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REGLEMENT HERZIENINGSVERZOEKEN OVERGANGSBEPALINGEN WORLD ANTI-

DOPING CODE 2021 

 

 

AUTEUR: Dopingautoriteit 

DATUM:  10 november 2020  

 

 

Artikel 1 Algemeen 

 

1.1.  De World Anti-Doping Code 20211 en het Nationaal Dopingreglement 2021 (NDR)2 

introduceren regels inzake lagere sancties voor bepaalde dopingovertredingen 

dan voorkomen in de World Anti-Doping Code 2015 en het Nationaal 

Dopingreglement 2015. De lagere sancties gelden voor, onder andere, de 

volgende situaties:  

a. dopingovertredingen begaan door betrokkenen die op het moment van het 

door hen begaan van de dopingovertreding, vielen onder de definitie van 

‘recreatieve sporter’ in het Dopingreglement; en 

b. dopingovertredingen inzake artikel 3 (aanwezigheid), artikel 4 (gebruik) en 

artikel 8 (bezit), wanneer deze alleen betrekking hebben op drugs. 

 

1.2. De in het vorige lid onder a en b genoemde regels in de World Anti-Doping Code 

2021 en het Dopingreglement zullen op 1 januari 2021 in werking treden. 

Teneinde betrokkenen die een beroep zouden kunnen doen op voornoemde regels 

in staat te stellen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Code 2021 en het 

Dopingreglement op 1 januari 2021 herzieningsverzoeken in te dienen en te 

behandelen, opdat deze betrokkenen reeds vanaf de datum van inwerkingtreding 

van de World Anti-Doping Code 2021 weten of zij vanaf die datum kunnen 

participeren in de activiteiten en hoedanigheden zoals die zijn benoemd in artikel 

52 lid 1, heeft de Dopingautoriteit de regeling Reglement Herzieningsverzoeken 

Overgangsbepalingen World Anti-Doping Code 2021 vastgesteld.  

 

1.3. De vaststelling en toepassing van dit Reglement Herzieningsverzoeken 

Overgangsbepalingen World Anti-Doping Code 2021 stelt de Dopingautoriteit in 

staat de hiervoor bedoelde herzieningsverzoeken voorafgaand aan 1 januari 2021 

in behandeling te nemen. 

 

1.4.  Dit reglement hanteert de begripsomschrijvingen die zijn gedefinieerd in het 

Dopingreglement. 

 

 

Artikel 2 Reglementair kader drugs 

 

2.1.  De dopinglijst 2021 bevat een aparte categorie verboden stoffen, die ‘substances 

of abuse’ worden genoemd. Het Dopingreglement noemt deze verboden stoffen 

‘drugs’. Voor deze drugs geldt dat er buiten de context van sport in de 

maatschappij regelmatig misbruik van wordt gemaakt. 

 

2.2.  Wanneer een betrokkene nog een periode van uitsluiting uitzit wegens een 

dopingovertreding inzake artikel 3 (aanwezigheid), artikel 4 (gebruik) of artikel 8 

                                                           
1 Alle verwijzingen naar de World Anti-Doping Code betreffen verwijzingen naar versie 2021 van deze Code, 
tenzij anders is aangegeven.  
2 Hierna: het Dopingreglement. Alle verwijzingen naar artikelnummers in dit reglement betreffen verwijzingen 
naar het Nationaal Dopingreglement 2021, tenzij anders is aangegeven.   
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(bezit), die alleen betrekking heeft op drugs geldt op grond van artikel 10.2.4 

World Anti-Doping Code3 en het Dopingreglement het volgende. 

a. De opgelegde periode van uitsluiting kan worden gereduceerd tot drie 

maanden, indien de betrokkene kan aantonen dat (i) de inname of het gebruik 

van de drug(s) buiten wedstrijdverband plaatsvond en (ii) geen verband hield 

met sportprestatie(s). 

