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Raad van Advies 23 september 2021        Bijlage bij agendapunt 4a 
 

 
Kwartaalrapportage medio juni – begin september 2021 
 

 
1. Educatie 

 
1.1. Topsport  

  
1.1.1 Programma Be PROUD 

In de periode van 7 juni tot en met 5 september 2021 hebben 26 sportfanaten zich via 
www.supportschonesport.nl aangesloten als supporter. Het programma heeft op dit 
moment 12 ambassadeurs, 39 partnerorganisaties en 1.452 supporters.  
 
De Dopingautoriteit werkt samen met BOOM Communicatie aan de doorontwikkeling van 

Be PROUD. Hierover vinden sinds april elke twee weken overleggen plaats. De afgelopen 
tijd is met name gewerkt aan het verstevigen van de basis. De volgende acties zijn 
uitgevoerd: 

- Het merkverhaal is concreter gemaakt (te lezen op de website).  
- Er is een ambassadeurs- en partnerplan gemaakt met daarin de wederzijdse 

verwachtingen.  
- Er is een content-kalender gemaakt voor sociale media.  
- Tijdens de Olympische- en Paralympische Spelen is er een advertentiecampagne 

ingezet op Facebook en Instagram om de naamsbekendheid van het programma 
te vergroten. Hiervoor is de eerder ontwikkelde Be PROUD video gebruikt.  

 
Outreach-events 
Er zijn van 7 juni tot en met 5 september 2021 geen outreach-events verzorgd. 
 
1.1.2 Leerlijn Dopingvrije Sport  
 
Sportbonden 
In de periode van 7 juni tot en met 5 september 2021 hebben met drie 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 is gegaan). In totaal hebben er nu met 46 sportbonden 

implementatiegesprekken plaatsgevonden.  
 
Sporters 
Van 7 juni tot en met 5 september 2021 zijn er in totaal 17 educatiesessies volgens de 
Leerlijn Schone Sport (brons, zilver en goud) gehouden voor talenten en topsporters van 

diverse (sport)organisaties. Vijf van deze sessies vonden online plaats. 
 

Datum Groep Niveau  Aantal 
aanwezigen 

14-6-2021 KNBSB Softbal Heren Zilver 17 

16-6-2021 NHV zaal dames u19 Zilver 13 

16-6-2021 NHV zaal dames u17 Zilver 17 

20-6-2021 NHV beach dames A Zilver 15 

21-6-2021 KNAF Academy talenten Brons 2 

23-6-2021 NHV Beach Heren A Zilver 8 

29-6-2021 KNCB Nederlands Dames elftal  Zilver 17 

7-7-2021 KNSB Noord Talenten + TTT Zilver 27 

http://www.supportschonesport.nl/
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Datum Groep Niveau  Aantal 
aanwezigen 

11-8-2021 KNCB Nederlands Heren elftal  Zilver 18 

11-8-2021 KNCB U19 heren Brons + Zilver 7 

17-8-2021 KNKV TeamNL korfbal Goud 23 

25-8-2021 KNSB Zuid West Talenten (LB + ST) Zilver 20 

25-8-2021 KNSB Midden Talenten (LB + ST) Zilver 15 

28-8-2021 KNLTB rolstoeltennis talenten Zilver + Goud 10 

1-9-2021 Vechtsportautoriteit informatiebijeenkomst Brons 14 

3-9-2021 BSBN Talenten + (potentiële) Olympiërs Brons + Zilver 11 

5-9-2021 Reddingsbrigade senioren + trainers Zilver 22 

 
Tussen 7 juni en 5 september 2021 hebben 1.280 personen e-learningmodule Brons 
afgerond,  476 personen e-learningmodule Zilver, 282 personen e-learningmodule Goud, 
en 13 personen Nationale Testing Pool. In totaal zijn dit er 2.051. Per 1 juli 2021 is 

module Nationale Testing Pool offline gehaald. Deze is geïntegreerd met de module Goud 
(verplicht gesteld voor alle sporters uit de Registered Testing Pool van de 
Dopingautoriteit). 
 
Begeleiders 

In de periode van 7 juni tot en met 5 september 2021 is er één educatiesessie geweest 
voor begeleidend personeel. Deze sessie vond fysiek plaats.  
 

Datum Groep Niveau  Aantal 
aanwezigen 

7-6-2021 Hogeschool Saxion Master 
Musculoskeletaal 

Op maat 
(sportfysiotherapeuten) 
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De afgelopen periode hebben 204 personen e-learningmodule Trainer-Coach 3 afgerond, 
133 personen Trainer-Coach 4, 117 personen Trainer-Coach 5, 7 personen Ouders Basis, 
4 personen Ouders Gevorderd, 37 personen (Para)Medische begeleiders en 14 personen 

Sportbestuurders en -officials. In totaal zijn dit er 516.  
 
