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Meldpunt Doping  
en Klokkenluidersregeling

Jack Jongejan
Intelligence officer

• Wie ben ik?

• Meldpunt doping

• Waarom is melden belangrijk?

• Wat kan gemeld worden?

• Hoe kan er gemeld worden?

• Wie kan een melding maken?

• Wat doen wij met de informatie?

• International Standard for Testing and Investigations

• Klokkenluidersregeling

Waar gaan we het over hebben?

• Jack Jongejan

• Intelligence officer bij de Dopingautoriteit

• Informatie verzamelen

• Informatie verwerken

• Informatie delen

• Hiervoor bij de Koninklijke Marechaussee 

Wie ben ik? Meldpunt Doping

Waarom is melden belangrijk?

• Schone sport 

• (on)Eerlijke concurrentie

• Criminaliteit

Wat kan gemeld worden?

• Overtredingen

• Alles wat je hoort of ziet

• Een vermoeden is al genoeg

• Neem je verantwoordelijkheid en spreek het uit!

Hoe kan er gemeld worden? 

Webformulier (Keuze voor geheel anoniem en chatfunctie)

• www.dopingautoriteit.nl/meldpunt

E-mail

• melden@dopingautoriteit.nl

Telefoon / WhatsApp

• 06-11130433

Brief

• Dopingautoriteit

t.a.v. Intelligence Officer

Postbus 5000

2900 EA Capelle aan den IJssel 

Iedereen die een vermoeden heeft van een overtreding van het 

dopingreglement 

of 

enige handeling dan wel enige nalatigheid die de strijd tegen doping 

zou kunnen aantasten!

Wie kan een melding maken?

https://www.dopingautoriteit.nl/meldpunt
mailto:melden@dopingautoriteit.nl
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• Vertrouwelijk mee omgaan!

• Beoordelen informatie

• Labelen informatie

• Verwerken informatie

• Beschermen identiteit

Wat doen wij met de informatie?

1. Meldplatform en whistleblower beleid en procedures

2. Vervolg onderzoek, n.a.v. een positieve test op de 

omgeving van de betrokkene.

International Standard for Testing and 
Investigations

• Intensievere samenwerking

• Meer/vaker informatie

• Nog steeds vertrouwelijk!

Afspraken

• Geen vrijwaring

• Geen strafbare feiten plegen 

• Niet zelf betrokken

• Zelf ook geheimhouding

• Levensbedreigende situaties

• Niet delen met andere instanties

• Controle en verificatie van informatie

Klokkenluidersregeling

Vragen?
Mail: J.jongejan@dopingautoriteit.nl

Telefoonnummer:06 – 11418977 
010 – 2170197

@dopingautoriteit @NLdoping @dopingautoriteit

mailto:J.jongejan@dopingautoriteit.nl

