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Raad van Advies 15 maart 2021                Bijlage bij agendapunt 4a 
 

 

Voortgangsrapportage eind november 2020 – eind februari 2021 
 

 
1. Educatie 

 

1.1. Topsport  

  
1.1.1 Programma Be PROUD 

In de periode van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 hebben 40 

sportfanaten zich via www.supportschonesport.nl aangesloten als supporter van schone 

sport. Het programma heeft op dit moment 12 ambassadeurs, 38 partnerorganisaties en 

1.398 supporters.  

 

De Dopingautoriteit heeft BOOM Communicatie (opnieuw) ingeschakeld voor strategisch 

advies over de doorontwikkeling van Be PROUD. Hiervoor hebben twee strategische 

sessies plaatsgevonden. Bij de tweede sessie sloten niet alleen medewerkers van de 

Dopingautoriteit aan, maar ook een ambassadeur, partner, ex-topsporter/coach en 

camerajournalist. Op basis van deze twee sessies heeft BOOM Communicatie een advies 

voor doorontwikkeling uitgebracht.   

 

Outreach-events 

Er zijn van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 geen outreach-events 

verzorgd. 

 

1.1.2 Leerlijn Dopingvrije Sport  
 

Sportbonden 

In de periode van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 hebben met 25 

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 30 sportbonden 

implementatiegesprekken plaatsgevonden.  

 

De e-learningmodule Sportbonden is met de komst van de nieuwe Code en Internationale 

Standaard voor Educatie op inactief gezet. De module zal in 2021 worden herzien. Tot 31 

december 2020 hebben vier personen de module afgerond. In dezelfde periode in 

2019/2020 waren dat er drie. 

 

Sporters 

Van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 zijn er in totaal vier educatiesessies 

volgens de Leerlijn Schone Sport (brons, zilver en goud) gehouden voor talenten en 

topsporters van diverse (sport)organisaties. Deze vonden allemaal online plaats. Ter 

vergelijking: in dezelfde periode in 2019/2020 zijn er 18 educatiesessies verzorgd. 

 

Datum Groep Niveau  

8-12-2020 KNHB Jongens u19 Zilver (online) 

18-1-2021 Watersportverbond talenten  Brons (online) 

12-2-2021 KNWU vereniging Snelle Wiel Brons (online) 

24-2-2021 Topsport Amsterdam NBB 

basketbal mannen  

Zilver (online) 

 

http://www.supportschonesport.nl/
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Met de komst van de nieuwe Code en Internationale Standaard voor Educatie is de 

inhoud van de e-learningmodulen Brons, Zilver en Goud aangepast. De e-learningmodule 

Nationale Testing Pool is tegelijkertijd komen te vervallen. De inhoud van deze module is 

meegenomen in de vernieuwde e-learningmodule Goud.  

 

Tussen 24 november 2020 en 28 februari 2021 hebben 503 personen e-learningmodule 

Brons afgerond, 120 personen e-learningmodule Zilver, 100 personen e-learningmodule 

Goud, en vijf personen Nationale Testing Pool. In totaal zijn dit er 728. Ter vergelijking: 

in dezelfde periode in 2019/2020 zijn er 1.136 modulen afgerond.  

  

Begeleiders 

In de periode van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 zijn er twee 

educatiesessies geweest voor begeleidend personeel. Ook deze sessies vonden online 

plaats. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2019/2020 zijn er vijf educatiesessies 

verzorgd. 

 

Datum Groep Niveau  

30-nov Saxion Master Musculoskeletaal Op maat (online) 

15-dec KNVB UEFA Futsal B TC3 zonder producten 

 

Met de komst van de nieuwe Code en Internationale Standaard voor Educatie is de 

inhoud van de e-learningmodulen Trainer-Coach 3 en Trainer-Coach 4 aangepast. Ook is 

er voortaan niet één module voor ouders, maar zijn er twee: Ouders Basis en Ouders 

Gevorderd. Verder zijn de e-learningmodulen Trainer-Coach 5 en Sportbestuurders en -

officials erbij gekomen.  

 

De afgelopen periode hebben 97 personen Trainer-Coach 3 afgerond, 51 personen 

Trainer-Coach 4, 31 personen Trainer-Coach 5, 11 personen Ouders Basis, 13 personen 

Ouders Gevorderd, 11 personen (Para)Medische begeleiders en 26 personen 

Sportbestuurders en -officials. In totaal zijn dit er 240. Ter vergelijking: in dezelfde 

periode in 2019/2020 waren het er 68. 

 

1.1.3 NZVT 

Van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 zijn 141 product-batch combinaties 

(90 certificaten) toegevoegd aan de website www.dopingautoriteit.nl/nzvt.  

 

1.2 Fitness 

 

1.2.1  Gastlessen Fitnessopleidingen  

In de periode van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 zijn er geen gastlessen 

verzorgd. In dezelfde periode vorig jaar zijn er twee gastlessen verzorgd. 

 

1.2.2 E-learning 

In de periode van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 hebben 21 mensen de 

e-learningmodule Fitnesstrainer A afgerond. In dezelfde periode in 2019/2020 waren dat 

er vijf. 
 

1.2.3 Website Eigen Kracht  

In de periode van 24 november tot 28 februari zijn er 28 webberichten verschenen op de 

website van Eigen Kracht. 

 

1.2.4 Supplementenwijzer 

In de periode van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 zijn er 22 nieuwe 

profielen toegevoegd aan de Supplementenwijzer App, vijf oudere profielen zijn 

herschreven.  

 

http://www.dopingautoriteit.nl/nzvt
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1.2.5 Social media 

Op de social media van Eigen Kracht (Facebook en Instagram) verschijnen wekelijks drie 

posts. In de periode 24 november tot 1 maart zijn er op de maandagen 14 korte posts 

verschenen. De webberichten van woensdag en vrijdag voor de website van eigen kracht 

verschijnen ook op de social media.  

 

1.3  Algemeen Publiek 

 

1.3.1  Corporate website 

Van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 verschenen er acht 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.  

1.3.3 Doping Infolijn (DIL) 

Van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 zijn er 97 vragen binnengekomen 

(totaal 2020: 442, totaal 2021 tot nu toe: 69). De inschatting is dat het aantal 

binnengekomen vragen gedurende deze periode ongeveer 45% lager is dan normaal. De 

meeste vragen gingen in 2020 over voedingssupplementen (16%), en over het checken 

of een geneesmiddel op de dopinglijst staat of niet (36%).  

