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Raad van Advies 20211209 definitief 

Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit 

Datum  : 9 december 2021 

Aanvang : 19.30 uur 

Aanwezig :  De Raad van Advies bestaande uit portefeuillehouders Juridische Zaken, 

Medische Zaken, Laboratoriumaspecten), Sportersbelangen, Financiële 

Zaken, de voorzitter en de notuliste van de Dopingautoriteit 

Afwezig : Portefeuilleouder Sportersbelangen  

Notulist : Management Assistent 

 

 

1. Opening / Mededelingen  

De voorzitter van de Raad van Advies opent om 19.35 uur de vergadering en heet 

iedereen welkom.  

 

2. Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit d.d. 23 september 2021 

De notulen worden vastgesteld.  

 

 N.a.v.: 

 Pag. 1; Ingekomen/uitgegane post, 1e bullet: De voorzitter van de 

Dopingautoriteit heeft hierover met de pSG van VWS gesproken en zij heeft 

aangeboden om mee te kijken naar de inrichting van en eventuele verbeteringen 

binnen de Dopingautoriteit. 

 Pag. 2; Voortgangsrapportage 1e bullet: In overleg met het managementteam is 

besloten dat de DCO’s telefonisch contact mogen opnemen met de sporter 

wanneer men vermoedt dat deze niet thuis is voor een controle binnen het door 

de sporter aangegeven uur. 

 Pag. 3; Adviesvraag: Inzake de ervaringen van de […]met de aanklagersrol heeft 

de voorzitter 13 december een afspraak met hen. 

 Pag. 4; Rondvraag: De portefeuillehouder Financiële Zaken vraagt naar de stand 

van zaken van [...]van de Dopingautoriteit. De COO heeft contact gelegd maar 

voor de […] 

3. Kwartaalrapportage 

a. Rapportage algemeen 

 Pag. 3: punt 1.1.2 Leerlijn Dopingvrije sport; Olympische en Paralympische 

Spelen: De voorzitter van de Raad van Advies vraagt of de Dopingautoriteit 

tevreden is met het percentage sporters en begeleiders die aan de 

educatieverplichting voldaan hebben (daar dit geen 100% is). De COO legt 

uit dat de Dopingautoriteit hiermee niet tevreden is, maar het is helaas een 

verplichting zonder sancties. […] 

 Pag. 6: punt 2.4.1 Vechtsportautoriteit: […] 

 Pag. 8; punt 3.3 Informatieverstrekking aan partners: De voorzitter van de 

Raad van Advies vindt dit vrij algemeen en vraagt wat voor soort 

informatie dit is. De voorzitter van de Dopingautoriteit meldt dat dit zeer 

verschillend kan zijn en zal vragen of het eventueel mogelijk is dit in het 

volgende kwartaalrapport verder te specificeren (actie VE).  

 Pag. 10; Bedrijfsvoering & Bureauzaken: De voorzitter van de Raad van 

Advies merkt op dat de jaarrekening weer door KPMG gedaan wordt. De 

COO meldt dat door enkele aanpassingen hij verwacht dat de controle 

soepeler zal verlopen dan voorheen. 

 Pag.12; punt 9.4.2. Caribisch Nederland: De voorzitter van de Raad van 

Advies vraagt of Caribisch Nederland onder de Nederlandse 

Dopingautoriteit valt. De BES-eilanden vallen onder Nederland. Curaçao en 
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Aruba vallen onder een RADO en Sint Maarten zou zich daar ook bij kunnen 

aansluiten. Curaçao zou voor Nederland zeker interessant zijn maar VWS 

heeft aangegeven dat zij buiten het bereik van de Dopingautoriteit vallen. 