b. Indien de inname, het gebruik of het bezit van de drug(s) plaatsvond binnen 

wedstrijdverband en de betrokkene kan aantonen dat de omstandigheden van 

de inname, het gebruik of het bezit geen verband hielden met 

sportprestatie(s), dan worden de inname, het gebruik en/of het bezit niet als 

opzettelijk in de zin van artikel 10.2.3 World Anti-Doping Code (en het 

daarmee corresponderende artikel in het Dopingreglement) beschouwd. In dat 

geval kan een opgelegde periode van uitsluiting van vier jaar worden 

gereduceerd tot twee jaar.  

c. Deze periode van uitsluiting kan niet (verder) worden gereduceerd op grond 

van de toepassing van artikel 10.6 World Anti-Doping Code (en het daarmee 

corresponderende artikel in het Dopingreglement) inzake ‘geen aanmerkelijke 

mate van schuld of nalatigheid’, en evenmin op grond van andere bepalingen 

in de World Anti-Doping Code of het Dopingreglement.  

 

2.4.  Het Dopingreglement bevat de volgende regeling betreffende 

herzieningsverzoeken inzake drugs: 

a. Als een betrokkene een dopingovertreding inzake aanwezigheid, gebruik of 

bezit heeft begaan die alleen betrekking heeft op drugs, en deze betrokkene 

op grond van de World Anti-Doping Code die tot 1 januari 2021 van kracht 

was, een periode van uitsluiting is opgelegd die nog niet is verlopen, kan de 

betrokkene herziening aanvragen van deze periode van uitsluiting op basis 

van de strafmaat zoals deze voor de betreffende dopingovertreding in 

combinatie met drugs is opgenomen in dit reglement. 

b. De betrokkene richt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot herziening 

zoals bedoeld in het vorige lid aan de Dopingautoriteit.  

c. Het herzieningsverzoek wordt behandeld door de voorzitter van de 

Dopingautoriteit. Het verzoek tot herziening wordt schriftelijk behandeld, 

tenzij de betrokkene verzoekt om een mondelinge behandeling. 

d. Een herziening kan niet ten nadele van de betrokkene strekken.4 

 

 

Artikel 3 Reglementair kader recreatieve sporters 

 

3.1.  Volgens het Dopingreglement zijn de volgende sporters ‘recreatieve sporters’:  

a. sporters die niet vallen onder de definitie van International-Level Athlete5 

en/of National-Level Athlete;6 

b. sporters die niet (gaan) deelnemen of hebben deelgenomen aan wedstrijden 

die de Dopingautoriteit als nationaal kwalificeert;7 

c. sporters die in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het begaan van een 

dopingovertreding niet hebben behoord tot een van de volgende categorieën: 

(i) sporters van internationaal niveau, (ii) sporters die zijn opgenomen in een 

RTP die wordt beheerd door een internationale federatie of een NADO 

                                                           
3 De World Anti-Doping Code 2021 is hier te vinden: https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/2021-
world-anti-doping-code 
4 Een herzieningsverzoek kan worden ingewilligd of afgewezen. Het kan niet leiden tot een zwaardere sanctie.  
5 International-Level Athlete: sporter die op internationaal niveau een sport beoefent, volgens de definitie van 
de verantwoordelijke internationale federatie, in overeenstemming met de International Standard for Testing 
and Investigations (ISTI). 
6 National-Level Athlete: sporters die zijn opgenomen in de Registered testing pool (RTP), zijnde een door de 
Dopingautoriteit, een andere NADO of internationale federatie vastgestelde groep sporters. 
7 De Dopingautoriteit zal deze lijst op haar website publiceren met als aanduiding voor deze categorie 
wedstrijden: ‘wedstrijden nationaal niveau B’. 
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(inclusief de Dopingautoriteit) en (iii) sporters die een land hebben 

vertegenwoordigd in een internationaal evenement in een open categorie. 