 

1.3.4 Perscontacten 

 […]  

 Opvallend weinig journalistieke belangstelling was er voor de veroordeling door het 

CAS van onze zusterorganisatie RUSADA (en daarmee van de Russische sport en de 

Russische overheid). Deze voor het mondiale antidopingbeleid zeer belangrijke 

uitspraak werd slechts door enkele journalisten voldoende belangrijk gevonden om 

erover te rapporteren. 

 Iets meer belangstelling ging uit naar de dopingcontroles in het kickboksen. Dit naar 

aanleiding van gevechten van […]. Sommige journalisten bleken niet te weten dat wij 

ons controleprogramma in het kickboksen hebben stopgezet (om het in de loop van dit 

jaar op een andere juridische basis weer te hervatten). 

 Tenslotte verdient de NOS een vermelding: zij volgen de op onze website 

gepubliceerde stukken van de Raad van Advies op de voet. Dit zou een compliment 

waard zijn, ware het niet dat een NOS-journalist bepaalde RvA-informatie aan een 

concrete zaak koppelde, en daarmee de boer op ging. […] 

 

1.3.5 Diversen 

In de periode van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 is er één 

educatiesessie geweest voor het algemeen publiek.  

 

Datum Groep Niveau  

3-dec Hogeschool Rotterdam Chemie en 

Criminaliteit  

Op maat  

 

1.4 Wetenschap 

 

1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget 

Het kwalitatief onderzoek naar de visie van sportbegeleiders op dopinggebruik in de 

topsport verloopt voorspoedig. Het Mulier Instituut heeft inmiddels de dataverzameling 

compleet (28 interviews en vier focusgroepen). 
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1.4.2 Onderzoek Handel in Doping 

Het rapport Sterk Spul is gepubliceerd. VWS werkt samen met de leden van de 

begeleidingscommissie aan een beleidsreactie voor de Tweede Kamer. De 

begeleidingscommissie heeft op 8 december en 14 januari online vergaderingen gehad. 

Na publicatie van het onderzoek hebben de voorzitter en hoofd educatie een overleg 

gehad met de directeur van de VSG […].  

 

1.4.3 Topsportonderzoek 

Het is wachten op publicatie van het onderzoek. Dit kan nadat de Tweede Kamer is 

geïnformeerd. Hiervoor staat nog geen datum ingepland. 

 

1.4.4 Inventarisatie Wetenschappelijke Literatuur 

In de periode van 24 november 2020 september tot en met 28 februari 2021 zijn er 52 

artikelen toegevoegd aan het wetenschappelijk archief. Deze zijn ook allemaal 

toegevoegd aan www.doping.nl. 

 

1.4.5 Ondersteuning dopingzaken 

Er is in de periode van 24 november 2020 tot en met 28 februari 2021 wetenschappelijke 

ondersteuning gegeven in […]. 

 

1.4.6 Promotieproject 

De wetenschappelijk medewerker werkt aan zijn promotieproject over narcisme en 

dopinggebruik in de bodybuilding. 

 

 

2. Handhaving & Opsporing 
 

2.1 Dopingcontroles 

 

2.1.1 Controles 2020 – realisatie 

De norm met betrekking tot het aantal te verrichten dopingcontroles in het kader van het 

nationale programma bedroeg in 2020 2.500 dopingcontroles. Ten gevolge van de 

wereldwijde COVID-19 pandemie en de nationale gevolgen hiervan heeft de uitvoering 

van de dopingcontroles diverse uitdagingen, drempels en problemen ondervonden. In 

2020 zijn in totaal 1.505 dopingcontroles als onderdeel van het nationaal 

controleprogramma uitgevoerd. In veruit de meeste gevallen (1.245 maal) betrof het een 

urinecontrole. In 2020 zijn daarnaast ook 260 bloedcontroles uitgevoerd, onder meer in 

het kader van het Atleet Biologisch Paspoort. 

 

De 1.505 dopingcontroles in het kader van het nationaal controleprogramma vonden 

plaats bij 65 Olympische/Paralympische sportdisciplines en 12 niet-

Olympische/Paralympische sportdisciplines, in de verhouding 94:6. 

 

Het percentage dopingcontroles (bloed en urine) buiten wedstrijdverband in het kader 

van het nationaal programma was 65%. Dit is een stijging ten opzichte van 2019 (51%), 

voornamelijk verklaard door het voor een groot deel wegvallen van competities en 

evenementen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. 

  

Van het totaal van 1.505 dopingcontroles (bloed en urine) voor de sport in Nederland 

werden er 857 controles bij mannen uitgevoerd (57%) en 648 bij vrouwen (43%).  

 

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de Koninklijke Nederlandse Wielren 

Unie (KNWU) hebben doorgaans buiten het nationale programma een additioneel 

dopingcontroleprogramma gefinancierd ten behoeve van de Nederlandse competitie. 

Doordat in 2020 de nationale competities en evenementen grotendeels zijn weggevallen 

is er minder gecontroleerd ten behoeve van de KNVB en zijn er geen controles uitgevoerd 
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in het kader van het “Koersen op een Schone Sport” programma van de KNWU. Alle 

controles in het wielrennen zijn uitgevoerd onder het nationale programma. 

Verschillende Nederlandse bonden en sportorganisaties hebben additionele controles 

ingekocht bij de Dopingautoriteit ten behoeve van internationale evenementen in 

Nederland. Een groot deel van de uitgegeven offertes zijn door het annuleren van de 

evenementen niet uitgevoerd. Op basis van opdrachten van derden zijn in totaal 156 

dopingcontroles uitgevoerd. Een daling van 78% ten opzichte van 2019, toen het in 

totaal 713 controles betrof. Deze daling is, zoals al aangegeven, toe te schrijven aan de 

COVID-19 pandemie en het daarmee samenhangende overheidsbeleid. 

De extra dopingcontroles waartoe Nederlandse en buitenlandse bonden en organisatoren 

opdracht gaven, waren voor het merendeel controles binnen wedstrijdverband (56%). Bij 

de dopingcontroles uitgevoerd voor derden werd 82% bij mannen en 18% bij vrouwen 

uitgevoerd. 

