht op basis 

van uiterst summiere informatie en vervolg 

geïnitieerd. 

Informatie gedeeld met NADO Vlaanderen. 

Gesloten 

MPD  Onderzoek ingesteld. Gesloten 

MPD  Onderzoek ingesteld. Gesloten  

MPD  Onderzoek ingesteld. Lopend 

 

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, Meldpunt Doping (MPD), SMS, 

post en telefoon. Alle ingekomen meldingen zijn in het navolgende overzicht 

meegenomen. 
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Oorsprong  Actie Status 

MPD  Vervolg vragen gesteld aan melder. Lopend  

MPD  Onderzoek verricht, informatie gedeeld met IGJ en 

NVWA. 

Gesloten 

MPD  Onderzoek ingesteld. Lopend 

Telefoon  Onderzoek ingesteld. Lopend 

MPD  Onderzoek ingesteld. Lopend 

 

Er is in deze periode een toename te zien met meldingen over dopinghandel in de private 

sfeer (vooralsnog niet sport gerelateerd), deze worden niet meegenomen in 

bovenstaande overzicht. De meldingen over de private sfeer worden structureel 

doorgezet naar onze belanghebbende partners. 

 

3.2 Eigen waarnemingen 

De nieuwe Intelligence Officer, [….], is gestart op 6 juli 2020, waardoor de vergaring van 

de (open bron) gegevens weer op het gebruikelijke niveau komt. Zo is er informatie 

vergaard afkomstig uit mediaberichten, overige open bronnen, bevindingen van DCO’s 

en/of opvallende performances van een sporter etc. Waar deze informatie aanleiding 

geeft tot vermoedens van mogelijk dopinggebruik (zgn. indicatoren) zal dit met voorrang 

betrokken worden bij de controleplanning. De Intelligence Officer is aanwezig geweest bij 

een sportevenement in een sport met een hoog dopingrisico waarbij er vooraf en tevens 

op locatie onderzoek is gedaan naar de deelnemers aan dit evenement. Mede op basis 

van deze informatie zijn er gerichte dopingcontroles uitgevoerd. Het opvallende is dat, 

binnen een week na afloop van betreffende evenement, er een melding is 

binnengekomen vanuit deze sport.  

 

De DCO’s bereiken de nieuwe Intelligence Officer goed en met regelmaat. Eventuele 

meldingen zijn verder onderzocht en hierop is geacteerd. 

 

3.3 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 1 

UKAD 1 

NVWA 3 

IGJ 2 

 

De opgebouwde gedegen vertrouwensrelatie met een van onze partners op basis van een 

eerder groot landelijk onderzoek heeft geleid tot een expertisevraag met betrekking tot 

een nieuw onderzoek. De Dopingautoriteit levert een bijdrage aan dit onderzoek dat 

deels te maken heeft met aanbieders van dopinggeduide middelen, onder meer via 

diverse websites. Informatie is met opsporingsindicatie verstrekt aan partners. 

 

De afgelopen periode zijn de werkprocessen aangaande intelligence onder de loep 

genomen en waar nodig aangepast en vervolmaakt. Tevens zijn er voorbereidingen 

getroffen met betrekking tot noodzakelijke veranderingen aangaande intelligence & 

investigations op basis van de nieuwe WAD Code en “International Standard Testing and 

Investigations 2021”. Dit is een on-going proces zodat wijzigingen tijdig 

geïmplementeerd kunnen worden om zodoende begin 2021 aan de norm te kunnen 

voldoen.  
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4.  Juridische zaken 
 

4.1 Nationaal Dopingreglement 

 

