Raad van Advies 7 december 2020

Bijlage bij agendapunt 4a

Voortgangsrapportage medio september – eind november 2020
1.

Educatie

1.1.

Topsport

1.1.1 Programma Be PROUD
In de periode van 15 september tot en met 23 november 2020 hebben 33 sportfanaten
zich via www.supportschonesport.nl aangesloten als supporter van schone sport. Het
programma heeft op dit moment 12 ambassadeurs, 36 partnerorganisaties en 1.358
supporters. De Dopingautoriteit heeft BOOM Communicatie (opnieuw) ingeschakeld voor
strategisch advies over de doorontwikkeling van Be PROUD. Hiervoor zijn twee
strategische sessies ingepland, waarvan de eerste in oktober plaatsvond.
Outreach-events
Er zijn van 15 september t/m 25 november geen outreach-events verzorgd.
1.1.2 Leerlijn Dopingvrije Sport
Sportbonden
Op 8 oktober heeft de Dopingautoriteit de jaarlijkse dag voor sportorganisaties
gehouden. Tijdens de Support Schone Sport dag waren slechts een paar deelnemers op
locatie aanwezig. 40 personen hebben de bijeenkomst online gevolgd. De deelnemers
gaven de bijeenkomst een gemiddeld cijfer van 7,8. Het web-bericht over de dag is te
vinden op de website. Verder hebben in de periode van 15 september tot en met 25
november 2020 met vijf sportbonden gesprekken plaatsgevonden over het
implementeren van het Nationaal Educatieprogramma (dat met de komst van de nieuwe
Code en Internationale Standaard voor Educatie van start gaat). Zes personen hebben de
e-learningmodule voor Sportbonden afgerond. In dezelfde periode vorig jaar waren dat
er twee.
Sporters
Van 15 september tot en met 25 november zijn er in totaal acht
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 21 bijeenkomsten verzorgd.
Datum
21-9-2020
10-10-2020
23-11-2020
23-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
25-11-2020
25-11-2020


Groep
KNVB SC Heerenveen dames eredivisie
Badminton NL onder 15
KNHB Jongens B
KNHB Meisjes B
KNHB Meisjes A
Landstede Topsportvaardigheden
Young Talent Academy Nijmegen
Young Talent Academy Nijmegen

Niveau
Brons + Zilver
Brons
Brons
Brons
Zilver
Brons + Zilver
Zilver
Zilver

Via e-learning hebben tussen 15 september en 23 november 2020 271 personen
Voorlichting Brons afgerond, 72 personen Voorlichting Zilver, 40 personen

Voorlichting Goud, en 18 personen Nationale Testing Pool. In totaal zijn dit er 401.
Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar zijn er 309 modulen afgerond.
Begeleiders
In de periode van 15 september en 25 november 2020 zijn er twee educatiesessies
geweest voor begeleidend personeel. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar zijn
er vijf bijeenkomsten verzorgd.
Datum
6-okt
26-okt

Groep
SOMT Master Sportfysiotherapie

Niveau
Op maat

Generieke TC4

TC4

Verder hebben via e-learning 101 personen Trainer-Coach 3 afgerond, 20 personen
Trainer-Coach 4, 8 personen Ouders, en 4 personen (Para)Medische begeleiders. In
totaal zijn dit er 133. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar waren het er 19.
1.1.3 NZVT
Van 15 september tot en met 23 november zijn 92 product-batch combinaties (63
certificaten) toegevoegd aan de website http://antidoping.nl/nzvt.
1.2

Fitness

1.2.1 Gastlessen Fitnessopleidingen
In de periode van 15 september tot en met 24 november 2020 zijn er geen gastlessen
verzorgd. In dezelfde periode vorig jaar zijn er drie gastlessen verzorgd.
1.2.2 E-learning
In de periode van 15 september tot en met 24 november hebben 13 mensen de elearningmodule Fitnesstrainer A afgerond. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er
drie.
1.2.3 Website Eigen Kracht
In de periode van 15 september tot en met 24 november zijn er 20 web-berichten
verschenen op de website van Eigen Kracht.
1.2.4. Schriftelijke bijdragen
In de periode van 15 september tot en met 24 november is er één schriftelijke bijdrage
geweest, een column voor het E-zine van NL Actief.
1.2.5 Social media
Op de social media van Eigen Kracht (Facebook en Instagram) verschijnen wekelijks drie
posts. In de periode 15 september tot en met 24 november zijn er op de maandagen 11
korte posts verschenen. De web-berichten van woensdag en vrijdag voor de website van
eigen kracht verschijnen ook op de social media.
1.2.6 Diversen
De nieuwe, herziene herdruk van het Eigen Kracht boek is inmiddels verschenen. Om
voor een wijdere verspreiding van het boek te zorgen is de prijs van € 29,95 verlaagd
naar € 24,95. Hiervoor heeft de Dopingautoriteit de aanspraak op de royalty’s ingeleverd.
1.3

Algemeen Publiek

1.3.1 Corporate website
Van 15 september t/m 23 november 2020 verschenen er vier 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 15 september t/m 23 november 2020 zijn er 100 vragen binnengekomen (totaal
2020: 414). 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 (37%), en over het checken of een geneesmiddel op de
dopinglijst staat of niet (16%).
1.3.4 Perscontacten
Opnieuw was het relatief rustig aan het mediafront: sinds de start van de
coronapandemie is het aantal perscontacten afgenomen. Dat kan te maken hebben met
de stilgelegde wedstrijdprogramma’s en met het teruggelopen aantal controles (waardoor
er ook minder resultaten zijn). Zeker is dit overigens niet.
 [….] Er is een podcast gemaakt van een interview met de voorzitter van de
Dopingautoriteit voor Voetbal International (over ‘voetbal en doping’).
 Een vergelijkbare podcast is gemaakt over ‘wielrennen en doping’ voor Arrière de la
Course.
 De Dopingautoriteit heeft steun gegeven aan de KNWU in een zaak waarin een
journalist de KNWU beschuldigde van een ‘doofpotaffaire’ in 2011. De
Dopingautoriteit had in deze zaak in 2011 al media-advies gegeven aan de
toenmalige directeur van de KNWU. [….]
 De Dopingautoriteit ondersteunt enkele journalisten die met doping gerelateerde
boeken bezig zijn.
1.3.5 Diversen
In de periode van 15 september t/m 23 november 2020 zijn er drie educatiesessies
geweest voor het algemeen publiek.
Datum
15-okt