 

De controles, uitgevoerd als onderdeel van het nationaal controleprogramma en de 

controles die in opdracht van derden werden uitgevoerd, vormen samen het totale 

dopingcontroleprogramma zoals uitgevoerd in 2020. In totaal zijn er 1.661 

dopingcontroles uitgevoerd. 

 

Globaal overzicht uitgevoerde dopingcontroles in 2020 

 Urine Bloed Totaal 

Nationaal Programma 1.245 260 1.505 

In opdracht van derden 124 32 156 

Totaal aantal uitgevoerde controles 1.369 292 1.661 

 

In 2020 zijn 14 dossiers met afwijkende (analytische en niet-analytische) bevindingen bij 

de Dopingautoriteit geregistreerd. In 13 gevallen werden er afwijkende A-delen van 

urinemonsters geconstateerd. Eenmaal betrof het een niet analytische bevinding. 

Het aantal afwijkende bevindingen (inclusief de niet-analytische bevindingen) is met 14 

dossiers op de 1.661 uitgevoerde dopingcontroles 0,84%. In vergelijking met het aantal 

uitgevoerde urinecontroles is dit 1,0%. Het percentage afwijkende bevindingen is 

gedaald ten opzichte van het percentage over 2019 (1,2%). 

 

Van de 13 geregistreerde dossiers met afwijkende A-delen van urinemonsters gaat het in 

geen van de dossiers om atypische bevindingen waarvoor specifiek vervolgonderzoek 

nodig is om vast te (kunnen) stellen of er sprake is van een mogelijke dopingovertreding. 

Dit is in overeenstemming met 2019 en is een gevolg van het werken met ADAMS door 

de Dopingautoriteit en de daarmee beschikbaar gekomen longitudinale informatie van 

sporters op basis van nationale en internationale dopingcontroles. De invoering van het 

steroïden paspoort en de nauwe samenwerking met een Athlete Passport Management 

Unit (APMU) zorgt ervoor dat de werkwijze in de opvolging is gewijzigd.   

 

In negen gevallen bleek dat voorafgaand aan de controle reeds een medische dispensatie 

was verleend voor het therapeutische gebruik van de aangetroffen dopinggeduide stof. 

Deze dossiers konden gesloten worden en zijn derhalve niet aanhangig gemaakt bij de 

tuchtcommissie van de desbetreffende sportbond.  

 

De Dopingautoriteit heeft in 2020 in één geval de betreffende sporter een sanctievoorstel 

gedaan. De betreffende sporter heeft het sanctievoorstel geaccepteerd.  

 

De Dopingautoriteit heeft uiteindelijk in 2020 vier zaken (versus 13 in 2019) in vier 

verschillende sporten aanhangig gemaakt omdat deze mogelijk in strijd waren met de 

reglementen van de betreffende bond. Betreffende één zaak is nog geen aangifte gedaan 

bij de bond omdat deze zaak nog in onderzoek is. Het betrof in totaal vier mannen en 
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geen vrouwen. Het totaal aantal (tucht)procedures waarbij de Dopingautoriteit betrokken 

was komt daarmee op vijf. 

 

Het aantal behandelde zaken verricht op Nederlands grondgebied, door de 

Dopingautoriteit en vallend onder het nationale programma bedraagt 0,3% (vijf zaken 

onder nationale antidopingregelgeving op 1.505 dopingcontroles ten behoeve van het 

nationale programma).  

 

 

  

Aantal Afhandeling   

20/1 
  

1 
Afhandeling door ISR 

(namens sportbond)   

20/2   1 

Afhandeling door ISR 

(namens sportbond): 4 

jaar uitsluiting 

 

20/3   1 

Sanctievoorstel 

Dopingautoriteit 

geaccepteerd: 4 jaar 

uitsluiting   

20/4   1 
Afhandeling door ISR 

(namens sportbond)   

20/5   1 
In behandeling 

Dopingautoriteit   

 Totaal   5   

  

2.1.2 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. Deze doelstelling gaat uit van een ‘corona vrij’ jaar. Het aantal verrichte 

controles vanaf begin dit jaar tot en met medio februari 2021 ligt achter op schema in 

relatie tot het realiseren van deze doelstelling. Tot circa 15 februari heeft de 

Dopingautoriteit een sterk gereduceerd programma gevoerd ten gevolge van de 

landelijke beperkingen in de sport en daarbuiten en worden er op zeer beperkte schaal 

bloedcontroles verricht. Of de beoogde nationale doelstelling realistisch en haalbaar blijft, 

blijft afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Gezien de 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. 

 

2.1.3 Controles 2021 – uitvoering 

Totaal aantal uitgevoerde dopingcontroles (bloed- en/of urinecontroles) in de periode van 

1 januari 2021 tot en met medio februari 2021: 

 

Uitgevoerde dopingcontroles Aantal 

Nationaal Programma 64 

In opdracht van derden 21 

Totaal aantal uitgevoerde controles 85 

 

2.1.4 Controles 2021 – bevindingen 

Waarschijnlijk (mede) ten gevolge van het sterk gereduceerde programma zijn er tot en 

met medio februari 2021 nog geen Adverse Analytical Findings en/of Non Analytical 

Findings door de Dopingautoriteit geregistreerd.  
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2.1.5 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 drie 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 25 februari 2021 zijn de 

volgende whereabouts-fouten door de Dopingautoriteit geregistreerd: 

 

Sport Vastgestelde whereabouts-fouten 

 FF1 Nog in 

procedure 

FF 

Definitief 

vastgesteld 

FF Totaal MT2 Nog 

in 

procedure 

MT 

Definitief 

vastgesteld 

MT 

Totaal 

 3 0 3 0 0 0 

 1 0 1 0 0 0 

Totaal 4 0 4 0 0 0 

 Definitief 

FF + MT 

Aantal unieke 

sporters 

(Def. FF + MT) 

Aantal sporters met 

tweede strike 

 0 0 0 

 0 0 0 

Totaal 0 0 0 

                                           
1 FF Filing Failures 
2 Missed Tests 



8 

 

2.1.6 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 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. […] 

 

2.2.2 Team Sunweb 

De Dopingautoriteit heeft in december het project met Team Sunweb geëvalueerd met 

als uitkomst lof, positiviteit en een vervolg. Door de coronapandemie is uiteindelijk 

slechts een beperkt deel van het beoogde programma gerealiseerd. Het project zal ook in 

2021 voortgezet worden. […] 

 

 

3. Intelligence & Investigations (I&I) 
 

3.1  Resultaten I&I in 2020  

 

De eerste twee kwartalen van 2020 was de functie van Intelligence Officer niet gevuld. 