1 januari 2021 treedt de nieuwe WAD Code in werking. Dat betekent dat voorafgaand 

aan die datum sport- en anti-dopingorganisaties hun dopingregels in overeenstemming 

met deze Code moeten brengen. In Nederland gebeurt dat via het Nationaal 

Dopingreglement (NDR). Het aanpassen van het NDR geschiedt in beginsel op basis van 

de inmiddels gemaakte vertaling, maar de Code is te technisch om volledig passend te 

worden vertaald. Er zal dus altijd gekeken moeten worden naar de oorspronkelijke 

Engelse tekst. Daar waar niet duidelijk is wat de strekking is van de Code wordt contact 

gezocht met WADA. Voor bepaalde bepalingen wordt ook contact gezocht met 

buitenlandse NADO’s of met het ISR vergelijkbare organisaties in het buitenland. Tot slot 

moeten ook de verbeteropmerkingen inzake het NDR, die de Dopingautoriteit zelf heeft 

verzameld over de jaren waarin het huidige NDR is toegepast, in het NDR 2021 worden 

verwerkt.  

 

4.2 Tuchtrecht in Nederland 

 

De 2021 Code heeft waarborgen ingebouwd in het tuchtrechtelijke proces van de 

behandeling van dopingovertredingen. De waarborgen betekenen in feite dat alle 

topsportbonden die nog niet bij het ISR zijn aangesloten (11 bonden), zich alsnog zullen 

moeten aansluiten bij het ISR voor doping. Bij sommige bonden kan dit vrij snel en 

relatief eenvoudig worden geregeld. Voor andere bonden is het, vanwege de interne 

structuur, een bewerkelijk traject. En weer andere bonden hebben de overstap naar het 

ISR altijd afgehouden, en met name met die bonden zal gesproken moeten worden. 

NOC*NSF en de Dopingautoriteit werken op dit punt nauw samen.  

 

4.3 Binding leden aan beslissingen Dopingautoriteit 

 

[….] 

 

4.4 Openbaarheid tuchtzittingen 

 

De zittingen van de tuchtcolleges […] zijn in beginsel niet openbaar. Eigenlijk is dit een 

verouderd uitgangspunt, omdat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de 

zaken Pechstein en Mutu heeft geoordeeld dat het principe van openbaarheid ook voor 

zittingen in dopingzaken dient te gelden. […] 

 

4.5 Jaarplan 2021 

 

De afdeling Juridische Zaken heeft een omvangrijkere bijdrage geleverd aan het Jaarplan 

2021 van de Dopingautoriteit dan in eerdere versies het geval was. Reden is dat de Code 

2021 op allerlei terreinen nieuwe regels en eisen bevat, die deels nog in 2020, maar 

deels ook nog in 2021 moeten worden uitgerold en doorontwikkeld. Nieuwe elementen 

zijn o.a. herzieningsverzoeken voor bepaalde recreatieve drugs, een nieuwe systematiek 

voor het doen van schikkingsvoorstellen en een nieuwe aanpak in de Code inzake het 

mondiaal laten doorwerken van dopingschorsingen.  

 

4.6 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

 

Er zijn geen nieuwe Wob-verzoeken ontvangen.  
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5.  COO-zaken/ondersteuning 
 

5.1 Huisvesting 

 

Vanuit het ministerie van VWS is er nog steeds een gestage stroom Corona-gerelateerde 

informatie richting de Dopingautoriteit. Het gaat vooral over verfijningen van 

verschillende regelingen die in maart/april/mei zijn doorgevoerd en ook over 

toekomstscenario’s. Voor ons eigen kantoor hebben we dat laatste omgezet naar een 

nieuwe inrichting van het kantoor binnen de anderhalvemetersamenleving. We hebben 

twee werkplekken als ‘niet geschikt’ beoordeeld en op andere plaatsen meer ruimte 

rondom de werkplekken gecreëerd. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de 

mening van het ministerie dat meer ruimte huren niet zal worden gesteund. Vooralsnog 

geeft dit geen problemen; drie collega’s geven er nog steeds de voorkeur aan om 

volledig thuis te werken (en hun werk staat dat ook toe) en 16 collega’s werken deels 

thuis. Het betekent dat er voorlopig op iedere werkdag voldoende ruimte is om op 

kantoor te werken voor de aanwezigen. Voor het moment dat er weer een tijd aanbreekt 

dat iedereen op kantoor kan werken, hebben we afgesproken dat in dat geval ook de 

vergaderkamer en andere vrije tafels gebruikt kunnen worden als ‘werkkamer’ (hier zijn 

laptops voor beschikbaar) en als ultieme maatregel zullen de personen met de kleinste 

aanstellingen niet op de drukste dagen op kantoor werken.  