 

3.2. Het Dopingreglement bepaalt over de sanctie bij dopingovertredingen inzake 

artikel 5 (gebrekkige medewerking) en artikel 7 (manipulatie) die zijn begaan 

door recreatieve sporters8, dat behoudens een eventuele reductie of opschorting 

van de sanctie overeenkomstig de artikelen 45 tot en met 49, de periode van 

uitsluiting voor een eerste overtreding van artikel 5 of artikel 7 ten hoogste twee 

jaar bedraagt en ten minste een berisping zonder enige periode van uitsluiting, 

afhankelijk van de mate van schuld van de betrokkene. 

 

3.3. Het Dopingreglement bepaalt inzake ‘Geen schuld of nalatigheid’ dat indien de 

dopingovertreding een overtreding van artikel 3 (aanwezigheid) betreft, als 

aanvullende eis geldt dat alleen sprake kan zijn van geen schuld of nalatigheid, 

als de betrokkene heeft aangetoond hoe de verboden stof en/of de verboden 

methode in zijn lichaam terecht is gekomen. Deze aanvullende eis geldt niet 

indien de betrokkene ten tijde van het begaan van de dopingovertreding een 

beschermd persoon en/of een recreatieve sporter was.  

Dit betekent dat recreatieve sporters op grond van het Dopingreglement 2021 

niet meer verplicht zijn aan te tonen hoe de verboden stoffen in hun lichaam zijn 

gekomen om de opzetpresumptie te weerleggen. Recreatieve sporters die 

gedurende de tuchtprocedure de opzetpresumptie niet konden weerleggen, omdat 

zij niet konden aantonen hoe de aangetroffen verboden stoffen in hun lichaam 

terecht zijn gekomen, krijgen in het kader van een herzieningsverzoek dus alsnog 

de gelegenheid de op hun rustende opzetpresumptie te weerleggen. Indien een 

recreatieve sporter hierin slaagt, kan de opgelegde periode van uitsluiting van 

vier jaar worden gereduceerd tot twee jaar of minder, afhankelijk van de mate 

van schuld.  

Verder betekent dit dat recreatieve sporters op grond van het Dopingreglement 

2021 niet meer verplicht zijn aan te tonen hoe de verboden stoffen in hun 

lichaam zijn gekomen om in aanmerking te komen voor de toepassing van de 

bepalingen inzake ‘Geen schuld of nalatigheid’. Recreatieve sporters die 

gedurende de tuchtprocedure niet konden aantonen dat van hun kant sprake was 

van geen schuld of nalatigheid, omdat zij niet konden aantonen hoe de 

aangetroffen verboden stoffen in hun lichaam terecht zijn gekomen, krijgen in het 

kader van een herzieningsverzoek dus alsnog de gelegenheid dit te doen. Indien 

een recreatieve sporter hierin slaagt, zal de opgelegde periode van uitsluiting van 

vier jaar geheel worden gereduceerd en wordt geen sanctie opgelegd voor de 

begane dopingovertreding. 

 

3.4.  Het Dopingreglement bepaalt inzake ‘Geen aanmerkelijke mate van schuld of 

nalatigheid’ dat indien de dopingovertreding een overtreding van artikel 3 betreft, 

als aanvullende eis geldt dat alleen sprake kan zijn van geen aanmerkelijke mate 

van schuld of nalatigheid, als de betrokkene heeft aangetoond hoe de verboden 

stof en/of de verboden methode in zijn lichaam terecht is gekomen. Deze 

aanvullende eis geldt niet indien de betrokkene ten tijde van het begaan van de 

dopingovertreding een beschermd persoon en/of een recreatieve sporter was. 

Dit betekent dat recreatieve sporters op grond van het Dopingreglement 2021 

niet meer verplicht zijn aan te tonen hoe de verboden stoffen in hun lichaam zijn 

gekomen om in aanmerking te komen voor de toepassing van de bepalingen 

inzake ‘Geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid’. Recreatieve sporters 

die gedurende de tuchtprocedure niet konden aantonen dat van hun kant sprake 

was van geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid, omdat zij niet 

konden aantonen hoe de aangetroffen verboden stoffen in hun lichaam terecht 

                                                           
8 Dat wil zeggen: betrokkenen die op het moment van het door hun begaan van de dopingovertreding, vielen 
onder de definitie van ‘recreatieve sporter’ in het Dopingreglement. 