De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk opgevangen door het hele team van Handhaving 

en Opsporing. Hierdoor is er in deze periode minder open bron informatie vergaard. De 

informatie die werd vergaard en aanleiding gaf tot vermoedens van mogelijk 

dopinggebruik (zgn. indicatoren) zijn met voorrang betrokken bij de planning van het 

controleprogramma.  

 

In de laatste twee kwartalen is de functie van Intelligence Officer gevuld. Hierdoor is de 

vergaring van de (open bron) gegevens weer op het oude niveau gekomen. Zo is er 

informatie vergaard afkomstig uit mediaberichten, overige open bronnen, bevindingen 

van DCO’s en/of opvallende performance van de sporter etc. Er is ook ruimte gekomen 

om vooraf deelnemerslijsten van sportwedstrijden/ evenementen te beoordelen om zo 

meer gerichte controles uit te voeren. De vergaarde relevante informatie werd gedeeld 

met medewerkers die bij de dopingcontroleplanning betrokken zijn.  

 

Tevens vond er een (door)ontwikkeling van systemen en werkwijzen plaats, met als doel 

een verbeterslag te maken aan het registreren, analyseren en opvragen van informatie. 

 

3.2  Ontvangen meldingen 2020  

 

Bezoekers van de website www.dopingautoriteit.nl/meldpunt kunnen meldingen doen 

over mogelijke dopingovertredingen. Ook kunnen zij via de link informatie verkrijgen 

over de manier waarop en waarover er melding gedaan kan worden. Melders kunnen een 

webformulier invullen en desgewenst volledig anoniem melden. Er zijn vergaande 

technische voorzieningen getroffen waardoor de anonimiteit maximaal gewaarborgd is. 

Hierdoor voldoet de Dopingautoriteit ook aan de gestelde eisen zoals beschreven in de 

WAD Code – Klokkenluidersregeling. 

 

In 2020 werd er bij de Dopingautoriteit 17 maal melding gedaan door externen over 

mogelijke dopingovertredingen. Het aantal meldingen is ten opzichte van 2019 gedaald3, 

                                           
3 2019: aantal meldingen: 25 

http://www.dopingautoriteit.nl/
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vermoedelijk ten gevolge van de coronacrisis. De inhoud van de meldingen varieert van 

dopinggebruik, doping faciliteren tot aan dopinghandel. 

De meldingen betroffen 14 verschillende sporten4, en waren afkomstig van verschillende 

bronnen: (mede)sporter, sportbond, Centrum Veilige Sport Nederland, Meldpunt doping 

en buitenlandse NADO’s. De meldingen kwamen mondeling, telefonisch, per post, per 

WhatsApp en per e-mail bij ons binnen. In tien gevallen betrof het vermoedens van 

dopinggebruik5, in vier gevallen het vermoeden van het faciliteren van dopinggebruik6, in 

vijf gevallen het vermoeden van handel in doping7 en in één geval betrof het een melding 

betreffende gedrag dat geen dopingovertreding vormt8 (zoals het gebruik van drugs 

buiten wedstrijdverband zonder de intentie de sportprestatie te verbeteren, of 

“mechanische doping”). Er zijn daarnaast zes gevallen die niet in bovenstaande 

categorieën vallen. Dit gaat bijvoorbeeld om meldingen over websites die illegale 

medicijnen verkopen of meldingen naar aanleiding van mediaberichten. Naast 

voornoemde externe meldingen heeft de Dopingautoriteit eveneens negen meldingen via 

interne bronnen ontvangen. Dit betreffen meldingen die via collega’s tot de Intelligence 

Officer zijn gekomen. 

Alle meldingen werden door de Intelligence Officer onderzocht en de resultaten van 

dergelijke onderzoeken werden besproken in het “zaken in onderzoek” overleg binnen de 

afdeling Handhaving & Opsporing. Op basis van dit overleg werd – voor zover relevant - 

per geval een teststrategie uitgestippeld, en werden accenten gelegd omtrent verdere 

informatie vergaring. 

 

3.3 Samenwerking met overheidsdiensten en collega-antidoping organisaties 

in 2020 

De door de Dopingautoriteit verstrekte I&I-informatie wordt voorzien van een 

internationaal gebruikte classificatie waarbij een oordeel wordt geveld over de 

betrouwbaarheid van de informatie en de betrouwbaarheid van de bron van de 

informatie. In 2020 is informatie verstrekt aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

(IGJ), NVWA-IOD, en aan de collega-anti-dopingorganisaties zoals UK Anti-Doping en 

NADO Vlaanderen. 

 

Anders dan bij het dopingcontroleproces is de Dopingautoriteit bij de uitvoering van een 

deel de wettelijke taak zoals vermeld in artikel 5 van de Wuab afhankelijk van de 

medewerking van andere organisaties dan sportorganisaties, in het bijzonder van die van 

opsporings- en handhavingsorganisaties van de overheid. Het ontwikkelen en uitbouwen 

van een goede samenwerking met deze organisaties is dan ook van groot belang.9 Met 

het vormgeven van een beoogde samenwerking met ketenpartners als Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), NVWA-IOD, Politie, FIOD, Douane en het OM is in 2019 

gestart door o.a. het afsluiten van samenwerkingsprotocollen. […]  

Met de Douane is een vernieuwde samenwerking aangegaan en is de informatiestroom 

weer op gang gekomen. Daarnaast is er goed contact met de NVWA-IOD waardoor 

kennis en informatie gedeeld kan worden met ketenpartners om zodoende bij te 

dragen aan de expertise binnen (landelijke) onderzoeken gelieerd aan dopinggeduide 

middelen (geïnitieerd door ketenpartners). De Dopingautoriteit blijft nadrukkelijk streven 

naar een steeds nauwere samenwerking met opsporings- en handhavingsinstanties. 