 

5.2 Overheid 

 

Met de afdeling concernsturing zijn regelmatige, informele, bijpraatsessies. Het gebeurt 

allemaal in goede sfeer en het gaat gestructureerder dan vorig jaar. Een ambtelijk 

hoogtepunt is dat wij (eindelijk) officieel zijn toegevoegd aan het Accountantsprotocol 

behorende bij Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 

(wat overigens door ons als een Mixed Blessing wordt ervaren, gezien de toegenomen 

administratieve eisen waaraan wij dienen te voldoen).  

 

Op 1 september is de conceptbegroting 2021 ingediend bij het ministerie. Tegelijkertijd 

heeft er afstemming hierover plaatsgevonden met NOC*NSF. Onlangs is het Complete 

Beoordelingskader 2021 ontvangen, met een reeks aanvullende vragen. De definitieve 

begroting zal uiterlijk 1 november moeten worden ingediend.  

 

In het kader van de expert-overleggen van het ministerie van VWS (zeven verschillende 

in totaal) is er deelgenomen aan het bedrijfsvoeringsoverleg, het 

informatiebeveiligingsoverleg, het beveiligingscoördinatorenoverleg, het 

integriteitscoördinatorenoverleg, en het P-hoofdenoverleg (2x). Dat is relatief veel, maar 

de verschillende agenda’s nodigden er toe uit. 

 

Bovenstaande zaken zorgen voor veel informatie, en versterken daarmee onze 

organisatie. Tegelijkertijd vormt de veelheid aan informatie (en de bijbehorende 

vragenlijsten, inventarisaties en andere vriendelijke verzoeken dan wel verplichtingen 

vanuit Den Haag) tot behoorlijke bureaucratie. Over dit onderwerp is een notitie 

geschreven om de druk die hiermee wordt gelegd op onze organisatie te beschrijven. 

Deze notitie is besproken met de afdeling concernsturing van VWS. De voorlopige 

conclusie is dat we dit aspect gezamenlijk in de gaten zullen blijven houden. 

 

Het streven om de ICT onder te brengen bij een rijksdatacentrum is nog niet 

helemaalvan de baan. De pSG heeft officieel haar collega bij Economische Zaken 

gevraagd om voor ons een uitzondering te maken en om aansluiting bij DICTU mogelijk 

te maken. Wij wachten het nog steeds af.  

 

Er zijn verschillende stappen gezet op het gebied van de digitale eisen van de overheid. 

Inmiddels zijn alle websites geregistreerd bij het ministerie van Algemene Zaken, en er 

zijn anonieme bezoekersregistraties ingericht bij deze websites. Ook de website-
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archivering is ingeregeld. Alleen het onderwerp van de toegankelijkheid van de websites 

voor visueel gehandicapten is nog niet afgerond.  

 

5.3 Diversen 

 

Er is, na advisering van een expert van KPMG, een officieel verzoek ingediend bij de 

Belastingdienst om niet vennootschapsbelastingplichtig zijn. Dat waren wij ook niet als 

stichting, maar er heerste enige onduidelijkheid of dat nog steeds zo was. Na een oproep 

van de belastingdienst hebben we uitstel aangevraagd en hebben we het onderwerp 

grondig bestudeerd. 

 

Naast enkele reguliere contacten met de accountant (het is een innigere relatie dan die 

we vroeger met de accountant hadden) is er specifiek meegewerkt aan een onafhankelijk 

evaluatiegesprek met een interne auditor van KPMG. Wij zagen dit vooral als service naar 

de accountant toe; de verbeterpunten die wij hadden geconstateerd, hadden wij 

uiteraard al eerder met de betrokken accountants zelf besproken.  