Olympische en Paralympische Spelen 
Met NOC*NSF was afgesproken dat alle sporters en begeleiders die naar de Olympische 
of Paralympische Spelen zouden gaan de volgende e-learningmodulen dienden af te 

ronden: 
 Sporters: Brons, Zilver en Goud 
 Sporttechnische begeleiders: Trainer-Coach 3, 4 en 5 
 (Para)medische begeleiders: (Para)medische begeleiders 

De behaalde certificaten mochten bij de start van de Spelen maximaal twee jaar oud zijn. 

E-learningcertificaten van andere antidopingorganisaties, zoals de Internationale 
Federatie of WADA waren (na beoordeling door de Dopingautoriteit) vrijwel altijd ook 
geldig.  
 
Als het gaat om de Olympische Spelen heeft uiteindelijk 84% van de sporters en 56% 
van de begeleiders voldaan aan de educatieverplichting. In totaal komt dit neer op 71% 

van iedereen die naar de Olympische Spelen ging. Als het gaat om de Paralympische 
Spelen heeft 75% van de sporters en 49% van de begeleiders voldaan aan de 
educatieverplichting. In totaal komt dit neer op 61%.  
 
1.1.3 NZVT 

In de afgelopen periode is het vernieuwde NZVT-systeem in gebruik genomen. Hierbij 
nemen de NPN en de Dopingautoriteit in eerste instantie alle rollen op zich (fabrikant, 
LGC, NPN, Dopingautoriteit en WFSR). Vanaf september worden de andere partijen 
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geleidelijk aan ook actief in het nieuwe systeem. Door de overgang naar het nieuwe 
systeem kunnen de invoeren eenmalig niet exact worden vermeld. 
 
1.1.4 Overig 
In juli is het e-learningplatform onder begeleiding van onze vaste website-ontwikkelaar 

overgezet naar een nieuw platform. Sindsdien wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling 
van het platform.  
 
1.2 Fitness 
 

1.2.1  Gastlessen Fitnessopleidingen  
In de periode van 1 maart 2021 tot en met 6 juni 2021 zijn er geen gastlessen verzorgd. 
In dezelfde periode vorig jaar zijn er ook geen gastlessen verzorgd. 
 
1.2.2 E-learning 
In de periode van 7 juni 2021 tot en met  5 september 2021 hebben drie personen e-

learningmodulen Fitnesstrainer A afgerond. 
 
1.2.3 Website Eigen Kracht  

 In de periode van 7 juni  2021 tot en met 5 september zijn er 13 webberichten 
verschenen op de website van Eigen Kracht.  

 De opnamen van de 64 training & introductiefilmpjes zijn afgerond. De video’s 
verschijnen nog op de website. 

 De Eigen Kracht-dag met sprekers en dagvoorzitter is opgenomen in Utrecht. 
Hierbij was vanwege corona geen publiek aanwezig. De video verschijnt nog op de 
website. 

 
1.2.4 Supplementenwijzer 
In de periode van 7 juni 2021 tot en met 5 september 2021 zijn er 24 nieuwe profielen 
toegevoegd aan de Supplementenwijzer App, 8 oudere profielen zijn herschreven. 
 

1.2.5 Social media 
Op de social media van Eigen Kracht (Facebook en Instagram) verschijnen wekelijks 2 
posts. Het wekelijkse webbericht en 1 kort  post, funbase. In de periode van 7 juni tot 5 
september zijn er op de maandagen 13 korte posts verschenen.  
 

1.2.6 Overig 
Op 1 juni zijn de voorzitter en de voorlichter fitness geïnterviewd voor een 
Podcastdrieluik van NRC over ‘Doping in fitness’. De podcasts werden gepubliceerd op 8, 
9, 10 augustus met daarnaast diverse artikelen over doping. De betrokken NRC journalist 
liet weten dat er veel positieve reacties op de podcast waren ontvangen. De luistercijfers 
waren ook goed (het aantal luisterminuten van de derde aflevering was meer dan een 

miljoen. Van de totale reeks was het ruim boven de drie miljoen. Dat is het beste van 
alle zomerseries). Ook het grote dopingartikel is goed gelezen en stond in de top 5. In 
reactie daarop werd de voorzitter voor vier radioprogramma’s gevraagd. Ook is er 
informatie geleverd voor het televisieprogramma in de vooravond van Khalid & Sophie.  
  

1.3  Algemeen Publiek 
 
1.3.1  Corporate website 
Van 7 juni tot en met 5 september 2021 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.  
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1.3.3 Doping Infolijn (DIL) 
Van 7 juni tot en met 5 september 2021 zijn er 107 vragen binnengekomen (totaal 2021 
tot nu toe: 317). De inschatting is dat het aantal binnengekomen vragen gedurende deze 
periode ongeveer 25% lager is dan voor de coronapandemie. De meeste vragen gingen 
over voedingssupplementen (33%), en over het checken of een geneesmiddel op de 

dopinglijst staat of niet (33%).  
 