 

 

4 

 

zijn gekomen, krijgen in het kader van een herzieningsverzoek dus alsnog de 

gelegenheid dit te doen. Indien een recreatieve sporter hierin slaagt, geldt het 

volgende: 

wanneer (i) de dopingovertreding door een recreatieve sporter wordt begaan en 

(ii) deze recreatieve sporter kan aantonen dat van zijn kant sprake was van geen 

aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid, dan geldt als sanctie ten minste 

een berisping zonder enige periode van uitsluiting en ten hoogste een periode van 

uitsluiting van twee jaar, afhankelijk van de mate van schuld zijdens de 

betrokken recreatieve sporter. Deze sanctiereductie kan niet worden toegepast 

als de dopingovertreding (deels) betrekking heeft op drugs. 

 

3.5.  Het Dopingreglement bevat de volgende regeling betreffende 

herzieningsverzoeken door recreatieve sporters: 

a. Als een betrokkene (i) een dopingovertreding heeft begaan, (ii) deze 

betrokkene op grond van de World Anti-Doping Code die tot 1 januari 2021 

van kracht was, een periode van uitsluiting is opgelegd die nog niet is 

verlopen, (iii) en deze betrokkene ten tijde van het door hem begaan van de 

dopingovertreding viel onder de definitie van recreatieve sporter, dan kan 

deze betrokkene herziening aanvragen van deze periode van uitsluiting op 

basis van de strafmaat zoals deze voor de betreffende dopingovertreding is 

opgenomen in dit reglement. 

b. De betrokkene richt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot herziening 

zoals bedoeld in het vorige lid aan de Dopingautoriteit.  

c. Het herzieningsverzoek wordt behandeld door de voorzitter van de 

Dopingautoriteit. Het verzoek tot herziening wordt schriftelijk behandeld, 

tenzij de betrokkene verzoekt om een mondelinge behandeling.  

d. Een herziening kan niet ten nadele van de betrokkene strekken.9 

 

 

Artikel 4 Indienen herzieningsverzoek 

 

Een betrokkene kan een herzieningsverzoek zoals hierboven bedoeld, schriftelijk en per 

e-mail indienen bij de Dopingautoriteit, gericht aan de voorzitter, onder vermelding van 

‘herzieningsverzoek’. Het herzieningsverzoek dient te zijn gemotiveerd en zo mogelijk te 

zijn voorzien van bewijsstukken.  

 

 

Artikel 5 Werkwijze  

 

5.1. Herzieningsverzoeken worden schriftelijk behandeld, tenzij de betrokkene 

verzoekt om een mondelinge behandeling. 
 

5.2. Bij het beoordelen van een herzieningsverzoek past de voorzitter naast dit 

reglement de World Anti-Doping Code 2021 en het Dopingreglement toe. 
 

5.3. Bij het beoordelen van een herzieningsverzoek betrekt de voorzitter naast het 

ingediende herzieningsverzoek verder in ieder geval het bij de Dopingautoriteit 

aanwezige dossier inzake de betreffende dopingovertreding.  

 

5.4. De voorzitter deelt zijn beslissing schriftelijk en met redenen omkleed mede aan 

de betrokkene. De Dopingautoriteit draagt zorg voor eventueel verdere verplichte 

bekendmaking op grond van het Dopingreglement.  

 

 

 

                                                           
9 Een herzieningsverzoek kan worden ingewilligd of afgewezen. Het kan niet leiden tot een zwaardere sanctie.  
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Artikel 6 Bezwaar en beroep 

 

6.1.  Van een beslissing van de voorzitter staat verenigingsrechtelijk beroep open bij 

de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement.  