 

Er is nog geen nieuwe CAO Rijk. De laatste berichten zijn dat het vooral vastloopt op de 

looneis van de vakbonden. We kunnen niets anders doen dan afwachten; we spelen hier 

geen actieve rol in. Het personeelsreglement is in concept besproken met de voorzitter 

en het hoofd van de PVT. We hebben afgesproken dat het eerst aan alle collega’s zal 

worden voorgelegd en dat het daarna formeel met de FNV zal worden gedeeld (de FNV is 

effectief de enige bond die hier een mening over zal willen vormen).    

 

Het bedrijf DocFactory heeft voor ons een concept-selectielijst samengesteld waarin staat 

beschreven welke documenten hoe lang bewaard zullen gaan worden. Deze lijst moet 

uiteindelijk ook worden goedgekeurd door het Nationaal Archief en door een 

onafhankelijk deskundige. Deze laatste rol zal worden vervuld door hoogleraar Maarten 

van Bottenburg. 

 

 

6. GDS-secretariaat 
 

Na een redelijke dip door de Corona-crisis trekken de GDS-aanvragen weer langzaam 

aan. 

 

In de afgelopen periode zijn 30 aanvragen goedgekeurd.  

Drie aanvragen werden niet goedgekeurd. 

juni    6 

juli    8 

augustus  10 

september   6 

 

In 18 gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat. Er waren twee dispensaties voor 

prednison en triamcinolon 

 

 

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 het vorige Kwartaaloverleg zijn er ongeveer 180 nieuwe documenten actief gezet. 

Het totaal aantal documenten is nu 6.619. We waren vooral bijzonder blij met alle 

Vlaamse uitspraken op dopinggebied. Die waren nog niet gepubliceerd, maar we hebben 

http://www.doping.nl/
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afgesproken dat wij ze voor hen anonimiseren, waarna we ze kunnen opnemen in onze 

database. Ook zijn er enkele tientallen wetenschappelijke artikelen toegevoegd. 

 

Er was een achterstand in het onderhoud van de website en bij het doorvoeren van 

verbeteringen om de site gebruiksvriendelijker te maken. Die is in de afgelopen periode  

weggewerkt. 

 

 

8. Internationale zaken 
 

8.1 WADA 

 

8.1.1 Algemeen 

WADA heeft de Dopingautoriteit gevraagd hoofd Educatie te nomineren als voorzitter van 

een van WADA’s werkgroepen voor de ontwikkeling van trainingsprogramma’s. De 

trainingsprogramma’s zijn voor mensen die werkzaam zijn in het werkveld van 

antidoping. Het verzoek is ingewilligd.  

Hoofd Educatie is verder (met steun van onze beleidspartners en iNADO) voorgedragen 

voor het lidmaatschap van het WADA Education Committee. 

De COO is (met steun van onze beleidspartners en iNADO) voorgedragen voor het 

lidmaatschap van het WADA Health, Medical and Research Committee. 

Twee door NOC*NDSF ingediende voordrachten heeft de Dopingautoriteit schriftelijk 

ondersteund. 

 

8.1.2 Working Group on the Prevalence of Doping 

Voor de WADA Prevalence of Doping Working Group is veel emailverkeer geweest. 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 wordt momenteel gewerkt aan twee wetenschappelijke artikelen 

en er wordt een nieuwe pilot voorbereid, uit te voeren in samenwerking met de Spaanse 

NADO. 

 

8.1.3 NADO Advisory Group 

In de verslagperiode is er één (virtuele) bijeenkomst geweest van deze adviesgroep. De 

gebruikelijk fysieke vergaderingen zijn wegens de coronapandemie geschrapt. 

 

8.1.4 Audit 

De oorspronkelijk in het vroege voorjaar geplande Audit is wegens de coronapandemie 

geannuleerd. Begin oktober zal de Audit nu via digitale communicatie gaan plaatsvinden, 

overigens de eerste keer dat WADA hiermee werkt, en dus tot op zekere hoogte een 

experiment.  