 

 

 

                                           
4 2019: aantal sporten: 11 
5 2019: aantal: 13 
6 2019: aantal: 3 
7 2019: aantal: 2 
8 2019: aantal: 3 
9 De Dopingautoriteit kan zonder medewerking van andere organisaties alleen informatie verzamelen en 
verwerken die afkomstig is uit open bronnen, of die via meldingen onder de aandacht van de Dopingautoriteit 
gebracht wordt. 
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3.4 Meldingen  

 

In de voorgaande voortgangsrapportage werd onder andere gerapporteerd over een 

aantal meldingen met de status “Lopend”. Hieronder wordt een actualisatie van deze 

onderzoeken weergegeven: 

 

Oorsprong  Actie Status 

Telefoon  Onderzoek ingesteld Gesloten 

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 ingekomen meldingen zijn in het navolgende overzicht meegenomen: 

 

Oorsprong  Actie Status 

MPD  Onderzoek ingesteld Gesloten 

MPD  Onderzoek ingesteld Gesloten 

MPD  Onderzoek ingesteld Gesloten 

E-mail  Onderzoek ingesteld Lopend 

MPD  Onderzoek ingesteld Gesloten 

MPD  Onderzoek ingesteld Gesloten 

 

Er is in het begin van deze periode een daling te zien van het aantal meldingen. Dit zou 

verband kunnen houden met de strengere coronamaatregelen. Dit omdat de meeste 

meldingen die gebruikelijk binnenkomen, te maken hebben met de groep die niet mocht 

sporten tijdens de strengere coronamaatregelen. Later in deze periode is weer een lichte 

stijging te zien, met ook meldingen die betrekking hebben op de topsport.  

 

3.5 Eigen waarnemingen 

De Intelligence Officer krijgt nog steeds informatie binnen middels verschillende 

collega’s. Hierdoor kon er extra gecontroleerd worden en is er informatie doorgezet naar 

ketenpartners. Hierdoor zijn er verschillende databases aangevuld, met als doel om 

betere analyses te kunnen maken.  

Tijdens het monitoren van verschillende sociale mediakanalen is er verschillende 

informatie naar boven gekomen. Deze informatie is onderzocht, geregistreerd en indien 

nodig is hierop geacteerd.  

 

De Intelligence Officer wordt steeds meer gevonden om, middels OSINT, de verklaring 

van een sporter te controleren dan wel informatie over de sport of sporter te vergaren. 

Hieruit ontstaan verschillende overzichten/templates welke gebruikt kunnen worden ten 

behoeve van het testdistributieplan.   

 

Meerdere personeelsleden van Handhaving en Opsporing hebben zich bekwaamd in een 

door opsporingsdiensten vaak gebruikt software analysepakket. De Dopingautoriteit heeft 

sinds begin 2021 de volledige beschikking over deze analysetools en dientengevolge zijn 

er multiple vergelijkingen en visualisaties tot stand gekomen. Op basis hiervan en is 

interessante en bruikbare informatie verkregen. 

 

3.6 Informatie(verstrekking) aan of door partners en samenwerking met 

partners 

 

In onderstaande gevallen is door de Dopingautoriteit, aan de hand van ontvangen 

informatie of naar aanleiding van een verzoek, informatie aan diverse partners verstrekt. 

Onder verstrekking informatie is de frequentie vermeld waarmee dit heeft 

plaatsgevonden.  
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Organisatie Verstrekking informatie  

Nado Vlaanderen 2 

USADA 1 

 

Door gedegen samenwerking met het daarbij horende vertrouwen is middels een partner 

een informatieverzoek terecht gekomen bij de Dopingautoriteit. Betreffende verzoek 

heeft betrekking op een vergelijkbaar onderzoek als het eerdere onderzoek “operatie 

Appelvink”. Dit betrof handel in dopinggeduide middelen. De Intelligence Officer heeft, 

met betrekking tot het informatieverzoek, verschillende verdachte personen in kaart 

gebracht middels de recent aangeschafte analyse tool. Mede hierdoor is een substantiële 

bijdrage geleverd aan een internationaal dopingonderzoek.  

 

Naar aanleiding van het vooronderzoek, om toegang te krijgen tot het Basis Registratie 

Personen (BRP) van Nederland, is er een autorisatie traject gestart bij de Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens (RVIG). Deze zullen de Dopingautoriteit ondersteunen, zodat de hele 

aanvraag en uiteindelijk het besluit van de minister van binnenlandse zaken zo goed 

mogelijk verlopen. Het streven is een aansluiting met het Basis Registratie Personen 

(BRP) te hebben voordat de Olympische Spelen beginnen.  

 

 

4.  Juridische zaken 
 

4.1 Nationaal Dopingreglement 

 

Op 1 januari 2021 is de nieuwe Code in werking getreden. Dat betekent dat vanaf die 

datum sport- en anti-dopingorganisaties hun dopingregels in overeenstemming met deze 

Code moeten hebben gebracht. In Nederland gebeurt dat via het Nationaal 

Dopingreglement (NDR). Hoewel WADA de tekst van het NDR 2021 nog niet heeft 

goedgekeurd, is het NDR 2021 in 2020 wel verstuurd aan de bonden die nog niet voor 

doping zijn aangesloten bij het ISR, alsmede aan het ISR zelf. Zowel het ISR als de niet-

aangesloten bonden hebben het NDR 2021 nog in 2020 vastgesteld. Als gevolg hiervan 

beschikken alle Nederlandse topsportbonden over een dopingreglement dat is gebaseerd 

op de Code 2021. De Dopingautoriteit kan dan ook gewoon op basis van de huidige 2021 

Code en International Standards werken.  

[…]Naast de aanpassing van het NDR zelf zijn ook de bijlagen bij het NDR over 

respectievelijk dispensaties en whereabouts aangepast. Verder zijn enkele reglementen 

aan het NDR toegevoegd, waaronder het reglement Herzieningsverzoeken, het reglement 

Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement en het reglement Naleving 

Dopingsancties.  