1.3.4 Perscontacten 
In de knipsels staan de belangrijkste persartikelen. Het afscheid van de voormalig 
voorzitter en de komst van de nieuwe voorzitterhebben tot specifieke aandacht voor hen 

geleid. De nieuwe voorzitteris bij ‘Spraakmakers’ te gast geweest (NPO Radio 1). 
 
1.3.5 Diversen 
In de periode van 7 juni tot en met 5 september 2021 zijn er geen educatiesessies 
geweest voor het algemeen publiek.  
 

1.4 Wetenschap 
 
1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget 
Het kwalitatief onderzoek naar de visie van sportbegeleiders op dopinggebruik in de 
topsport is op 25 juni gepubliceerd. Dit onderzoek is in opdracht van de Dopingautoriteit 

door het Mulier Instituut uitgevoerd. 
 
Voor het pro-hormoononderzoek door het RIVM is drie dozijn producten aangeschaft en 
verzonden naar het RIVM. Het RIVM is inmiddels begonnen aan de analyse 
(samenstelling van de producten). 

 
Voor een tweede project in samenwerking met het RIVM is inmiddels begonnen met de 
aanschaf van een tiental noötropica (smart drugs, een groep middelen die ook in de 
sportschool wordt gebruikt). Het gaat hierbij om synthetische substanties waarvan de 
precieze status nog onduidelijk is. Het RIVM gaat ze analyseren op samenstelling. 

 
De universiteit van Leuven gaat in opdracht van de Dopingautoriteit kwalitatief 
onderzoek uitvoeren naar de inhoud van de boodschappen die ‘influencers’ op sociale 
media verspreiden over dopingmiddelen als anabolica. 
 

1.4.2 Onderzoek handel in doping 
Naar aanleiding van het rapport Sterk Spul werkt VWS samen met de leden van de 
begeleidingscommissie aan een beleidsreactie voor de Tweede Kamer. […]Er volgt nieuw 
overleg om de samenwerking vlot te trekken.  
 
1.4.3 Topsportonderzoek 

In de periode van 7 juni 2021 tot en met 5 september 2021 zijn er 96 artikelen 
toegevoegd aan het wetenschappelijk archief/doping.nl. 
 
1.4.4 Inventarisatie wetenschappelijke literatuur 
In de periode van 1 maart tot en met 6 juni 2021 zijn er 183 artikelen toegevoegd aan 

het wetenschappelijk archief. Deze zijn ook allemaal toegevoegd aan doping.nl. 
 
1.4.5 Ondersteuning dopingzaken 
In de periode van 7 juni tot en met 5 september 2021 heeft de wetenschappelijk 
medewerker ondersteuning gegeven in een […]zaak en in een ‘[…]’-zaak. 

 
1.4.6 Promotieproject 
De wetenschappelijk medewerker werkt gestaag door aan zijn promotieproject over 
narcisme en dopinggebruik in de bodybuilding. 
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2. Handhaving & Opsporing 
 
2.1 Dopingcontroles 
 

2.1.1 Controles 2021 – planning 
De Dopingautoriteit gaat voor 2021 uit van de volgende nationale doelstelling: het 
uitvoeren van 2.700 dopingcontroles (urine- en/of bloedcontroles) voor de Nederlandse 
(top)sport (het Nationaal controleprogramma in een corona vrij jaar). Het aantal 
verrichte controles vanaf begin dit jaar tot en met begin september 2021 ligt nog steeds 

achter op schema in relatie tot het realiseren van deze doelstelling. Een deel van de 
achterstand de afgelopen periode wel al ingehaald. Tot circa 15 februari heeft de 
Dopingautoriteit een sterk gereduceerd programma gevoerd ten gevolge van de geldende 
landelijke COVID-19 restricties in de sport en daarbuiten en werden er op zeer beperkte 
schaal bloedcontroles verricht. Of de beoogde nationale doelstelling realistisch blijft en/of 

haalbaar is, blijft afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen rond het coronavirus. 
Gezien onduidelijkheid over het voortduren van de pandemie en de capaciteit in het veld 
alsmede de veranderende inrichting van het controlesysteem ten gevolge van de WADA-
audit aangaande compliance is een beperkte inhaalslag achteraf mogelijk. 
 
Voor de komende periode zijn er voor vijf evenementen offertes uitgegeven voor het 

uitvoeren van dopingcontroles. 
 