 

8.1.5 Concept Dopinglijst 2021 

De Dopingautoriteit heeft in juli namens de Nederlandse partijen (ministerie van VWS, 

NOC*NSF, NOC*NSF AtletenCommissie en de Dopingautoriteit) een reactie ingediend op 

de conceptdopinglijst 2021. Sportartsen [….] en [….] zijn geconsulteerd over het beleid 

omtrent glucocorticosteroïden. 

 

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 onder andere WADA mee bij het schrijven van de Education Guidelines. Hoofd 

Educatie neemt zitting in deze groep en heeft deelgenomen aan een webinar-vergadering 

op 15 juni, 20 juli en 14 september. 
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8.2.2 Advisory Group on Science 

De Advisory Group on Science heeft op 18 juni een virtueel overleg gevoerd om de 

reacties op de conceptdopinglijst te bespreken. Hoofd Educatie heeft daaraan namens de 

Dopingautoriteit deelgenomen. 

 

8.2.3 CAHAMA 

Op 8 september 2020 heeft de vergadering van CAHAMA plaatsgevonden, zij het op 

virtuele wijze. De nadruk bij deze vergadering, die plaatsvond als voorbereiding op de 

vergadering van WADA’s ExCo op 14-15 september jl., lag op de governance reform van 

WADA en de polemiek tussen WADA en de Verenigde Staten (als gevolg van het ONCDP 

Report). Europa pleit voor on-going governance reform bij WADA en het streven naar 

detente in de relatie WADA/VS.  

 

8.3 iNADO 

8.3.1 iNADO algemeen 

De coronapandemie heeft vanzelfsprekend ook forse gevolgen voor het functioneren van 

iNADO. Alle activiteiten kunnen (voorlopig) alleen online plaatsvinden. iNADO is inmiddels 

geregistreerd als Duitse stichting, en de afwikkeling van de oorspronkelijke (Engelse) 

stichting is onderweg. 

 

8.3.2 Vicevoorzitterschap 

Uw voorzitter heeft bij iNADO kenbaar gemaakt dat hij in/rond maart 2021 zijn 

bestuurslidmaatschap (en dus ook het vicevoorzitterschap) van iNADO wil neerleggen, in 

verband met zijn vertrek als voorzitter van de Dopingautoriteit later in 2021. Daarmee 

zal de invloed van de Dopingautoriteit op het beleid van iNADO (in ieder geval tijdelijk) 

afnemen. 

 

8.4 Overig Internationaal 

 

8.4.1 Internationale ontwikkelingen 

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft gefaseerd de verschillende werelddelen 

aangedaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat aanvankelijk geleidelijk vrijwel alle IF’s en 

NADO’s hun dopingcontroleprogramma grotendeels hebben stilgelegd. De afgelopen 

periode heeft veel overleg plaatsgevonden met nationale en internationale partijen 

aangaande wat wel en niet mogelijk was op controlegebied met in achtneming van de 

adviezen van nationale overheden en WADA. Internationale partners zijn geïnformeerd 

over het opschalen van het controleprogramma in Nederland. De verwachte toenemende 

vraag vanuit onder andere internationale federaties en collega NADO’s is realiteit 

geworden echter momenteel blijft de beschikbare capaciteit primair ingezet worden voor 

het nationaal programma.  

 

8.4.2 NADO Leader Summits 

Op initiatief van onze Amerikaanse zusterorganisatie USADA heeft er begin september 

een (digitale) Summit plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk is deze afgesloten met een 

persverklaring, mede ondertekend door de Dopingautoriteit. […] 

 

8.4.3 NADO Science Groep 

Een informele internationale groep wetenschappelijk medewerkers heeft op 29 juni een 

virtueel overleg gevoerd om de reacties op de conceptdopinglijst te bespreken. Hoofd 

Educatie heeft daaraan namens de Dopingautoriteit deelgenomen. 