Groep
Fontys SPECO

Niveau
Op maat

29-okt

Avans International Forensics

Op maat

14-nov

NTB Congres (bestuurders verenigingen)

Op maat

1.4

Wetenschap

1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget
Het kwalitatief onderzoek naar de visie van sportbegeleiders op dopinggebruik in de
topsport verloopt voorspoedig. Het Mulier Instituut heeft inmiddels een groot deel van de
interviews afgerond.
1.4.2 Onderzoek Handel in Doping
De verwerking van commentaren uit de derde consultatieronde is afgerond en de
definitieve versie van het rapport Sterk Spul ligt bij de vormgever. Het ministerie van
VWS heeft met de onderzoekers (Bureau Beke) afgesproken om het rapport op 11
december te publiceren zodat er genoeg tijd is om het rapport naar de Kamer te
versturen.
1.4.3 Topsportonderzoek
De dataverzameling van het nieuwe ‘Topsport Prevalentieonderzoek’ is afgerond en de
analyses zijn vrijwel compleet.

1.4.4 Inventarisatie Wetenschappelijke Literatuur
In de periode van 15 september tot en met 23 november 2020 zijn er 107 artikelen
toegevoegd aan het wetenschappelijk archief. Deze zijn ook allemaal toegevoegd aan
doping.nl.
1.4.5 Wetenschappelijke inbreng Supplementenwijzer App
In de periode van 15 september 2020 tot en met 23 november 2020 zijn er 22 nieuwe
profielen toegevoegd aan de Supplementenwijzer App, vier oudere profielen zijn
herschreven.
1.4.6 Anabolenpolikliniek
Wageningen Food Safety Research heeft drie producten geanalyseerd die via de
Anabolenpoli zijn binnengekomen. Het gaat niet om anabole steroïden, maar om de
groeihormoonverhoger MK677. Alle drie de preparaten bevatten wat ze volgens de labels
moeten bevatten (wat overigens een verrassende uitkomst is). De resultaten zijn
inmiddels gecommuniceerd naar de betrokken artsen.
1.4.7 Ondersteuning dopingzaken
Er is in de periode van 16 september tot en met 23 november 2020 wetenschappelijke
ondersteuning gegeven in een furosemidezaak, een LGD-4033-zaak, een nandrolonzaak
en een cocaïnezaak.
1.4.8 Promotieproject
De wetenschappelijk medewerker is begonnen aan zijn promotieproject in Birmingham.
Hij heeft een IELTS-examen gedaan (een voorwaarde voor participatie) en is begonnen
met een eerste hoofdstuk, op basis van de beschikbare literatuur.
1.4.9 Overig
De wetenschappelijk medewerker werkt samen met de NVWA en de douane aan een
wetenschappelijk artikel over het gebruik van en de handel in SARMs, en de mogelijke
gevolgen hiervan voor de volksgezondheid. Verder heeft de wetenschappelijk
medewerker samen met een farmacologiestudent en een begeleider van Utrecht
Universiteit, twee artikelen geschreven over de verkoop van cathinonen in webwinkels.
Het ene stuk is geschreven voor het Farmaceutisch Weekblad, het andere voor TSG.
Beide stukken zijn gepubliceerd.
1.4.10 Artikelen
Wardenaar FC, D Hoogervorst, KA Vento & O de Hon. Dutch Olympic and Non-Olympic
Athletes Differ in Knowledge of and Attitudes Toward Third-party Supplement Testing.
Journal of Dietary Supplements. DOI: 10.1080/19390211.2020.1829248
1.4.11 Boekbijdragen
Van Bottenburg M, A Geeraert & O de Hon. The World Anti-Doping Agency: Guardian of
sports’ credibility. In: Boin A, Fahy L, 't Hart P (eds.) Guardians of Value: How Public
Organizations Institutionalize, Adapt and Thrive (pp 185-210). Palgrave Macmillan,
London, United Kingdom, 2020/2021.

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
heeft vanwege het coronavirus in de periode van medio maart tot eind juni vrijwel

volledig stilgelegen. In oktober heeft de Overheid nieuwe maatregelen genomen (met als
gevolg een gedeeltelijke lockdown), waardoor er binnen wedstrijdverband nagenoeg
geen controles meer uitgevoerd kunnen worden. Het aantal verrichte controles vanaf
begin dit jaar tot en met 20 november 2020 ligt daarmee achter op het schema. Met
NOC*NSF is overeengekomen dat alle beoogde controles van 2020 en 2021 voor eind
2021 worden uitgevoerd, voor zover realistisch haalbaar. Budgetten aangaande controles
die niet in 2020 gerealiseerd kunnen worden, worden derhalve doorgeschoven naar
2021. [….]
Door het stilvallen van de competities zijn er voor de periode vanaf 20 september 2020
geen nieuwe offertes uitgegeven voor het uitvoeren van dopingcontroles binnen
wedstrijdverband.
2.1.2 Controles 2020 – uitvoering
Totaal aantal uitgevoerde dopingcontroles (bloed- en/of urinecontroles) in de periode van
1 januari 2020 tot en met 20 november 2020:
Uitgevoerde dopingcontroles