2.1.2 Controles 2021 – uitvoering 
Totaal aantal uitgevoerde dopingcontroles (bloed- en/of urinecontroles) in de periode van 
1 januari 2021 tot en met begin september 2021: 

 

Uitgevoerde dopingcontroles Aantal 

Nationaal Programma 1.530 

In opdracht van derden 148 

Totaal aantal uitgevoerde controles 1.678 

 
2.1.3 Controles 2021 – bevindingen 
Tot en met 6 september zijn in 2021 de volgende Adverse Analytical Findings en/of Non 
Analytical Findings door de Dopingautoriteit geregistreerd: 

 
Belastende analyseresultaten en niet analytische bevindingen in 2021 waarover de 
Dopingautoriteit het resultaatmanagement heeft 

Sport  Resultaat Groep/klasse Opvolging/sanctie 

  Anabole middelen 

Sporter is geïnformeerd 
dat bevinding past binnen 
de eerdere behandeling 

van de zaak door de  

  Stimulantia 

Sporter in bezit van 

geldige dispensatie. 
Dossier gesloten. 

  Stimulantia 
Sporter in bezit van 
geldige dispensatie. 
Dossier gesloten. 

  Anabole middelen 
Zaak in behandeling 

Dopingautoriteit 

  Glucocorticoïden 
Gebruik middels 
toegestane 



6 
 

Sport  Resultaat Groep/klasse Opvolging/sanctie 

toedieningswijze. Dossier 
gesloten. 

 
2.1.4 Controles 2021 – 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 3 vastgestelde whereabouts-fouten binnen 
een periode van 12 maanden volgt aangifte bij de tuchtcommissie van een (mogelijke) 
dopingovertreding. In de periode van 1 januari 2021 tot en met begin september 2021 
zijn de volgende whereabouts-fouten door de Dopingautoriteit geregistreerd: 
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Sport Vastgestelde whereabouts-fouten 

 FF1 Nog in 
procedure 

FF 
Definitief 

vastgesteld 

FF 
Totaal 

MT2 Nog 
in 

procedure 

MT 
Definitief 

vastgesteld 

MT 
Totaal 

 1 3 4 3 6 9 

 0 1 1 1 0 1 

 0 8 8 2 6 8 

 0 3 3 0 8 8 

 0 0 0 2 0 2 

 0 0 0 1 1 2 
 0 0 0 0 5 5 

 0 0 0 0 3 3 

 0 0 0 0 5 5 

 0 1 1 2 1 3 

Totaal 1 16 17 11 35 46 
 Definitief 

FF + MT 

Aantal unieke 

sporters 
(Def. FF + MT) 

Aantal sporters met 

tweede ‘strike’3 

 9 8 1 
 1 1 0 

 14 13 1 

 11 11 0 

 0 0 0 

 1 1 0 

 5 4 1 
 3 3 0 

 5 5 0 

 2 2 0 

Totaal 51 48 3 

Aangaande MT’s en FF’s is een substantiële stijging waar te nemen. Naast een signaal 
richting betreffende bonden is ook de whereabouts problematiek onderdeel van de 
jaarlijkse bondenbijeenkomst van begin oktober. 
 

2.1.5 Target/ doelgerichte controles  
De Dopingautoriteit heeft de afgelopen periode meerdere target controles verricht op 
basis van aanbevelingen van haar Athlete Passport Management Unit (APMU) met 
betrekking tot potentieel afwijkende bloed- en/of steroïdprofielen.  
 

2.2  Cont(r)acten met keten partners 
 
2.2.1 NOC*NSF 
In aanloop naar de Olympische Spelen (Tokio 2020), heeft de Dopingautoriteit met 
NOC*NSF gesproken over het dopingcontroleprogramma en de gewenste voorlichting. De 
Dopingautoriteit streefde er naar om alle sporters die namens Nederland aan de 

Olympische Spelen deelnemen, in de voorafgaande periode minimaal éénmaal 
gecontroleerd te hebben.[…] Sporters zijn tijdelijk aan de Registered Testing Pool van de 
Dopingautoriteit toegevoegd om dopingcontroles buiten wedstrijdverband mogelijk te 
maken. Uiteindelijk is 99% van de Olympische en 99% van de Paralympische sporters 
door de Dopingautoriteit gecontroleerd in de periode voorafgaand aan de Spelen. De 

                                     
1 FF = Filing Failures 
2 MT = Missed Tests 
3 Strike = FF of MT 
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Dopingautoriteit zal het doorlopen proces met NOC*NSF gaan evalueren, om herhaling 
tijdens de aankomende Winter Spelen (Peking 2022) te voorkomen. 
 