 

4.2 Nederlandse antidopingstructuur 

 

De 2021 Code kent een groot aantal taken en bevoegdheden toe aan de Dopingautoriteit 

als Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO). In vrijwel alle gevallen heeft de 

Dopingautoriteit deze bevoegdheden zelf niet, maar ontvangt het deze via een door de 

sportbonden te nemen besluit (bijv. tot vaststelling/wijziging van statuten of 

reglementen) of neemt de sportbond het besluit in plaats van de Dopingautoriteit.  
De 2021 Code maakt het eigenlijk onmogelijk om de huidige Nederlandse 

antidopingstructuur, waarbij de sportbonden in juridische zin bepalen wat wel en niet 

kan, te handhaven. Om deze reden heeft de afdeling Juridische Zaken een notitie 

opgesteld waarin alle knelpunten tussen de 2021 Code en de Nederlandse 

antidopingstructuur aan bod komen. Deze notitie is gedeeld met VWS, NOC*NSF en de 

Atletencommissie. Tussen deze partijen vinden overleggen plaats om te komen tot een 

structurele oplossing voor de problematiek. […] 
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4.3 Status tijdens schorsing 

 

Iets wat al langere tijd op de agenda van de afdeling Juridische Zaken staat, maar naar 

aanleiding van een recente zaak toch meer spoed heeft gekregen, is de status van een 

sporter die een periode van uitsluiting uitzit of een ordemaatregel opgelegd heeft 

gekregen. Het gaat dan specifiek over wat deze sporter wel en niet mag tijdens deze 

periode van uitsluiting. Juridische Zaken heeft, mede op basis van informatie die in de 

recente casus beschikbaar kwam, een document opgesteld dat ingaat op dit vraagstuk. 

Dit document zal binnenkort op de website van de Dopingautoriteit gepubliceerd worden.  

 

4.4 Tuchtrecht in Nederland 

 

De 2021 Code heeft waarborgen ingebouwd in het tuchtrechtelijke proces van de 

behandeling van dopingovertredingen. De waarborgen betekenen in feite dat alle 

topsportbonden (11 stuks) die nog niet bij het ISR zijn aangesloten, zich alsnog zullen 

moeten aansluiten bij het ISR voor doping. Dit traject verloopt, ondanks de steun van 

NOC*NSF, erg traag. Van slechts twee bonden is tot op heden bevestigd dat ze, sinds de 

start van het project in augustus 2020, de overstap naar het ISR hebben gemaakt. Er zal 

met NOC*NSF moeten worden afgestemd over hoe kan worden bewerkstelligd dat 

(uiterlijk) voor de zomer alle resterende bonden de overstap  hebben gemaakt.  

 

4.5 Binding leden aan beslissingen Dopingautoriteit 

 

[…] 

 

4.6 Olympische overeenkomst 

 

NOC*NSF stelt voor iedere Olympische Spelen overeenkomsten op voor zowel de 

topsporters als voor de begeleiders. In deze overeenkomsten is ook een artikel specifiek 

over doping opgenomen. Naar aanleiding van een verzoek van de Atletencommissie is 

gekeken naar de overeenkomst Topsporter en de overeenkomst Begeleider. De afdeling 

Juridische Zaken had voor het laatst in 2019 naar het dopingartikel gekeken. Diverse 

passages bleken qua privacyregels verouderd. Verder moest het dopingartikel in lijn 

worden gebracht met de Code 2021 en de positie die de Dopingautoriteit op grond van 

de Code heeft. De afdeling Juridische Zaken  heeft in dit kader tevens afgestemd met het 

IOC en de International Testing Agency (ITA).  

 

4.7 Herzieningsverzoeken 

 

De Code 2021 bevat op een aantal punten de mogelijkheid van de oplegging van lagere 

straffen dan op grond van de huidige dopingregels mogelijk is. Sporters die op basis van 

het nieuwe Code recht zouden hebben gehad op een lichtere straf, hebben de 

mogelijkheid om herziening aan te vragen van de schorsing die hen op basis van de 

huidige Code is opgelegd. Hiertoe heeft de Dopingautoriteit een Reglement 

Herzieningsverzoeken Overgangsbepalingen World Anti-Doping Code 2021 opgesteld. 

Sporters kregen de mogelijkheid reeds in 2020 een herzieningsverzoek in te dienen, 

zodat zij al begin januari 2021 konden weten of zij weer in wedstrijdverband mogen 

uitkomen. Wij hebben van de vijf sporters die in aanmerking kwamen om een 

herzieningsverzoek in te dienen, inmiddels drie herzieningsverzoeken ontvangen. Hiervan 

zijn er twee afgewezen en één toegewezen.  

  

4.8 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

 

Er zijn geen nieuwe Wob-verzoeken ontvangen.  

 

4.9 Dopingzaken 

 

[…] 
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5.  COO-zaken/ondersteuning 
 

5.1 Planning & Control cyclus financiers 

 

Er is met beide financiers intensief gesproken over de impact van COVID-19 op de 

behaalde resultaten in 2020, over de plannen voor 2021, en ook verder in de toekomst. 

Over 2020 zullen er bedragen terugbetaald moeten worden, en mede gezien de onzekere 

maatschappelijke situatie waarmee we 2021 ingingen, is besloten om geen overheveling 

aan te vragen van bedragen en/of aantallen controles. Het risico werd te groot geacht 

dat de tijdelijk verhoogde targets ook in 2021 niet behaald zouden kunnen worden. 

 

5.2 Overige VWS-contacten 

 

In het kader van de expert-overleggen van het ministerie van VWS (zeven verschillende 

in totaal) is er deelgenomen aan twee bedrijfsvoering overleggen, twee informatie-

beveiligingsoverleggen, een privacy-kringoverleg, een beveiligingsexpertoverleg en een 

integriteitscoördinatorenoverleg. Er zijn ook twee bijeenkomsten 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. 

 

5.3 Bedrijfsvoering & Bureauzaken 

 

De accountantscontrole is dit jaar bijzonder intensief geweest en is, als het goed is, net 

afgerond op het moment dat de vergadering plaatsvindt. De exacte cijfers en de 

jaarrekening zullen ter vergadering toegelicht kunnen worden. De accountant stelde 

enkele aanvullende eisen ten opzichte van de controle van vorig jaar en dit proces is 

goed geëvalueerd. Alle afdelingshoofden hebben aangegeven dat de tijdsbelasting een 

stuk hoger was dan in andere jaren, en dat de samenwerking met het controleteam 

moeizamer verliep. 

 

De Belastingdienst heeft laten weten dat wij in hun ogen weliswaar 

vennootschapsbelastingplichtig zijn, maar niet aangifteplichtig zolang wij geen winst 

behalen uit niet-wettelijke taken. Effectief zal dit betekenen dat wij in ieder geval 

voorlopig geen aangifte hoeven te doen, ook niet met terugwerkende kracht.  