Aantal

Nationaal Programma

1.242

In opdracht van derden

141

Totaal aantal uitgevoerde controles

1.383

2.1.3 Controles 2020 – bevindingen
Tot en met 20 november zijn in 2020 de volgende Adverse Analytical Finding en/of Non
Analytical Findings door de Dopingautoriteit geregistreerd:
Belastende analyseresultaten en niet analytische bevindingen in 2020
Sport
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

Uitsluiting voor een periode
van 4 jaar

Metaboliet van
methylfenidaat

Stimulantia

Metaboliet van
methylfenidaat

Stimulantia

Metaboliet van
methylfenidaat

Stimulantia

RAD140

Anabole middelen

Sporter in bezit van
geldige dispensatie.
Dossier gesloten
Sporter in bezit van
geldige dispensatie.
Dossier gesloten
Sporter in bezit van
geldige dispensatie.
Dossier gesloten
Sanctievoorstel
Dopingautoriteit
geaccepteerd: uitsluiting
voor een periode van 4
jaar

Sport

Resultaat

Groep/klasse

LGD-4033 (Ligandrol)

Anabole middelen

Amfetamine

Stimulantia

Opvolging/sanctie
Zaak aangedragen bij
aanklager Instituut
Sportrechtspraak
Sporter in bezit van
geldige dispensatie.
Dossier gesloten.

Hoorzittingen zijn (met gepaste maatregelen) binnen het Instituut Sportrechtspraak
sinds september weer mogelijk. Voor de nog lopende zaken zijn (waar nodig) inmiddels
zittingsdata gepland.
Gezien veranderende regelgeving per 1 januari a.s. ten gevolge van de invoering van de
WADCode 2021 komt een aantal sporters waarvan de sanctie nog loopt in aanmerking
voor een herziening. De Dopingautoriteit is momenteel aan het inventariseren welke
sporters dit betreft en zal het herzieningsproces voor het einde van 2020 in gang zetten.
2.1.4 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 november 2020 zijn de
volgende whereabouts-fouten door de Dopingautoriteit geregistreerd.
Sport

Atletiek
Schaatsen
Judo
Wielrennen
Turnen
Zwemmen
Roeien
Watersport
Totaal

Atletiek
Schaatsen
Judo
Wielrennen
Turnen
Zwemmen
Roeien
Watersport
Totaal

1
2

Vastgestelde wherabouts-fouten
FF1 Nog in
FF
FF Totaal MT2 Nog
procedure
Definitief
in
vastgesteld
procedure
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Definitief
Aantal unieke
FF + MT
sporters
(Def. FF + MT)
5
5
1
1
3
3
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
16
16

FF Filing Failures
Missed Tests

MT
MT
Definitief
Totaal
vastgesteld
5
5
1
1
3
3
1
1
2
3
2
2
1
1
1
1
16
17
Aantal sporters met
tweede strike
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Er is sport breed 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-ofcompetition deel. De verminderende focus en daarmee gepaard gaande onjuistheid van
whereabouts-gegevens is een mogelijke verklaring.
2.1.6 Target/ doelgerichte controles
Op basis van laboratorium aanbevelingen en eigen waarnemingen zijn de afgelopen
diverse targetcontroles uitgevoerd in binnen- en buitenland.
2.2

Cont(r)acten met keten partners

2.2.1 Vechtsport Autoriteit (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. VWS stelt voor 2021 en 2022 geld beschikbaar
om het programma vorm te geven. Op basis van de notitie is een convenant tot stand
gekomen. [….]
2.2.2 Team Sunweb
De uitbraak van het coronavirus heeft zijn impact op het kunnen realiseren van dit
programma. [….] Beide partijen zijn in overleg om de samenwerking in 2021 te
bespreken.
2.2.3 WADA
De werkprocessen van de afdeling Handhaving & Opsporing zijn tijdens de WADA-audit
grondig besproken. De Dopingautoriteit is op het moment van schrijven nog in
afwachting van het auditrapport. Wel is al duidelijk geworden dat de afdeling haar
processen op een aantal punten zal dienen te versimpelen en het ambitieniveau zal
moeten gaan loslaten om de komende jaren aan alle verplichtingen, zoals opgenomen in
de geldende standaarden, te kunnen (blijven) voldoen. Zeker met inachtneming van het
feit dat het dopingcontroleprogramma voor 2021 mogelijk met 40 procent (of meer!) zal
gaan stijgen, ten gevolge van de coronapandemie. Voorsorterend op het aanstaande
auditrapport worden er de komende periode al enkele veranderingen doorgevoerd. De
afdeling is in overleg om te kijken wat anders kan, wat niet meer noodzakelijk is, en op
welke punten er snel winst behaald kan worden.

3.

