Raad van Advies 15 maart 2021

Bijlage bij agendapunt 7a

Dealen met complexe zaken
[Informatie/discussie/advies]
NB
Over onderwerpen die nauw verbonden zijn met deze Adviesvraag zijn reeds
eerder Adviesvragen voorgelegd aan de Raad van Advies.
Inleiding: de omgang met complexe zaken ‘revisited’
Naar aanleiding van zowel de gebruikelijke Voortgangsrapportages als enkele specifieke
Adviesvragen heeft de Raad van Advies zich al regelmatig gebogen over de opstelling en
aanpak van de Dopingautoriteit in (met name) complexe dopingzaken. Dat is logisch,
want dit zijn cruciale vraagstukken die een centrale rol spelen in het werk van de
Dopingautoriteit. De verstrekte adviezen zijn met waardering ontvangen en naar beste
kunnen geïmplementeerd. Maar in de praktijk doen zich keer op keer weer situaties voor
die ons tot doordenking en evaluatie van onze aanpak nopen.
Om de problematiek vanuit een andere invalshoek te bezien, is ervoor gekozen om
ditmaal geen uitgeschreven Adviesvraag aan de RvA voor te leggen, maar om de
discussie te voeren aan de hand van een Powerpoint presentatie die ik tijdens de
vergadering zal tonen en toelichten (als de techniek mij dat ook toestaat, natuurlijk).
De presentatie toont (min of meer) chronologisch de ontwikkelingen in een uit 2018
stammende en in 2020 definitief (?) afgehandelde dopingzaak. […]
De presentatie kan (en naar mij verwachting: zal) diverse aanknopingspunten bieden om
het gevoerde beleid te bespreken en daar op uiteenlopende punten ook adviezen bij te
verstrekken. Maar ik wil de RvA verzoeken om aan de hand van de presentatie in het
bijzonder mee te denken over de volgende vragen:
Adviesvragen
Heeft de RvA suggesties hoe in een betere juridische en objectievere wetenschappelijke
ondersteuning van sporters kan worden voorzien?
Ziet de RvA aanleiding om opnieuw in debat te gaan over de financiële
ondersteuningsregeling die de Nederlandse sport getroffen heeft, en zo ja, met welke
strekking?
Heeft de RvA adviezen over de wijze waarop de Dopingautoriteit (niet) reageert op
negatieve berichtgeving?
Kan de Raad van Advies de voorzitter verder van advies dienen over dit vraagstuk?
Herman Ram, 22 februari 2021

