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WADA Audit 
[Informatie/discussie] 
 

 

WADA Audits in het algemeen 

Nadat WADA zich in de eerste jaren van haar bestaan (logischerwijze) vooral op het 

creëren van een mondiaal geldend stel regels richtte (met de Wereld Anti-Doping Code 

als resultaat), is in de jaren daarnaar geleidelijk de aandacht (ook) komen te liggen op 

de naleving van die regels. Een aantal incidenten (en dan in het bijzonder wel de 

problemen in de internationale atletiekfederatie en in Rusland) hebben dat proces 

versneld, geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. 

 

WADA heeft al jaren ervaring met het uitzetten en beoordelen van (zeer) uitgebreide 

vragenlijsten aan de hand waarvan alle Signatories beoordeeld worden. Ook de 

Dopingautoriteit is enkele malen door dit proces gegaan, en (hoewel het een tijdrovend 

en soms moeizaam proces is): een en ander heeft tot een aantal versterkingen en andere 

aanpassingen geleid (en uiteindelijk tot het oordeel van WADA dat de Dopingautoriteit 

aan alle Code-verplichtingen voldoet, en dus ‘Code compliant’ is). 

 

WADA kent inmiddels een professioneel bemenst Audit team dat verantwoordelijk is voor 

de vragenlijsten, maar dat daarnaast (steeds uitgebreid met één of meer externe 

deskundigen) al tientallen Audits heeft uitgevoerd bij NADO’s en Internationale 

Federaties. Een Audit bestond tot nu toe altijd uit een meerdaags bezoek aan een 

Signatory. Een overzicht van de al uitgevoerde Audits is te vinden op de website van 
WADA (https://www.wada-ama.org/en/audits). 

 

Ervaringen 

Ter voorbereiding van ‘onze’ Audit is contact gezocht met enkele NADO’s die al een Audit 

achter de rug hebben. Hun oordeel over de kwaliteit van het proces is over het algemeen 

positief: de Audits worden grondig en professioneel uitgevoerd. 

 

De Audit rapporten bevatten in de praktijk altijd een aantal Corrective Actions en 

aanbevelingen (de eerste categorie moet worden opgevolgd, en van der tweede categorie 

wordt dat ook verwacht, al is het niet verplicht). Een Audit zonder enig kritiekpunt 

bestaat niet. 

 

[…] 

 

De geplande WADA Audit bij de Dopingautoriteit 

De Audit zal plaatsvinden via Teams, en is gepland op 13, 14, 15, 16 en 20 oktober 

2020, waarbij vrijdag 16 oktober overigens als reservedatum geldt. Op dinsdag 22 

september a.s. zal nader worden bepaald welke onderwerpen op welke data aan de orde 

komen, zodat op die dagen (alleen) de daarbij betrokken collega’s hiervoor beschikbaar 

zullen zijn. Op dinsdag 20 oktober geeft WADA haar oordeel. 

 

Omdat dit de eerste ‘virtuele’ Audit is die WADA uitvoert, lijkt het erop dat het proces 

(meer dan bij ‘gewone’ Audits) ook voor WADA nog enigszins een zoektocht is naar de 

juiste aanpak. 

 

Verwachtingen 

In zijn algemeenheid kijken wij met interesse en vertrouwen uit naar de Audit. Wij zijn 

immers een sterke NADO die zich open wil stellen voor kritiek en suggesties ter 

verbetering. 

 

https://www.wada-ama.org/en/audits
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