 

8.4.4 NADO Vlaanderen 

NADO Vlaanderen is op bezoek geweest om mogelijkheden voor samenwerking op 

digitaal gebied te inventariseren. Dit heeft al tot successen geleid, en zal de komende tijd 

verder worden uitgewerkt. Alle overige internationale bijeenkomsten zijn vervangen door 

telefonische of video-conferenties. 
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9. Bureau / diversen 
 

9.1 Personeel 

 

9.1.1 PVT 

Er heeft in de verslagperiode overleg plaatsgevonden tussen door voorzitter van de PVT, 

de COO en de voorzitter van de Dopingautoriteit over redactie en inhoud van het 

Personeelsreglement. Dit reglement nadert zijn voltooiing en zal alsdan (conform de 

voorschriften) aan de FNV worden voorgelegd. 

 

9.2 Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten 

 

9.2.1 Lezingen / Presentaties 

Er zijn – zonder twijfel wegens de coronapandemie – in de verslagperiode geen lezingen 

of presentaties gegeven, anders dan voorlichtingsbijeenkomsten en dergelijke. 

 

9.3 NOC*NSF 

 

9.3.1 Algemeen 

De relatie met NOC*NSF blijft onverminderd goed en intensief. Overleggen over 

bijvoorbeeld financiële zaken, voordrachten voor WADA commissies, etc. verlopen altijd 

constructief. 

 

9.3.2 Lopende zaken 

[…] 

 

9.4 Klein Lef 

De Dopingautoriteit is ‘onbetaald proeflid’ van Klein Lef, en kan zo kennismaken met de 

diensten van deze organisatie. Mede dankzij de coronapandemie is nog niet goed te 

beoordelen of die diensten ons veel kunnen brengen, aangezien er geen fysieke 

bijeenkomsten plaatsvinden. Sommige onderwerpen lijken ons niet (direct) aan te gaan, 

terwijl andere om specifieke, en niet om generieke antwoorden vragen. Tegen het einde 

van het jaar zal besloten worden of het proeflidmaatschap wordt omgezet in een normaal 

lidmaatschap. 

 

 

10. Projecten 
 

10.1 Omvorming DoCoBase  

De afgelopen periode is de DoCoBase op een beperkt aantal punten verder 

doorontwikkeld. Zo zijn de rapportagemogelijkheden om het Technical Document for 

Sport Specific Analyses (TDSSA) voortgang binnen DoCoBase te kunnen monitoren 

uitgebreid. Hierdoor kan de voortgang nauwkeuriger bewaakt worden en kan de inzet 

van aanvullende laboratoriumanalysen nog efficiënter plaatsvinden. Ook de 

beheermodule waarmee geregistreerde data ouder dan 10 jaar beheerd worden is 

doorontwikkeld, dit alles in lijn met de ISPPPI (WADA’s standaard voor 

privacybescherming). 

Vooruitlopend op de versnelde implementatie van het paperless testing systeem binnen 

wedstrijdverband, is DoCoBase verder aangepast om de XML-import (=bulk data import) 

van digitale dopingcontroleformulieren en foto’s mogelijk te maken op een stabiele en 

betrouwbare wijze.  

 

10.2 Ontwikkeling InvestBase  

De Dopingautoriteit heeft het analytische softwareprogramma IBM i2 Analyst’s Notebook 

in bezit. Dit programma maakt het mogelijk om patronen, netwerken en trends in kaart 

te brengen op basis van (grote hoeveelheden) gestructureerde en ongestructureerde 

data. Tevens bestaat de mogelijkheid grote datasystemen hierop aan te sluiten middels 
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aanvullende software. Verschillende ketenpartners maken gebruik van dezelfde software, 

dit kan data-uitwisseling in potentie vereenvoudigen. Het systeem wordt momenteel in 

detail ingericht door de nieuwe intelligence officer. Een opleidingstraject volgt. Daarnaast 

zijn verschillende rapportages gestandaardiseerd en zijn punten ter verbetering in de 

digitale database geïnventariseerd en is met de uitvoering daarvan begonnen. 

 

10.3 Hervatten dopingcontroles ten tijde van de COVID-19 pandemie 

De afdeling Handhaving & Opsporing heeft een ‘coronabestendige’ dopingcontrole-

procedure ontwikkeld, in lijn met de geldende RIVM-richtlijnen en WADA-richtlijnen. Een 

belangrijk onderdeel van het vernieuwde proces is een uitgebreide triage. De procedure 

is goed ontvangen.  