2.2.2 Pre-Games Expert Group 
The WADA Pre-Games Expert Group, gefaciliteerd door ITA, is verantwoordelijk voor het 

beoordelen van alle beschikbare antidoping informatie van sporters die mogelijk aan de 
Olympische Spelen (Tokio 2020) zullen gaan deelnemen. Op basis van uitgevoerde 
risicoanalyses deelt deze Expert Group per sporter individuele aanbevolen 
testfrequenties, om te waarborgen dat er effectieve dopingcontroleprogramma’s worden 
uitgevoerd, in aanloop naar de Spelen. Voor de Nederlandse sporters lag er een advies 

van in totaal 539 dopingcontroles. De Dopingautoriteit heeft (in samenwerking met de 
IF’s) uiteindelijk 100% van de aanbevelingen weten te realiseren. De intensivering van 
het individuele controleprogramma heeft voor een toename van het aantal whereabouts-
fouten gezorgd. Vooralsnog hebben de dopingcontroles die in het kader zijn uitgevoerd 
geen belastende analyseresultaten opgeleverd. Naar verwachting zal er vanuit de ITA 
Pre-games Expert Group een vergelijkbaar advies volgen voor de komende Winter 

Spelen.  
 
2.2.3 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. Aangaande educatie zijn met de VA afspraken gemaakt  en heeft de eerste 
fysieke voorlichting recent plaatsgevonden. De Vechtsportautoriteit organiseert op 20 
oktober 2021 een congres over de toekomst van de vechtsport. De Dopingautoriteit zal 

hierbij aanwezig zijn en tevens een presentatie verzorgen. 
 
2.2.4 KNLTB 
De voorzitter heeft samen met de hoofden van H&O en Educatie een gesprek met de 
KNLTB gehad. Aan de orde zijn geweest de uitdagingen aan het dopingreglement en de 

onderlinge samenwerking. De kern van het gesprek betrof de beperkte vrijheidsgraden 
die een sportbond heeft om te bepalen voor welke groepen tennissers het 
dopingreglement van kracht dient te zijn. 
 
 

3. Intelligence & Investigations (I&I) 
 
3.1  Meldingen  

 
In de voorgaande kwartaalrapportage werd onder andere gerapporteerd over een aantal 
meldingen met de status “Lopend”. Hieronder wordt een actualisatie van deze 
onderzoeken weergegeven: 
 

Oorsprong Sport Actie Status 

MPD4  Onderzoek ingesteld Lopend 

MPD  Onderzoek ingesteld Gesloten 

 
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 binnengekomen meldingen zijn in het navolgende overzicht meegenomen: 

 
Oorsprong Sport Actie Status 

MPD  Onderzoek ingesteld Gesloten 

E-mail  Onderzoek ingesteld Gesloten 

                                     
4 MPD = Meldpunt Doping 
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MPD  Onderzoek ingesteld Gesloten 

 
Het aantal meldingen is de afgelopen periode stabiel gebleven. 
 

3.2 Eigen waarnemingen 

[…] 
3.3 Informatie(verstrekking) aan of door partners en samenwerking met 

partners 
 

Er is aan zes keten partners is zeven keer informatie verstrekt.  
 
Met als katalysator de Olympische Spelen en Paralympische Spelen Tokyo 2020 en 
daarmee samenhangende internationale taskforces is er veelvuldiger en intensiever 
informatie (internationaal) gedeeld met partners. Hierbij wordt opgemerkt dat partijen 

elkaar frequenter en laagdrempeliger vinden.  
 
Dit kwartaal is er wederom een overleg geweest met het Douane laboratorium. […] 
 
[…] 

 

4.  Juridische zaken 
 

4.1 Nederlandse antidopingstructuur 
 
In het kader van de implementatie van de World Anti-Doping Code 2021 is een aantal 
knelpunten tussen deze Code en de Nederlandse anti-dopingstructuur naar voren 
gekomen. Deze constatering heeft geleid tot een systeemdiscussie tussen VWS, 

NOC*NSF en de Dopingautoriteit. In dit kader zijn oplossingsrichtingen verkend en 
adviezen ingewonnen. In de volgende fase moeten de oplossingsrichtingen verder 
worden uitgewerkt. 
 
4.2 Code compliance issue BND / wetgevingstraject 

 
WADA heeft in april jl. aangegeven dat de per 1 januari 2021 door de Dopingautoriteit 
ingestelde Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) niet voldoet aan de 
eisen van de Code 2021. De Dopingautoriteit heeft naar aanleiding daarvan een analyse 
opgesteld van de juridische problematiek die speelt rondom deze BND: de samenloop 
van bestuursrecht, verenigingsrecht en de Code. […]  

Deze analyse en de brief van WADA waarin wordt gewezen op het mogelijk non-
compliant verklaren van de Dopingautoriteit met de Code (en alle gevolgen van dien) 
hebben geleid tot overleggen met VWS en WADA. Resultaat van deze overleggen is 
geweest dat twee oplossingen zijn gekozen: een korte en een lange termijnoplossing. De 
lange termijnoplossing is de structurele oplossing, namelijk de aanpassing van de Wuab. 

De korte termijnoplossing bestaat uit het zodanig aanpassen van het Reglement 
Bezwaarcommissie NDR dat de door WADA aangevoerde bezwaren daarin worden 
ondervangen. De Kamer is inmiddels over de lange termijnoplossing geïnformeerd. In dit 
kader zal een separaat zbo Beroepscommissie Nationaal Dopingreglement worden 
opgericht. Dit brengt een omvangrijk aantal werkzaamheden met zich mee en in dit 

kader zullen vele juridische vraagstukken aan de orde komen.  
 