Intelligence & Investigations (I&I)

3.1

Algemeen

De afgelopen periode is er een handboek Intelligence en Investigations geschreven door
Intelligence Officer en het hoofd van de afdeling Handhaving en Opsporing. Het
handboek bevat onder meer de verschillende aanwezige processen en de wijze van
informatieverstrekking en borging. Het handboek is gedeeld met WADA ten tijde van de
Audit. De inhoud en transparantie resulteerden in veel lof.
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
MPD
MPD

Sport

Actie
Onderzoek afgerond
Onderzoek afgerond

Status
Gesloten
Gesloten
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Telefoon
MPD
MPD

Onderzoek ingesteld
Onderzoek ingesteld
Onderzoek ingesteld

Lopend
Gesloten
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, MPD, SMS, post en telefoon.
Alle ingekomen meldingen zijn in het navolgende overzicht meegenomen.
Oorsprong
MPD
MPD

Sport

MPD

Actie
Onderzoek verricht
Onderzoek verricht,
informatie gedeeld met
buitenlandse NADO
Onderzoek verricht,
informatie gedeeld met
buitenlandse NADO

Status
Gesloten
Gesloten
Gesloten

Er is in deze periode een daling te zien van het aantal meldingen. Hierdoor is er meer tijd
ontstaan voor het monitoren van social media en de contacten met partners te
intensiveren. Meldingen over dopinghandel in de private sfeer (vooralsnog niet sport
gerelateerd), worden niet meegenomen in bovenstaand overzicht. Deze meldingen
worden wel structureel doorgezet naar onze belanghebbende partners.
3.3

Eigen waarnemingen

De Intelligence Officer heeft ten tijde van de DCO-bijeenkomst een presentatie gegeven
aan de DCO’s. Hierin is verteld waar zij op kunnen letten tijdens een controle en hoe ze
de vergaarde informatie optimaal kunnen aanleveren. Sinds deze voorlichting is er een
stijging te zien bij de informatie die van de DCO’s afkomt. Waar deze informatie
aanleiding geeft tot vermoedens van mogelijk dopinggebruik (zgn. indicatoren) zal dit
met voorrang betrokken worden bij de planning.
[….]
Na een intensieve zoekactie op social media zijn van een niet whereabouts-plichtige
sporter, die interessant was voor de Dopingautoriteit (target), de verblijfsgegevens
achterhaald. Betreffende sporter verbleef in het buitenland waarop de NADO van het
betreffende land is verzocht om een controle uit te voeren op deze sporter. Met succes.

3.4

Informatie(verstrekking) aan of door partners en samenwerking met
partners

In onderstaande gevallen is door de Dopingautoriteit, aan de hand van ontvangen
informatie, op eigen initiatief informatie aan diverse partners verstrekt. Onder
verstrekking informatie is de frequentie vermeld waarmee dit heeft plaatsgevonden.
Organisatie
NADO Vlaanderen
NVWA

Verstrekking informatie (aantal)
2
1

In vervolg op een informatieverstrekking, welke genoemd staat in de vorige rapportage,
heeft er een terugkoppeling vanuit de betrokken organisatie plaatsgevonden. Betreffende
sporter is positief getest op een dopingmiddel en is inmiddels bestraft.
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De Intelligence Officer is aanwezig geweest bij de Support schone sport 2020 dag. Hierbij
is een presentatie gegeven over op welke wijze en waar er melding gemaakt kan worden
van dopingovertredingen. Tevens is gesproken over gekoppelde veranderingen in de
nieuwe “International Standard for Testing and Investigations” die vanaf 1 januari 2021
van kracht zal zijn.
In vervolg op de Wuab en de daaruit voortvloeiende samenwerkingsovereenkomsten en
protocollen heeft de Dopingautoriteit met de Douane een vruchtbaar overleg gevoerd en
verdere werkafspraken gemaakt aangaande het verkrijgen en delen van informatie.
De Intelligence Officer is na succesvol lobbywerk door en in navolging van het Hoofd van
de afdeling Handhaving en Opsporing, eveneens toegetreden tot het selecte Anti-Doping
Intelligence and Investigations Network (ADIIN) van WADA.
Er is vooronderzoek gedaan om toegang te kunnen krijgen tot de Basis Registratie
Personen (BRP) van Nederland. Hierdoor kunnen actuele verblijfs- en postadressen
achterhaald worden teneinde dopingcontroles effectiever uit te voeren. Tevens ontstaat
er een verificatiemogelijkheid voorafgaand aan verzending van gevoelige informatie.
Hierdoor kunnen meldingsplichtige data-lekken geminimaliseerd worden. Naar aanleiding
van het vooronderzoek wordt er een definitieve aanvraag gedaan bij de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens.
De Dopingautoriteit heeft, via NOC/NSF, toegang tot sportuitslagen en sporter ranking
data. Tijdens een overleg is overeengekomen de kosteloze toegang voor de
Dopingautoriteit te verlengen. De optie binnen het programma om details rond uitslagen
van wedstrijden in te zien zal komen te vervallen.

4.

Juridische zaken

4.1

Nationaal Dopingreglement

1 januari 2021 treedt de nieuwe Code in werking. Dat betekent dat voorafgaand aan die
datum sport- en antidopingorganisaties hun dopingregels in overeenstemming met deze
Code moeten brengen. In Nederland gebeurt dat via het Nationaal Dopingreglement
(NDR). Hoewel WADA de tekst van het NDR 2021 nog niet heeft goedgekeurd, is het NDR
2021 inmiddels verstuurd aan de bonden die nog niet voor doping zijn aangesloten bij
het ISR, alsmede aan het ISR zelf. De reden daarvoor is dat de nog niet bij het ISR
aangesloten bonden het NDR 2021 nog zelf vóór 1 januari a.s. moeten vaststellen. Het
ISR moet de aanklager nog in het NDR 2021 verwerken (voor die aangesloten bonden die
met de aanklager werken). Het is nog niet bekend wanneer WADA op de Engelse
vertaling van het NDR 2021 zal reageren. Bij het opstellen van het NDR 2021 is gepoogd
zo dicht mogelijk bij de Code 2021 te blijven. De hoop is dan ook dat WADA weinig
verbeterpunten vaststelt.
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
moeten aansluiten bij het ISR voor doping. Inmiddels zijn met alle niet-aangesloten
bonden (m.u.v. de hockeybond) gesprekken gevoerd over aansluiting bij het ISR voor
doping. Deze gesprekken vinden telkens plaats met vertegenwoordigers van de bond, de
Dopingautoriteit en NOC*NSF.
Niet bij alle bonden kan de overstap snel worden gerealiseerd. Een aantal bonden zal
daarom pas in 2021 de overstap naar het ISR maken. De hoop is dat uiterlijk voor de
zomer 2021 alle topsportbonden voor doping bij het ISR zijn aangesloten.
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4.3