 

Voor wat betreft de ICT-structuur is er een nieuwe stap gezet om deze onder te brengen 

bij een rijksleverancier, te weten DICTU. Er is een (extern) ‘due dilligence’-onderzoek 

uitgevoerd met als uitkomst dat de Dopingautoriteit de ICT-structuur goed op orde heeft, 

en dat de benodigde beveiligingsniveaus goed zijn ingeschat. De twee contactpersonen 

bij DICTU waren er klaar voor om een offerte uit te brengen, maar sommige collega’s 

van hen hadden toch nog aanvullende vragen. De pSG van VWS zal haar ambtsgenoot bij 

EZ […] nogmaals uitleggen hoe belangrijk de aansluiting is. 

 

Hiernaast is er een iNADO-webinar gevolgd over digitale veiligheid, maar daar werd voor 

ons weinig nieuws gepresenteerd. Wat op zich ook een geruststellende gedachte is. 

 

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 resultaten worden 

begin maart geïnventariseerd. 

 

We zijn door VWS benaderd om een stand van zaken te geven over de 

websitearchivering. Dat is vorig jaar allemaal ingeregeld, en het lijkt er ook op dat de 

nieuwe vragen relatief makkelijk beantwoord zullen kunnen worden. 
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De concept-selectielijst die nodig is om te voldoen aan de Archiefwet-eisen is voorgelegd 

aan een extern deskundige[…]. Na zijn oordeel zal het Nationaal Archief de selectielijst 

officieel vaststellen. Het bedrijf DocFactory zal vervolgens nog assisteren bij het opstellen 

van een ‘Handboek Vervanging’ en een ‘Metadataschema’.  

 

Het personeelsreglement is akkoord bevonden door de FNV. Zodra de 

personeelsvertegenwoordiging ook officieel akkoord is zal de voorzitter het reglement 

ondertekenen.   

 

 

6. GDS-secretariaat 
 

Langzaam trekt het aantal aanvragen weer aan. 

 

In de afgelopen periode zijn 21 aanvragen goedgekeurd. Slechts één aanvraag is niet 

goedgekeurd. 

 

november  4 

december   6 

januari   6 

februari  5 

 

In negen gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat. Er waren drie dispensaties 

voor dexamfetamine afgegeven. In alle andere gevallen ging het om verschillende 

stoffen.  

 

In totaal waren er dispensatieverzoeken van 12 verschillende bonden. 

 

Vijf daarvan waren van de KNZB (zwemmen); de Atletiekunie en de KNVB hadden allebei 

drie aanvragen. 

 

Tenslotte: er is beroep aangetekend tegen een beslissing van de TUE-commissie, in het 

kader van een lopende tuchtprocedure. Dit beroep is in behandeling bij de 

Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement. 

 

 

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.  

 

De afgelopen periode is een plan geschreven om de bekendheid van het ADKC te 

vergroten. Dit plan zal in 2021 uitgevoerd worden. Sinds de vorige Raad van Advies 

vergadering zijn er ongeveer 125 nieuwe documenten actief gezet. Het totaal aantal 

documenten is nu 7.015. 

 

 

8. Harm Reduction 
 

8.1 Anabolenpoli  

 

Wageningen Food Safety Research heeft in 2020 drie MK677 producten geanalyseerd die 

via de Anabolenpoli zijn binnengekomen. De betrokken endocrinologen van de 

Anabolenpoli gebruiken de uitkomsten van deze analyses voor een artikel waarin zij 

medische cases van de betreffende gebruikers beschrijven 

http://www.doping.nl/
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8.2  HARNAS-studie 

 

De HARNAS-studie zal door de endocrinologen van de Anabolenpoli weer worden 

opgepakt als de COVID-maatregelen het toelaten. 

 

8.3  Dopinginfo.nl 

 

De wetenschappelijk medewerker heeft in de periode van 24 november 2020 tot en met 

28 februari 2021 tien profielen geschreven voor dopinginfo. 

 

8.4  Harm Reduction Dag 

 

De Harm Reduction Dag zal worden ingepland zodra de COVID-maatregelen het toelaten. 

 

8.5 Artikelen 

 

Er zijn twee artikelen geaccepteerd bij wetenschappelijke tijdschriften waarin resultaten 

van de HAARLEM-studie van de anabolenkliniek worden beschreven: 

 Smit DL, MM Buijs, O de Hon, M den Heijer & W de Ronde. Disruption and recovery of 

testicular function during and after androgen abuse. The HAARLEM study. Hum 

Reprod. Accepted for publication, 2021. 

 Smit DL, MM Buijs, O de Hon, M den Heijer & W de Ronde. Positive and negative side 

effects of androgen abuse. The HAARLEM study: A one-year prospective cohort study 

in 100 men. Scand J Med Sci Sports, doi: 10.1111/sms.13843, 2020. Online ahead of 

print. 

 

 

9. Internationale zaken 
 

9.1 WADA 

 

9.1.1 Internationale ontwikkelingen 

De tweede COVID-19 golf en daarmee gepaard gaande maatregelen heeft er toe geleid 

dat controles in het afgelopen kwartaal verre van optimaal konden plaatsvinden. 

Daarnaast heeft COVID-19 een grote invloed op het verrichten van dopingcontroles in de 

rest van de wereld. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een divers beeld ontstaan is van 

IF’s en NADO’s die hun dopingcontroleprogramma hebben geminimaliseerd. dan wel 

tijdelijk hebben stilgelegd. Dit heeft geleid tot veel overleg met nationale en 

internationale partijen aangaande wat wel en niet mogelijk was op controlegebied met  

inachtneming van de adviezen van nationale overheden en WADA. In het buitenland 

uitgezette controlemissies konden vaak op het laatste moment geen doorgang vinden. 

Internationale partners zijn geïnformeerd over het opschalen van het controleprogramma 

in Nederland richting de Olympische Spelen 2021. De toenemende vraag vanuit onder 

andere internationale federaties en collega NADO’s is ingevuld waar haalbaar, maar het 

zwaartepunt blijft liggen bij de uitvoering van dopingcontroles ten behoeve van het 

nationale programma.  

Ondanks de beperkende reisadviezen bleken meerdere (top)sporters, soms voor langere 

tijd, af te reizen naar het buitenland. Daar waar mogelijk zijn deze sporters (namens de 

Dopingautoriteit) in het buitenland gecontroleerd.  

 

9.1.2 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. 
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9.1.3 Working Group on the Prevalence of Doping 

De WADA Prevalence of Doping Working Group is eenmaal (digitaal) samengekomen 

deze periode. Het gegeven webinar is geëvalueerd (algemeen oordeel: positief) en er zijn 

plannen gemaakt voor het kalenderjaar 2021.  