4.3 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
 
Er is één nieuw Wob-verzoek ontvangen. Dat was volledig niet-doping gerelateerd, maar 

we hebben besloten het toch af te handelen en op onze website te publiceren (net als 
andere Wob-verzoeken). 
 
4.4 Dopingzaken 
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1. […]  
 
 

5.  COO-zaken/ondersteuning 
 
5.1 Planning & Control cyclus financiers 
 

De halfjaarcijfers zijn besproken met VWS (zie het aparte agendapunt ‘Financiële en 
praktische zaken’). Voor volgend jaar hebben we een conceptbegroting ingediend die net 
boven het aan ons toebedeelde kader ligt (€ 3.063.300 in plaats van € 2.932.000, dus 
€ 131.300 meer). De definitieve begroting moet voor 1 november afgestemd zijn. 
 

Het budget van NOC*NSF voor 2022 is al goedgekeurd en gaat omhoog van € 1.514.250 
naar € 1.725.250 om de gewenste stijging in het aantal controles (van 2.700 naar 3.000) 
te bekostigen. Dit bedrag staat ook vast voor 2023. De verwachting is nog steeds dat de 
gelden vanuit de Nederlandse Loterij in de jaren daarna sterk onder druk zullen komen te 
staan. Dat betekent dat we ondanks de prettige rust die er nu is op dit gedeelte van de 

financiering niet op onze lauweren kunnen rusten. De toekomstige financiering zal ook 
afhangen van het algemene beleid op het gebied van sport en integriteit dat op dit 
moment besproken wordt. Het blijft dus een continu aandachtspunt, maar we zijn 
hiervoor in afwachting van de afspraken die overheid en NOC*NSF met elkaar gaan 
maken op dit punt. 

 
5.2 Overige VWS-contacten 
 
Het ‘non-compliance’-oordeel van WADA heeft de afgelopen maanden overheerst. Dit 
betreft vooral een juridisch vraagstuk en wordt in dat deel van deze kwartaalrapportage 

besproken, maar het heeft impact op alle contacten met VWS. Ook zijn er meerdere 
gesprekken geweest om het evaluatiebezoek van de Raad van Europa voor te bereiden, 
op 13 en 14 september.  
 
In het kader van de expert-overleggen van het ministerie van VWS (inmiddels acht 
verschillende) is er deelgenomen aan twee bedrijfsvoering-overleggen, een privacy-

kringoverleg (door de jurist), twee beveiligingsexpert-overleggen, een 
integriteitscoördinatorenoverleg en een P-hoofdenoverleg. Er is ook een bijeenkomst 
geweest van het samenwerkingsverband “Klein Lef”. Al deze bijeenkomsten helpen om 
de bedrijfsvoering en andere taken goed af te stemmen op de eisen van de overheid en 
vormen een belangrijke bron van informatie en reflectie voor de bedrijfsvoering. 

 
5.3 Bedrijfsvoering & Bureauzaken 
 
Zoals eerder aangekondigd zal de jaarcontrole weer door accountant KPMG uitgevoerd 
worden. De eerste afspraken zijn gemaakt, ook over tijdelijke externe steun bij het 

jaarrekeningproces (het is nog steeds hoogst onzeker is of de uitgezochte cursussen voor 
de administrateur in 2021 wel doorgang zullen vinden).  
 
[…] 
De jarenlange voorbereidingen om onze ICT-structuur onder te brengen bij een 

Rijksdatacentrum zijn definitief vastgelopen. De laatste mogelijkheid (DICTU, onderdeel 
van Economische Zaken) bleek praktisch niet haalbaar omdat de directie van DICTU geen 
definitieve prijsopgave kon […] geven. De pSG van VWS heeft daarop, begrijpelijkerwijs, 
besloten dat dit traject wordt stilgezet. De voorbereidingen voor een Europese 
aanbesteding zijn inmiddels gemaakt en dit zal dit najaar worden ingezet (net als voor de 
inkoop van dopingcontroleanalyses overigens).  
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Onze aansluiting op het Nationaal Detectie Netwerk van het Nationaal Cyber Security 
Centrum loopt nog (dit komt neer op een specifieke manier van data-tracking en 
netwerkbeveiliging). […] 
 
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 voor 
laaggeletterden. Er is een onderzoek van onze websites uitgevoerd; de laatste website 
zal eind september aan de beurt zijn. 
 