Binding leden aan beslissingen Dopingautoriteit

[….]
4.4

Overleg ISR

In het kader van het jaarlijkse bestuurlijke overleg met het ISR zijn diverse punten aan
de orde gekomen, waaronder: de openbaarheid van tuchtzittingen in dopingzaken, het
NDR 2021, de aansluiting van alle topsportbonden bij het ISR voor doping, procesmatige
afstemming met de aanklager.
4.5

Herzieningsverzoeken

De Code 2021 bevat op een aantal punten de mogelijkheid van de oplegging van lagere
straffen dan op grond van de huidige dopingregels mogelijk is. Sporters die op basis van
de nieuwe Code recht zouden hebben gehad op een lichtere straf, hebben de
mogelijkheid om herziening aan te vragen van de schorsing die hen op basis van de
huidige Code is opgelegd. Hiertoe heeft de Dopingautoriteit een Reglement
Herzieningsverzoeken Overgangsbepalingen World Anti-Doping Code 2021 opgesteld.
Sporters krijgen de mogelijkheid reeds in 2020 een herzieningsverzoek in te dienen,
zodat zij al begin januari 2021 weten of zij weer in wedstrijdverband mogen uitkomen.
4.6

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Er zijn geen nieuwe Wob-verzoeken ontvangen.
4.7

Dopingzaken

[….]

5.

COO-zaken/ondersteuning

De meeste tijd is de afgelopen periode besteed aan het jaarplan en de begroting voor
2021. Drie weken na de ingediende conceptbegroting 2021 kregen wij een volledig
‘beoordelingskader’ van VWS waarin verschillende onderdelen langs 11 verschillende
meetlatten worden gelegd. Voor sommige onderdelen hadden we een tweede ronde
nodig, maar alles is uiteindelijk voldoende beschreven. De financiële paragraaf leverde de
meeste discussies op, maar eind november zijn we daar alsnog uitgekomen. Het door
ons gevraagde budget (2,982 miljoen euro) is volledig toegekend, met dien verstande
dat het bedrag dat boven het reeds gereserveerde bedrag (dat in onze kaderbrief 2021
stond) uit de voorjaarsbegroting van 2021 zal komen en nu nog niet wordt bevoorschot
(dit gaat om iets meer dan 200.000 euro). Het gedeelte van NOC*NSF (1,514 miljoen
euro) was al eerder toegezegd. Dit betekent dat we in 2021 op dezelfde voet kunnen
doorgaan, met een extra medewerker bij de afdeling Educatie om te kunnen voldoen aan
de eisen van de nieuwe WADA educatie-standaard, een nieuw “Eigen Kracht
Begeleidingstraject”, en een doel van 2.700 controles binnen het Nationale
Dopingcontroleprogramma (200 meer dan in 2020). Nieuw is het specifiek benoemen van
een onderwerp dat is gebaseerd op al aanwezige expertise, te weten “Harm Reduction”.
[….] De wens blijft om aansluiting te vinden bij DICTU en hierin zijn flinke stappen gezet.
De pSG van VWS steunt dit streven volledig en DICTU is bezig met een gespecificeerde
offerte. De volgende stap is een “due dilligence”-traject waarin de laatste puntjes op de i
worden gezet.
Wat betreft de digitale eisen van de overheid is er nog één horde te nemen: de
toegankelijkheid van onze websites voor visueel en auditief gehandicapten en
laaggeletterden. Er is een onderzoek van onze websites ingepland, maar door
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capaciteitsgebrek bij de stichting waarmee wij hiervoor in zee zijn gegaan is dit
onderzoek uitgesteld tot februari 2021.
Met de pSG en de directeur Sport (en de bijbehorende ambtenaren) is een Bestuurlijk
Overleg gehouden. Dit gebeurde in goede sfeer, de onderwerpen waren de door ons
beschreven bureaucratisering, de nog steeds niet geregelde aansluiting bij DICTU, en het
op dat moment nog niet officieel goedgekeurde jaarplan. De relatie met VWS blijft
onverminderd goed. Ook de opvolgingsprocedure voor de nieuwe voorzitter is besproken.
In het kader van de expert-overleggen van het ministerie van VWS (zeven verschillende
in totaal) is er deelgenomen aan een bedrijfsvoeringsoverleg, een privacy-kringoverleg,
een integriteitscoördinatorenoverleg, en een P-hoofdenoverleg. Wat dit laatste onderwerp
betreft: er is afgesproken dat de frequentie van dit overleg voor ons, als relatief klein
zbo, lager zal worden. Er zijn ook twee bijeenkomsten geweest van het
samenwerkingsverband “Klein Lef”.
De accountant heeft een interimcontrole gehouden, waarbij alle structuren en de
navolging van de eerder dit jaar gedane aanbevelingen onder de loep zijn genomen.
Daarna is er een regulier ‘bijpraatmoment’ geweest en zijn er afspraken gemaakt over de
definitieve controle van de jaarrekening. Dit proces moet voor 15 maart afgerond zijn.
We wachten nog op een reactie van de Belastingdienst op ons verzoek om niet
vennootschapsbelastingplichtig te zijn. In overleg met de Belastingdienst is besloten om
nog geen aangifte te doen over 2019.
Er is inmiddels een tijdelijke CAO Rijk afgesproken, wat inhield dat er met terugwerkende
kracht vanaf 1 juli 2021 een kleine loonstijging moest worden verrekend. Deze nieuwe
CAO verloopt alweer op 31 december aanstaande. We kunnen niets anders doen dan
afwachten; we spelen hier geen actieve rol in.
Het personeelsreglement is besproken met de FNV; dit is effectief de enige vakbond die
hier een mening over zal willen vormen. We zijn nog in gesprek over enkele details.
De concept-selectielijst die nodig is om te voldoen aan de eisen die binnen de Archiefwet
staan is voorgelegd aan het Nationaal Archief. De volgende stap zal het vragen van een
opinie van een onafhankelijk deskundige zijn. Deze rol zal worden vervuld door
hoogleraar Maarten van Bottenburg.
De jaarlijkse BHV-herhalingscursus is door de drie BHV-ers met succes gevolgd.