Daarnaast heeft de Dopingautoriteit een controle-procedure-op-afstand ontwikkeld. Deze 

procedure wordt in principe alleen ingezet in situaties waarin sprake is van 

gezondheidsklachten of andere aspecten die een verhoogd besmettingsrisico impliceren. 

Inmiddels zijn er al vele dopingcontroles zonder bijzonder gezondheidsrisico’s of 

noemenswaardige andere problemen uitgevoerd. Tot nu toe zijn er op basis van de 

screeningsvragenlijst nog geen problemen met de inzet van DCO’s geweest. Ook is het 

nog niet noodzakelijk geweest om een dopingcontrole op afstand uit te voeren (met 

behulp van het mobiele dopingcontrolestation). Meldingen van coronagevallen binnen 

topsportselecties worden nauwlettend in de gaten gehouden. DCO’s die recentelijk 

controles hebben uitgevoerd in een sport waar topsporters positief zijn getest, worden 

gewaarschuwd en dringend geadviseerd zich te laten testen.  

Het dopingcontroleprogramma binnen wedstrijdverband is inmiddels ook opgestart. 

Hierin zien we veel verschillen tussen de genomen veiligheidsmaatregelen bij 

verschillende sporten. Sommige bonden vereisen dat officials vooraf (negatief) getest 

zijn alvorens ze toegang kunnen krijgen tot het evenement. De Dopingautoriteit kan/wil 

het afnemen van een test niet als verplichting opleggen aan haar DCO’s. Testen gebeurt 

dan ook op vrijwillige basis, waarbij de organisatie (en kosten) van de test bij de 

wedstrijdorganisator of de betreffende sportbond liggen. Indien er geen DCO’s zijn die 

een dergelijke test vrijwillig willen afnemen, dan kan het dus zijn dat de Dopingautoriteit 

geen toegang verleend wordt tot het evenement, met als gevolg dat de Dopingautoriteit 

dan niet haar handhavende taak kan uitvoeren. Met verschillende sportbonden is overleg 

om de noodzakelijke toegang tot de sportlocaties ook in deze moeilijke tijden te waar-

borgen en plaatsen waar sporters zich bevinden ook zonder op corona geteste DCO’s te 

kunnen betreden. De Dopingautoriteit DCO’s blijven zich te allen tijde houden aan de 

RIVM-richtlijnen (en meer dan dat) wat bijzondere situaties met zich mee kan brengen. 

Zo was de Dopingautoriteit bijvoorbeeld de enige partij die mondkappen en handschoe-

nen droeg tijdens het verrichten van dopingcontroles op een Nederlands Kampioenschap. 

10.4 Her-accreditatie/e-learning DCO’s 

De afdeling Handhaving en Opsporing is samen met de afdeling Educatie een project 

gestart om een digitale leeromgeving (e-learning) voor de dopingcontroleofficials te 

verkennen. De huidige DCO-opleiding is opgebouwd uit een theoretisch deel (inclusief 

practicum) en een stagetraject. De huidige organisatievorm is een arbeidsintensief 

proces en is niet flexibel, wat bijvoorbeeld een beperkt aantal nieuwe mensen opleiden 

minder efficiënt maakt. Maatwerk is niet optimaal mogelijk. Het idee is ontstaan om een 

platform te ontwikkelen waarbij de (kandidaat) DCO thuis in zijn eigen tempo opleiding- 

en bijscholingsmomenten kan doorlopen. De voortgang wordt daarbij gemonitord en 

modules worden afgesloten met een digitaal toetsmoment. Toetsing kan periodiek 

(aangepast en) herhaald worden om accreditatie van de DCO’s te verlengen. Dit laatste 

zal als eerste ontwikkeld worden waarbij er voor de DCO’s een her-accreditatie module 

ontwikkeld wordt, die voor het eind van dit jaar doorlopen dient te zijn, om in 

aanmerkingen te komen voor her-accreditatie in 2021. 
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