In het kader van de Archiefweteisen wordt samen met een daarin gespecialiseerd  bedrijf  

gewerkt aan het opstellen van een ‘Handboek Vervanging’ en een ‘Metadataschema’ om 
zo de praktijk van archivering goed in te richten. Binnen VWS loopt een ‘hotspot’-traject 
voor corona-aangelegenheden wat betekent dat specifieke documenten over dit 
onderwerp apart gearchiveerd zullen worden. Wij hebben een lijstje aangeleverd van de 
documenten die vanuit onze organisatie hiervoor van belang zijn.  
 

[…] 
 
 

6. GDS-secretariaat 
 
Het is in de afgelopen periode redelijk druk geweest; de tendens naar “normaal” zet zich 
door. 

 
In de afgelopen periode zijn 35 aanvragen goedgekeurd: 
 
juni   14 
juli    7 

augustus   9 
september   5 
 
In 16 gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat. Er waren vijf dispensaties voor 
insuline en drie voor prednison/prednisolon.   
 

In totaal waren er dispensaties van 17 verschillende bonden.  
Verrassend genoeg waren er negen aanvragen van de KNBSB (honk- en softbal). Van 
acht sportbonden werden twee dispensaties goedgekeurd. 
 
Er zijn zes aanvragen afgewezen.  

 
 

7. Kennismanagement  
 
Het Anti-Doping Knowledge Center (ADKC, zie 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 vergadering van de Raad van Advies zijn er 250 nieuwe documenten 
actief gezet. Het totaal aantal documenten is nu 7.504. Het bereiken van het 7.500e 
document is gevierd met taart. 

 
 

8. Harm Reduction 
 
8.1 Anabolenpoli  

http://www.doping.nl/
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Voor de periode van 7 juni tot en met 5 september 2021 zijn er geen bijzonderheden te 
vermelden. 
 
8.2 HARNAS-studie 
Voor de periode van 7 juni tot en met 5 september 2021 zijn er geen bijzonderheden te 

vermelden.  
 
8.3 Dopinginfo.nl 
De wetenschappelijk medewerker heeft in de periode van 7 juni tot en met 5 september 
2021 geen profielen geschreven voor dopinginfo.nl. 

 
8.4 Harm Reduction Dag 
De Harm Reduction Dag zal eind 2021/begin 2022 worden gehouden mits de COVID-
maatregelen het toelaten.  
 
 

9. Internationale zaken 
 

9.1 WADA 
 
9.1.1 Internationale ontwikkelingen 
COVID-19 en daarmee samenhangende maatregelen rond sporters en evenementen 
maakt de optimale uitvoering van dopingcontroles lastig en verre van optimaal. 

De gedegen maar arbeidsintensieve aanpak op controlegebied in Nederland leidt tot veel 
internationale aanvragen. Aan deze aanvragen zal alleen invulling gegeven worden na 
zorgvuldige afweging wat de gevolgen zijn voor de controle aantallen ten behoeve van 
het nationale programma.  
 

9.1.2 WADA Education Standing Committee 
Op 7 juli heeft Hoofd Educatie deelgenomen aan een online vergadering van een 
subgroep van de WADA Education Standing Committee. Er is gewerkt aan de 
ontwikkeling van een curriculum voor sportbegeleiders. De curricula van de 
Dopingautoriteit voor trainer-coaches en ouders zijn als voorbeelden ingebracht.  
   

9.1.3 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 werkgroep heeft maandelijks een videovergadering. 
Daarnaast is er maandelijks online overleg tussen de voorzitters en WADA en tussen de 

voorzitters onderling. 
 
9.1.4 Working Group on the Prevalence of Doping 
De WADA Prevalence of Doping Working Group heeft enigszins stilgelegen. De resultaten 
van het proefproject in Spanje zijn nog niet bekend. 

 
9.1.5 WADA Audit 
Wordt besproken bij agendapunt 6. 
 
9.2 Raad van Europa 

 
9.2.1 Advisory Group on Education Drafting Group 
Hoofd Educatie neemt zitting in de Advisory Group on Education Drafting Group en heeft 
deelgenomen aan een videovergadering van de groep op 6 september. 
 
9.2.2 CAHAMA 

In september heeft een vergadering van CAHAMA van de Raad van Europa 
plaatsgevonden. 
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9.3 iNADO 

9.3.1 Algemeen 
Er is deelgenomen aan een vergadering van onze koepelorganisatie iNADO. Deze was 
vooral gericht op het onderwerp ‘governance’, oftewel ‘hoe richten we de besluitvorming 
in de antidopingwereld zo goed mogelijk in’. Simultaan hieraan loopt een traject van 

verschillende NADO’s (grofweg de ondertekenaars van ‘The Copenhagen Declaration’ uit 
2016, ook wel ‘NADO Leaders’ genoemd) om een nieuw manifest op te stellen over de 
toekomst van het internationale dopingbeleid. De voortrekkersrol wordt ingevuld door 
Noorwegen, maar wij zijn uiteraard ook betrokken bij dit belangrijke initiatief. 
 