6.

GDS-secretariaat

Het is weer behoorlijk rustig geweest aan het GDS-front.
In de afgelopen periode zijn 19 aanvragen goedgekeurd. Slechts één aanvraag is
afgewezen.
september
oktober
november

7
8
4

In acht gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat. Er waren twee dispensaties
voor dexamfetamine en insuline.
In totaal waren er dispensaties van 13 verschillende bonden. Drie aanvragen waren
afkomstig van de Atletiekunie. Voetbal (KNVB), Judo (JBN), schaatsen (KNSB en
Badminton (NBB) hadden alle vier twee aanvragen.
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Op 10 oktober bereikte ons het treurige nieuws dat commissielid [….]plotseling was
komen te overlijden. Namens de GDS-commissie en de Dopingautoriteit zijn de
condoleances overgebracht.

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 Raad van Advies vergadering zijn er ongeveer 270 nieuwe documenten
actief gezet. Het totaal aantal actieve documenten is nu 6.889.
Er is een inventarisatie uitgevoerd van de bezoekers van de website. Bekeken over de
afgelopen drie jaar zijn de trends als volgt:
 Aantal bezoekers is gestegen van 750 naar 900 per kwartaal;
 Aantal sessies is gestegen van 1.150 naar 1.600 per kwartaal;
 Aantal ‘pageviews’ is gestegen van 6.500 naar 11.500 per kwartaal;
 Gemiddelde duur van een sessie is gestegen van 10 naar 14 minuten per keer.
De bezoekers komen over het algemeen uit Nederland en Amerika (bijna 25% van het
totaal). Daarna volgen Canada en het Verenigd Koninkrijk. Rusland lijkt wat in te zakken;
China neemt juist toe. In totaal is de website inmiddels vanuit 168 verschillende landen
bezocht.
Het doel van het ADKC is niet om zo veel mogelijk mensen te trekken, maar om zoveel
mogelijk geïnteresseerde mensen te bedienen en op deze manier het antidopingvak te
versterken. De gestaag groeiende inhoud van de website werkt als een soort vliegwiel
dat zichzelf in beweging houdt en langzamerhand versterkt. Zolang wij de database
blijven vullen met relevante en bruikbare informatie zal dit proces naar alle
waarschijnlijkheid voortduren. De komende tijd zullen we enkele gerichte acties
uitvoeren om nog beter in beeld te krijgen hoe de website verbeterd kan worden.

8.

Internationale zaken

8.1

WADA

8.1.1 Internationale ontwikkelingen
De uitbraak van het COVID-19 virus heeft gefaseerd de verschillende werelddelen
aangedaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat aanvankelijk alle IF’s en NADO’s hun
dopingcontroleprogramma snel opeen volgend grotendeels hebben stilgelegd. Dit heeft
geleid tot veel overleg met nationale en internationale partijen aangaande wat wel en
niet mogelijk was op controlegebied met de in achtneming van de adviezen van nationale
overheden en WADA. Internationale partners zijn geïnformeerd over het opschalen van
het controleprogramma in Nederland voorafgaande aan de tweede zich inmiddels
aangediende COVID-19 uitbraak. De toenemende vraag vanuit onder andere
internationale federaties en collega NADO’s is ingevuld waar haalbaar waarbij het
zwaartepunt heeft gelegen bij de uitvoering van dopingcontroles ten behoeve van het
nationale programma. In het kader van een lopend onderzoek heeft de Dopingautoriteit
een beperkt aantal controles laten uitvoeren door collega NADO’s. Ondanks de
beperkende reisadviezen bleken meerdere sporters af te reizen naar het buitenland.
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De Dopingautoriteit heeft een meerdaagse Code Compliance Audit van WADA ondergaan.
Het zwaartepunt van deze diepgaande audit heeft bij de afdeling Handhaving en
Opsporing gelegen. Naast het vooraf aanleveren van een grote hoeveelheid documenten
en data is de afdeling op alle facetten bevraagd en zijn waar nodig additionele stukken
aangeleverd. De audit is goed doorstaan en de Dopingautoriteit is in afwachting van de
eindrapportage die mede gezien de enorme hoeveelheid aan Code verplichtingen wellicht
enige verbeterpunten in zich zal dragen.
Het hoofd van de afdeling Handhaving en Opsporing heeft voor de WADA Strategic
Expert Group in het bijzijn van de internationale atletencommissie de ontwikkelde online, symptoom gestuurde, corona-proof test methode gepresenteerd. Dit mede ten doel
een verdere discussie over het scheidsvlak tussen innovatie en bepalingen uit de
International Standard for Testing and Investigation binnen WADA op gang te brengen.
De bijdrage is door WADA als zeer waardevol ervaren en met veel lof ontvangen.
8.1.2 WADA’s werkgroepen voor ontwikkeling trainingsprogramma’s
Hoofd Educatie is 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. De voorzitters van de werkgroepen hebben inmiddels drie
videovergaderingen gehad, op 23 oktober, 9 november en 23 november.
8.1.3 Working Group on the Prevalence of Doping
De WADA Prevalence of Doping Working Group heeft een ‘webinar’ gegeven. In totaal
hebben 181 mensen dat gevolgd en de presentatie is ook terug te kijken. De huidige
stand van zaken, met nadruk op het delen van gegevens van het biologisch paspoort en
het verzamelen van vraaglijstgegevens waarbij eerlijke antwoorden 100% beschermd
zijn, is gepresenteerd. Er wordt de laatste hand gelegd aan twee wetenschappelijke
artikelen. De pilot in samenwerking met de Spaanse NADO is nog niet gestart.
8.1.4. WADA Committee benoemingen
Hoofd Educatie is voor drie jaar benoemd in WADA’s Education Committee. De
voordrachten van de overige drie Nederlandse kandidaten (sporter[…], klokkenluiderexpert [….]en de COO van de Dopingautoriteit) zijn helaas niet gehonoreerd. Samen met
de al bestaande lidmaatschappen van de voorzitter van de Dopingautoriteit (NADO
Advisory Group) en [….](Gene Doping Expert Group) betekent dit een redelijk goede
vertegenwoordiging vanuit Nederland in de relevante beslisorganen.
8.1.5 WADA NADO Advisory Group
Eind November is de groep weer digitaal bijeen geweest. Er werd o.a. gediscussieerd
over onderwerpen die de Dopingautoriteit naar aanleiding van onze Audit geagendeerd
had. De groep gaat vanaf 2021 een meer formele status krijgen (als gevolg van een
poging om ordening te brengen in de veelheid aan groepen en commissies), met
benoemingstermijnen van twee jaar. De voorzitter van de Dopingautoriteit zal dan dus
niet meer deelnemen.
8.1.6 Audit
Zie agendapunt 6.
8.2

