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Overzicht

• Herzieningsproces

• De rode lijn door de jaren heen

• De NADO als enige uitvoerder, maar met de 

mogelijkheid om bepaalde onderdelen van het 

proces te delegeren

• Belangrijkste wijzigingen

• International Standard for Result Management

• (International Standard for Education)

Herzieningsproces

• Opeenvolgende Code-versies: Code 2003, Code 2009, Code 2015 en 

Code 2021, met enkele tussentijdse wijzigingen

• Consultatieproces duurt steeds ca. twee jaar (behalve bij 

tussentijdse wijzigingen)

• Elke revisie leidt tot vele honderden wijzigingen, waarvan vele 

marginaal, maar andere juist van majeur belang.

• Toch is de kern van de Code altijd fier overeind gebleven.

De rode lijn door de jaren heen

• Het aantal Code Signatories neemt toe

• De omvang van de Code en de detaillering van de regels neemt toe

• Standaardsancties worden zwaarder, maar er komt ook meer ruimte 

voor ‘maatwerk’ en lagere sancties voor specifieke overtredingen

• Het aantal dopingovertredingen neemt toe (van 8 naar 11)

• Het aantal International Standards neemt toe (van 4 naar 8)

• De nadruk verschuift van regelgeving naar (ook) uitvoering

NADO als enige uitvoerder

• Vanuit WADA gezien is er sprake van een One Shop Stop: uitsluitend 

de NADO wordt aangesproken op het antidopingbeleid in een land

• […] each Anti-Doping Organization shall be responsible for 

conducting all aspects of Doping Control

• Each Anti-Doping Organization may delegate aspects of Doping 

Control or anti-doping Education for which it is responsible but 

remains fully responsible

• De Nederlandse werkelijkheid is anders…

Belangrijkste wijzigingen

• Inbedding van Athlete’s Rights in Code

• Introductie Delegated Third Party

• Introductie Recreational athlete

• Introductie Substances of Abuse

• Nieuwe dopingovertreding: to discourage or retaliate

against reporting to authorities

• De mogelijkheid om (meer) detectiedrempels vast te 

stellen
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Belangrijkste wijzigingen

• Ingevorderd prijzengeld gaat naar sporters

• Automatische erkenning van sancties

• Onafhankelijke tuchtrechtspraak (met nieuwe International Standard 

for Result Management)

• Toezicht op ordemaatregelen

• En natuurlijk: International Standard for Education

International Standard for Results
Management 

• Formalisering en aanscherping eisen Fair Hearing

(redelijke termijnen, vertrouwelijkheid, etc.)

• De eis van operational and institutional

independence, in het bijzonder bij beroepszaken

• Gevolg 1: overheveling van procedures in 

dopingzaken naar het Instituut Sportrechtspraak 

(ISR)

• Gevolg 2: overheveling van zaken betreffende 

naleving van sancties door Dopingautoriteit aan ISR

Vragen? Mail naar: 
h.ram@dopingautoriteit.nl

@dopingautoriteit @NLdoping @dopingautoriteit
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