9.3.2 iNADO survey on WADA Audit 
Mede op instigatie van de Dopingautoriteit heeft iNADO een enquête gehouden onder 
haar leden aangaande de ervaringen rond de WADA-compliance audit. Naar voren is 
gekomen dat door WADA gehanteerde selectiecriteria aangaande welke NADO’s 
geprioriteerd worden een audit te ondergaan niet altijd even helder waren. WADA zal in 
de toekomst objectievere criteria hanteren. Globaal bleken er 50% meer NADO’s aan een 

meerdaagse audit onderworpen te zijn dan IF’s. 
De top 4 van corrective actions naar aanleiding van de audit’s onder de leden bestond uit 
de deelgebieden: 

 risk assessment 
 registered testing pool 

 test distributie plan  
 results management 

75% van deze gebieden valt binnen de Dopingautoriteit onder de afdeling Handhaving & 
Opsporing. 
 

9.4 Overig Internationaal 
 
9.4.1 NADO Leader Summits 
Zie punt 9.3.1. 
 

9.4.2 Caribisch Nederland 
De Dopingautoriteit ontwikkelt educatiematerialen voor Caribisch Nederland. Er wordt 
gewerkt aan drukwerk, e- learning en video’s. De vertalingen van het drukwerk en de 
video’s zijn gereed. 
 

 
10. Bureau / diversen 
 
10.1 Personeel 
 

10.1.1 Personele aangelegenheden 
[…] 
 
De Corona-maatregelen duren onverminderd voort. Op het bureau is er nog steeds een 
lage bezetting en de Rijksrichtlijnen zijn dat de huidige status quo in ieder geval tot 20 
september zou moeten duren. De afdeling Handhaving & Opsporing blijft elke dag fysiek 

aanwezig, al werken daarbinnen ook veel collega’s thuis. De andere afdelingen kiezen 
vooral voor thuiswerken, al komt kantoorbezoek wel voor. Er is een nieuwe 
brainstormsessie gepland voor ‘het werken in een post-coronatijd’. 
 
[…] 

10.2 Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten 
 
Geen. 
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11. Projecten 
 

11.1 Omvorming DoCoBase  
DoCoBase wordt verder aangepast en er is een module in ontwikkeling die het mogelijk 
kan maken om met barcode gelabelde materialen direct zonder tussenkomst in te lezen 
in de database. Hierdoor kan een aantal handelingen die mogelijke foutkansen in zich 
dragen genivelleerd worden en kan het totale proces versneld worden. Met de bouw en 
integratie van de scanners is een aanvang gemaakt. 

 
11.2 Ontwikkeling InvestBase  
De Dopingautoriteit is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van specifieke OSINT -
analyzers en heeft hierdoor direct invloed op de sport specifieke vragen en antwoorden 
die het antidopingwerk in zich draagt.  

 
11.3 Paperless Testing  
Ten behoeve van het paperless testen is nieuwe hardware aangeschaft zodat het digitale 
werk van de dopingcontroleofficials conform de geldende veiligheidseisen verricht kan 
blijven worden. Tevens is er een nieuwe partij in de arm genomen ten behoeve van het 

remote device management en de ondersteuning van de dopingcontrole officials bij 
hardware vragen in het veld. 
De migratie van de feitelijke Paperless App naar een hoger operationeel software 
platform heeft aan de kant van de leverancier enige vertraging opgelopen. De uitrol van 
de nieuwe hardware en software is dien ten gevolge een maand vertraagd. Eind 

september staan de acceptatietesten gepland, de uitrol bij de dopingcontroleofficials zal 
daarna (gefaseerd) in de maand oktober plaatsvinden. 
 
11.4 Integriteit & Sport (NOC*NSF) 
Het oorspronkelijke idee was om een aantal ethical decision-making video’s te maken 

voor coaches, maar NOC*NSF heeft dergelijke video’s inmiddels al ontwikkeld uit een 
ander budget. Het projectplan is daarom aangepast. Uit het ‘dopingdeel’ van het  
projectplan worden nu drie acties uitgevoerd: 
 
1. Ontwikkeling van curricula voor integriteitsthema’s (zoals matchfixing, intimidatie, 

discriminatie) in lijn met de al ontwikkelde curricula voor schone doping (doping) van 

de Dopingautoriteit.  
2. Ontwikkeling van een basiseducatiemodule sport & integriteit (live fysiek, live digitaal 

en e-learning) op basis van de ontwikkelde curricula.  
3. Ontwikkeling en pilot uitvoering van een train-de-trainer voor 5-10 voorlichters van 

diverse partijen zoals sportbonden. 

 
Hoewel de subsidie voor NOC*NSF is, leunt NOC*NSF sterk op de kennis en ervaring van 
de Dopingautoriteit. Een projectleider verricht de werkzaamheden onder begeleiding (en 
deels ook op kantoor) van de Dopingautoriteit.  
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