 

6.2.  Besluiten van de voorzitter op grond van dit reglement worden genomen in naam 

van de Dopingautoriteit en zijn een voor bezwaar vatbaar besluit zoals bedoeld in 

artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen een beslissing 

van de voorzitter kan dientengevolge tevens bezwaar worden ingesteld. 

Ingestelde bezwaren worden behandeld door de Bezwaarcommissie Nationaal 

Dopingreglement.  

 

6.3.  Voor het indienen en het behandelen van een bezwaar zoals bedoeld in het vorige 

lid van dit artikel geldt de procedure zoals bepaald in het Reglement 

Bezwaarschriftenprocedure. Ingevolge het Reglement Bezwaarschriftenprocedure 

beslist de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement op een bezwaar.  

 

6.4.   Besluiten van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement worden genomen 

in naam van de Dopingautoriteit en zijn een besluit zoals bedoeld in artikel 1:3 lid 

1 Awb. 

 

6.5.  Tegen een besluit van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement staat 

beroep open. Een beroep zoals hier bedoeld kan worden ingesteld bij de 

rechtbank te Rotterdam (afdeling bestuursrecht). Hiervoor geldt de procedure 

zoals beschreven in Hoofdstuk 6 van de Awb. 

 

6.6.   Bezwaren en beroepen zoals bedoeld in dit artikel worden in behandeling 

genomen per 1 januari 2021.  

 

 

Artikel 7 Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement 

 

7.1.  De Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) is een door de 

Dopingautoriteit ingestelde commissie en heeft de gemandateerde bevoegdheid 

om in naam van de Dopingautoriteit besluiten te nemen als bedoeld in artikel 1:3 

lid 1 Awb.  

 

7.2.  De taken, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de Bezwaarcommissie 

Nationaal Dopingreglement zijn vastgelegd in het Reglement Bezwaarcommissie 

Nationaal Dopingreglement.  

 

7.3.  Een tegen een besluit van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement 

ingesteld bezwaar geldt tevens als een verenigingsrechtelijk beroep tegen 

voornoemd besluit, in de zin van het Dopingreglement. 

 

 

Artikel 8 Uitvoerbaarheid besluiten herzieningsverzoeken 

 

Beslissingen inzake herzieningsverzoeken zijn executabel per 1 januari 2021.  

 

 

Artikel 9 Vaststelling en herziening  

 

Dit reglement wordt vastgesteld door de Dopingautoriteit en eenmaal in de vier jaar 

herzien, of zoveel vaker als daar aanleiding voor is. 
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Artikel 10  Datum inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking met ingang van 11 november 2020. 

 

 

Artikel 11 Slotbepalingen 

 

11.1.  In geval van omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, en in alle 

geschillen over de uitleg en interpretatie van dit reglement, beslist de voorzitter 

van de Dopingautoriteit, tenzij voornoemde omstandigheden zich voordoen 

binnen het kader van de behandeling door de voorzitter van de Dopingautoriteit 

of door de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement van een specifieke 

zaak, in welk geval de voorzitter van de Dopingautoriteit, respectievelijk de 

voorzitter van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement - telkens zoveel 

mogelijk binnen de kaders van dit reglement - beslist.  

 

11.2. Tegen een beslissing als bedoeld in het vorige lid staat bezwaar open zoals 

bedoeld in artikel 1 lid 3 Awb en volgens de procedure als bepaald in het 

Reglement Bezwaarschriftenprocedure van de Dopingautoriteit, tenzij de 

beslissing wordt genomen binnen het kader van de behandeling door de voorzitter 

van de Dopingautoriteit of door de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement 

van een specifieke zaak, in welk geval slechts tegen de eindbeslissing van de 

voorzitter of de Bezwaar commissie Nationaal Dopingreglement bezwaar en 

beroep openstaat (conform het in dit reglement bepaalde).  

 

 

Aldus vastgesteld door de Dopingautoriteit op 10 november 2020. 

 

H. Ram 

Voorzitter 

 