Raad van Europa

8.2.1 Advisory Group on Education
De Advisory Group on Education heeft op 19 november een videovergadering gehad.
Hoofd Educatie heeft tijdens deze vergadering twee presentaties gegeven. Eén over
internationale samenwerking op het gebied van educatie en een over het Erasmus+
project RESPECT. 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
videovergadering op 19 oktober en 16 november.
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8.2.2 CAHAMA
Op 27-28 oktober 2020 heeft de vergadering van CAHAMA plaatsgevonden, wederom op
virtuele wijze. De nadruk bij deze vergadering, die plaatsvond als voorbereiding op de
vergadering van WADA’s ExCo en Foundation Board, lag ook ditmaal op de governance
reform van WADA.
8.3

iNADO

8.3.1 iNADO algemeen
iNADO hield in november zowel een bestuursvergadering als een ledenvergadering. Beide
verliepen voorspoedig. Naast inhoudelijke onderwerpen (zoals de gevolgen van de
coronapandemie en de implementatie van de herziene WAD Code) stond ook de
(juridisch complexe) transitie van een Britse naar een Duitse organisatievorm op de
agenda. De voorzitter van de Dopingautoriteit zal tot maart 2021 in het bestuur van
iNADO blijven.
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 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
Vroeg in de verslagperiode werd een NADO Leader Summit georganiseerd door USADA.
Dit initiatief was duidelijk (mede) ingegeven door de wens om draagvlak te creëren voor
de zogenoemde Rodchenkov Act, een antidopingwet die onder bepaalde omstandigheden
de VS jurisdictie geeft buiten de eigen landsgrenzen. Het merendeel van de NADO’s is
hier niet blij mee, en WADA is faliekant tegen, wat WADA ook zeer duidelijk maakt in
haar externe communicatie. De openbaar gemaakte verklaring was op dit punt dan ook
een compromis en het product van tamelijk moeizaam overleg. De Rodchenkov Act is
inmiddels de Amerikaanse Senaat gepasseerd, en behoeft nog slechts de handtekening
van Trump (of Biden?) om in werking te treden.
In november volgde nog een tweede Summit, op initiatief van een aantal
sportersorganisaties. Ook de Nederlandse Atletencommissie deed mee. Dit was eerste
maal dat sporters en NADO’s een dergelijk overleg hadden en een gezamenlijke
verklaring naar buiten brachten. Centraal onderwerp was de traagheid waarmee WADA
zich hervormt, en het gebrek aan invloed van sporters en NADO’s binnen WADA’s
overleg- besluitvormingsstructuren
8.4.3 Caribisch Nederland
De Dopingautoriteit ontwikkelt educatiematerialen voor Caribisch Nederland. Met
contactpersonen op Bonaire en Saba is afgesproken bestaande educatiematerialen als
basis te gebruiken en deze te vertalen. Er wordt gewerkt aan drukwerk, e-learning en
video’s.
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9.

Bureau / diversen

9.1

Personeel

9.1.1 Personele aangelegenheden
[….]
9.1.2 Heisessie
De leden van de bestuurstafel en hun plaatsvervang(st)ers hebben een (digitale)
‘heisessie’ gehad, met als centraal gesprekonderwerp de noodzakelijke voorbereidingen
op het vertrek van de voorzitter (per 1 september 2021). Hierover zijn nadere afspraken
gemaakt.
9.1.3 PVT
Op 23 november kwam de PVT (digitaal) samen met de voorzitter. Het overleg was
vooral gericht op het wederzijds uitwisselen van informatie. De sfeer was uitstekend.
9.2

Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten

9.2.1 USADA
Het jaarlijkse USADA wetenschappelijk symposium is dit jaar op vijf virtuele
vrijdagmiddagen gehouden. Zoals altijd was de inhoud interessant, maar de
wandelgangbesprekingen worden in deze Corona-tijden flink gemist.
9.2.2 Forum for anti-doping in recreational sport
In november werd een digitaal forum georganiseerd over dit onderwerp, met ca. 100
deelnemers. Dit in het kader van een Europees Erasmus+ project. De voorzitter van de
Dopingautoriteit gaf een korte presentatie en participeerde in een forumdiscussie.
9.2.3 Klankbordgroep Integriteit
Eind september kwam de Klankbordgroep weer (digitaal) bij elkaar. De ontwikkelingen
op dit gebied gaan razendsnel, zeker nadat de Sportraad in november een nogal
verstrekkend advies uitbracht. In dit kader zal zeker een discussie volgen over de
integrale aanpak van integriteitsproblemen in de sport, en de rol die de Dopingautoriteit
daarbij kan spelen. Vooralsnog heeft de Dopingautoriteit gesuggereerd om een
onderzoek te laten uitvoeren naar de stand van zaken, en dit naar Brits voorbeeld.
9.2.4 Kwartaaloverleg
Op 1 oktober vond het kwartaaloverleg plaats. Dit overleg met VWS, NOC*SF en de
Atletencommissie is een belangrijk middel om informatie uit te wisselen en te
bediscussiëren.
9.2.5 Directeurenoverleg
Ook dit is een zeer nuttig ‘bijpraatoverleg’ dat eenmaal per kwartaal plaatsvindt tussen
de Directeur Sport van VWS en de voorzitter van de Dopingautoriteit. Begin oktober
heeft dit overleg plaatsgevonden.
9.2.6 Overleg met NOC*NSF en ISR
Eind oktober vond dit overleg plaats, als onderdeel van het overleg over de
implementatie van de herziene WAD Code. [….]
9.2.7. Bestuursvergadering ISR
Min of meer daarop aansluitend is een deel van de bestuursvergadering van het ISR
(digitaal) bijgewoond. Alle wensen en suggesties van de Dopingautoriteit (b)lijken
overgenomen en in actie omgezet te worden.
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10.

Projecten

10.1 Omvorming DoCoBase
De afgelopen periode is de DoCoBase op een beperkt aantal punten verder
doorontwikkeld. Zo zijn de rapportagemogelijkheden om de internationale standard 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 is de beheer
module, waarmee geregistreerde data ouder dan 10 jaar die digitaal niet langer relevant
is kan worden verwijderd, doorontwikkeld; dit alles in lijn met de International Standard
for Protection of Privacy and Personal Information.
DoCoBase is verder aangepast om de Extensible Markup Language (XML)-import (=bulk
data import) van digitale dopingcontroleformulieren te kunnen realiseren. Daarnaast
loopt er een onderzoek om data met minimale tussenkomst in te kunnen lezen in ADAMS
zonder dat hier de maar niet bij WADA loskomende API’s (programma interfaces) voor
nodig zijn.
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 aan te sluiten middels
aanvullende software. Een achterliggende database en verschillende specifieke software
zoals bijvoorbeeld OSINT-analyzers zullen worden aangeschaft.
Vier medewerkers van de afdeling Handhaving & Opsporing hebben de afgelopen periode
aan een vierdaagse Analyst's Notebook 9 Professional Training deelgenomen (online). De
training werd inhoudelijk verzorgd door DataExpert. DataExpert is een kennis- en
technologiepartner op het gebied van criminaliteitsbestrijding en databeveiliging. Ze
werken nauw samen met opsporingsdiensten zoals bijvoorbeeld (lokale) overheden,
defensie, politie, FIOD en financiële instanties. Alle medewerkers hebben de cursus
succesvol doorlopen en de afsluitende eindtoets foutloos gemaakt.
Verschillende ketenpartners maken gebruik van dezelfde software, dit kan data
uitwisseling vereenvoudigen. Tevens is het systeem in staat grote hoeveelheden data te
importeren. De Dopingautoriteit heeft met de Douane overleg gevoerd op welke wijze het
delen van data te standaardiseren en te vereenvoudigen.
10.3 Hervatten dopingcontroles ten tijde van de COVID-19 pandemie
De afdeling Handhaving & Opsporing heeft een ‘coronabestendige’
dopingcontroleprocedure ontwikkeld, in lijn met de geldende RIVM- en WADA-richtlijnen.
Een belangrijk onderdeel van het vernieuwde proces is een uitgebreide triage. De
procedure is goed ontvangen. De dopingcontroles worden momenteel zonder al te veel
problemen uitgevoerd. Tot nu toe zijn er op basis van de screeningsvragenlijst nog geen
problemen met de inzet van DCO’s geweest. 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 controleprogramma
binnen wedstrijdverband is opgestart maar beperkt. Binnen wedstrijdverband zien we
veel verschillen tussen de genomen veiligheidsmaatregelen bij verschillende sporten.
Sommige bonden eisen dat officials vooraf (negatief) getest zijn alvorens ze toegang
kunnen krijgen tot het evenement. Sneltesten blijken bij sommige sporten niet
voldoende en een PCR-test is meer en meer de standaard aan het worden. De
Dopingautoriteit kan/wil het afnemen van een test principieel niet als verplichting
opleggen aan haar DCO’s. Testen gebeurt dan ook op strikt vrijwillige basis. [….]Met
verschillende sportbonden is overleg om de noodzakelijke toegang tot de sportlocaties
ook in deze moeilijke tijden te waarborgen en sporter “bubbels”, hoe betrekkelijk ook, te
respecteren. De DCO’s blijven zich te allen tijde houden aan de RIVM-richtlijnen (en
meer) wat bijzondere situaties met zich mee kan brengen. [….]
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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. Het proces rond de accreditatie van DCO’s zal strikter worden in de nieuwe
WAD Code en de daarbij behorende gewijzigde ISTI 2021.

Herman Ram
30 november 2020
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