 

9.1.4 WADA NADO Advisory Group 

De voorzitter van de Dopingautoriteit is geen lid meer van de NADO Expert Group van 

WADA. Het betekent dat we één Nederlandse vertegenwoordiger hebben in een officieel 

comité ([…], Education Committee), één Nederlandse vertegenwoordiger in een 

expertgroep ([…], Gene Doping Expert Group) en één Nederlandse vertegenwoordiger in 

een werkgroep ([…], Prevalence). WADA heeft deze structuur van comités en 

werk/expertgroepen nu ook transparant op de eigen website gezet. 

 

9.1.5 WADA Audit 

Zie agendapunt 6. 

 

9.1.6 Overleg met voorzitter en directeur van WADA 

Op initiatief van WADA hebben de voorzitter en COO van de Dopingautoriteit op 4 maart 

telefonisch gesproken met de voorzitter en de algemeen directeur van WADA. Die 

gelegenheid is aangegrepen om verschillende actuele problemen aan te snijden, 

waaronder de noodzaak om meer maatwerk in de beoordeling van dopingzaken mogelijk 

te maken, de trage voortgang van de hervorming van WADA’s bestuursstructuur, en 

onze ervaringen met de WADA Audit. 

 

9.2 Raad van Europa 

 

9.2.1 Advisory Group on Education Drafting Group 

Hoofd Educatie heeft zitting in de Advisory Group on Education Drafting Group en heeft 

deelgenomen aan videovergaderingen van de groep op 14 december en 8 februari. 

 

9.2.2 Monitoring Group Raad van Europa 

Medio december 2020 heeft de vergadering van de Monitoring Group van de Raad van 

Europa plaatsgevonden.  

 

9.3 iNADO 

Ook iNADO ondervindt ernstige hinder van de corona-pandemie, waardoor alle contacten 

met leden en andere stakeholders alleen digitaal kunnen plaatsvinden.  

In april zal de voorzitter van de Dopingautoriteit het bestuurslidmaatschap (en 

vicevoorzitterschap) van iNADO neerleggen. Dit in verband met zijn vertrek als voorzitter 

van de Dopingautoriteit, direct na de zomer. 

 

9.4 Overig Internationaal 

 

9.4.1 NADO Leader Summits 

Via iNADO is de Dopingautoriteit verzocht om de volgende Leader Summit te 

organiseren. Mede gezien het komende vertrek van uw voorzitter is daarvan afgezien. Nu 

zal Duitsland als organisator en (digitale) gastheer van de volgende Summit optreden. 

Hoofdonderwerp zal de voortgang van de nieuwe WADA Working Group on governance 

matters zijn.  

 

9.4.2 Caribisch Nederland 

De Dopingautoriteit ontwikkelt educatiematerialen voor Caribisch Nederland. Met 

contactpersonen op Bonaire en Saba is afgesproken bestaande educatiematerialen als 

basis te gebruiken en deze te vertalen. Er wordt gewerkt aan drukwerk, e-learning en 

video’s. 
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10. Bureau / diversen 
 

10.1 Personeel 

 

10.1.1 Personele aangelegenheden 

Over het kalenderjaar 2020 is de volgende Corona-impact vastgelegd: 

[…] 

Er is een nieuwe medewerker Educatie Topsport gevonden, conform de begroting voor 

2021. Zij zal 15 maart starten. […] 

 

10.2 Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten 

 

10.2.1 Klankbordgroep Integriteit 

In de afgelopen periode zijn er meerdere bijeenkomsten geweest van de Klanbordgroep. 

Deze stonden allemaal in het kader van een tamelijk fundamentele doordenking van het 

integriteitsbeleid in de sport. Heilige huisjes worden daarbij niet geschuwd, en de 

discussies zouden wel eens kunnen bijdragen aan een ingrijpende reorganisatie van het 

beleid, waarbij ook de rol- en taakverdeling tussen sport en overheid uitdrukkelijk aan de 

orde lijkt te komen. 

 

10.2.2 Kwartaaloverleg 

Op 11 maart zal het Kwartaaloverleg plaatsvinden (wegens het verschuiven van de Raad 

van Advies-bijeenkomst valt het Kwartaaloverleg dit keer vóór de RvA-bijeenkomst). 

 

10.2.3 Directeurenoverleg 

Er heeft één overleg plaatsgevonden in de verslagperiode, waaraan aan de kant van VWS 

twee van de drie directieleden van de Directie Sport deelnamen. Een tweede overleg is 

uitgesteld tot kort na de RvA-bijeenkomst. De overleggen zijn zeer nuttig, want er wordt 

veel informatie gewisseld en de samenwerking wordt erdoor bevorderd. 

 

 

11. Projecten 
 

11.1 Omvorming DoCoBase  

DoCoBase wordt verder aangepast om de Extensible Markup Language (XML)-import 

(=bulk data import) van digitale dopingcontroleformulieren te kunnen realiseren. 

Daarnaast worden er momenteel aanpassingen doorgevoerd om decentraal voorraad-

beheer bij de DCO’s thuis mogelijk te maken. Daaropvolgend zal het systeem ook 

ingericht worden om lab-zendingen rechtstreeks via de DCO te laten verlopen. Nu 

gebeurt dit nog via het kantoor van de Dopingautoriteit. Tevens is er een module in 

ontwikkeling die het mogelijk kan maken om met barcode gelabelde materialen direct 

zonder tussenkomst in te lezen in de database. Het onderzoek om data met minimale 

tussenkomst in te kunnen lezen in ADAMS zonder dat hier de (alsmaar niet bij WADA 

loskomende) API’s (programma interfaces) voor nodig zijn, bleek te complex en kostbaar 

om te realiseren. 

 

11.2 Ontwikkeling InvestBase  

De Dopingautoriteit heeft het analytische softwareprogramma IBM i2 Analyst’s Notebook 

dagelijks in gebruik. Dit programma maakt het mogelijk om patronen, netwerken en 

trends in kaart te brengen op basis van (grote hoeveelheden) gestructureerde en 

ongestructureerde data. Tevens bestaat de mogelijkheid grote datasystemen aan te 

sluiten middels aanvullende software. Een achterliggende database en verschillende 

specifieke software zoals bijvoorbeeld OSINT-analyzers zijn recent aangeschaft en de 

OSINT-analyzers zijn reeds van meerwaarde. 
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