 

4. Financiële en praktische zaken  

a. Begroting 2021 

De financiën gaan goed. De voorzitter heeft besloten om extra 

thuiswerkvoorzieningen aan te schaffen. Over het jaar 2020 is een gedeelte 

terugbetaald aan VWS en NOC*NSF. Omdat er vanwege de coronapandemie in 

2021 minder wedstrijden waren zijn er meer 1-op-1 controles gedaan. Daar 

deze arbeidsintensiever zijn en meer tijd in beslag nemen, en dus duurder 

zijn, zal met NOC*NSF besproken worden of er over 2021 ondanks het niet 

behalen van de target niet terugbetaald hoeft te worden.  

b. Begroting 2022 

Geen bijzonderheden. 

 

5. WADA Audit/2e CAR/Systeemdiscussie 

Er liepen twee trajecten namelijk de audit van WADA en een beoordeling van 

WADA over de nieuwe World Anti Doping Code (WADC) 2021. Voor wat betreft de 

audit is er een aantal verbeteracties snel en goed uitgevoerd. De nieuwe WADC 

leidde tot een tweede ‘Corrective Action Report’. WADA eist dat beroepzaken 

worden behandeld door een, van de Dopingautoriteit, onafhankelijke commissie.  

Het model zoals de Dopingautoriteit het kende voldeed wel aan de Nederlandse 

wet maar niet aan de WADC. WADA dreigde met non-compliant verklaring en 

heeft de Dopingautoriteit op de ‘watchlist’ geplaatst. VWS heeft de Tweede Kamer 

geïnformeerd dat er een wetswijziging moet komen om dit op te lossen. Voor de 

overbruggingsperiode is er een tussenoplossing gevonden. De oplossing bestaat 

uit een onafhankelijke adviescommissie die middels een instellingsbesluit van de 

staatssecretaris ingesteld is. De adviezen van deze commissie zijn bindend en 

moeten door de commissie van de Dopingautoriteit overgenomen worden. WADA 

is akkoord met deze tussenoplossing en heeft Nederland van de watchlist 

afgehaald. 

 

De portefeuillehouder Financiële Zaken vraagt of sporters nog steeds bezwaar in 

kunnen dienen tegen een beslissing van de Dopingautoriteit. De jurist vertelt dat 

de sporter nog steeds bezwaar in kan dienen bij de BND. De BND is reglementair 

verplicht dit aan de adviescommissie van het Ministerie voor te leggen, zij geven 

vervolgens een bindend advies dat de BND dan weer moet overnemen. Indien de 

sporter niet tevreden is met de uitkomst dan kan deze de beslissing voorleggen 

aan de bestuursrechter. 

 

6. Adviesvraag 

a. Mediabeleid 

De Dopingautoriteit vraagt zich af of zij de kennis waarover zij beschikken met 

betrekking tot onderwerpen zoals het […]met de media gedeeld moeten worden. 

Of is het beter om achteraf uitleg te geven wanneer er iets gebeurd is. 

De Raad van Advies is van mening dat de Dopingautoriteit een soevereine 

organisatie is en ook zo dient te handelen. Reactief reageren zoals zij tot nu toe 

gedaan heeft is een groot goed gebleken. Onderwerpen waarvan de 

Dopingautoriteit vindt dat deze opgepakt moeten worden door de media kunnen 

middels een, voor iedereen toegankelijk, persbericht verspreid worden. 

Terughoudend blijft geboden maar er ligt ook een maatschappelijke taak voor de 

Dopingautoriteit.[…]   



 

3 

Raad van Advies 20211209 definitief 

Wetenschappelijke kennis zou wel meer verspreid mogen worden, hierin is de 

Dopingautoriteit (te) bescheiden.  

De voorzitter van de Dopingautoriteit vindt het duidelijk dat de organisatie goed 

moet nadenken voordat zij ergens mee naar buiten komt. Dit onderwerp wordt 

nog nader met de Bestuurstafel besproken.  

 

7. Rondvraag 

[…] 

 

8. Sluiting  

De voorzitter van de Raad van Advies sluit de vergadering om 20.55 uur. 

 

 

Het volgende overleg van de Raad van Advies vindt plaats op donderdag 8 februari 2022 

om 18.00 uur te Capelle aan den IJssel. 


