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WADA Audit 

[Informatie/discussie] 

 

 

De Audit 

In de RvA-vergadering van 15 maart 2021 lag een notitie voor over de Audit die WADA 

eind 2020 bij de Dopingautoriteit uitvoerde, en over de beide Corrective Action Reports 

die werden uitgebracht. Onderstaand een update. 

 

Het eerste Corrective Action Report (CAR) 

De 21 verbeterpunten, zowel Critical, als High Priority zijn allemaal afgehandeld, en door 

WADA beoordeeld. WADA heeft voor een aantal punten lang gewacht met het geven van 

een positief oordeel, om te zien of er sprake was van een ‘bestendige gedragslijn’, 

bijvoorbeeld waar het het tijdig en structureel invoeren van bepaalde gegevens in het 

WADA-systeem ‘ADAMS’ betreft. In totaal vijf vragen zijn op het moment van schrijven 

nog niet geheel afgehecht. Vanuit de Dopingautoriteit bezien is alles gedaan dat nodig is 

om deze punten als afgerond te beschouwen, met als uitzonderingen enkele punten die 

de Dopingautoriteit niet kan oplossen zonder medewerking van overheid en/of sport (zie 

verderop). Voor enkele van deze punten heeft WADA ons een soort 

inspanningsverplichting opgelegd. Eén verbeterpunt staat nog open omdat het direct 

samenhangt met de afhandeling van het tweede Corrective Action Report 

 

Het tweede Corrective Action Report (CAR) 

De stand van zaken m.b.t. de enige Corrective Action in het tweede CAR is minder 

gunstig en feitelijk verontrustend. De Corrective Action bestaat kortweg uit het 

implementeren van een Code-conform Dopingreglement en daarvan is nog steeds geen 

sprake. 

 

Zeer kort samengevat komt het erop neer dat WADA akkoord is met een versie van het 

Nationaal Dopingreglement die geen correct beeld geeft van de feitelijke juridische 

structuur waarbinnen de Dopingautoriteit functioneert. Met andere woorden: WADA is 

akkoord met een juridische fictie. Tegelijkertijd is WADA nog niet akkoord met enkele 

bijlagen die bij het NDR horen. Het overleg daarover – dat juridisch-technisch zeer 

complex van aard is – is nog gaande. 

 

De stand van zaken en de risico’s 

[…] 

  



De notitie eindigt met drie actiepunten. In het Bestuurlijk Overleg is daaromtrent als 

volgt besloten: 

 

- De discussie over het Nederlandse ‘antidopingsysteem’ wordt voortgezet, waarbij 

de hoge prioriteit van dit punt erkend is. 

- VWS en de Dopingautoriteit zullen gezamenlijk de Autoriteit Persoonsgegevens 

benaderen met vragen over de (on)mogelijkheid om tuchtrechtelijke uitspraken in 

dopingzaken niet-geanonimiseerd te publiceren. 

- VWS zal binnen een week uitsluitsel geven over de aansluiting bij DICTU. Als het 

eindeoordeel (na een procedure van drie jaar) negatief uitvalt zal de 

Dopingautoriteit op de particuliere markt moeten zoeken naar een oplossing van 

(beveiligings-)problemen waarmee wij kampen. 

 

 

 

Herman Ram 

10 juni 2021 

  



Bijlage 1: notie zoals ingebracht in Bestuurlijk Overleg 

 

 
 
Bestuurlijk Overleg d.d. 7 juni 2021 

Bijlage ‘WADA Audit’ 

 

Inleiding 

In november 2020 voerde het World Anti-Doping Agency een Audit uit bij de 

Dopingautoriteit. Centrale vraag bij dergelijke Audits is of de betrokken anti-

dopingorganisatie voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de World Anti-Doping Code 

(‘de Code’). Dit was de eerste WADA Audit in de geschiedenis van de Dopingautoriteit, 

en dus een memorabele gebeurtenis. 

De Audit verliep in goede, collegiale sfeer. Het was nuttig en plezierig om binnen dit 

kader met deskundigen van WADA van gedachten te wisselen over allerlei aspecten van 

het antidopingbeleid. 

 

Corrective Actions 

Zoals elke goede Audit resulteerde ook deze in een aantal verbeterpunten (Corrective 

Actions in het jargon van WADA). Deze vielen uiteen in Critical (te corrigeren binnen 3 

maanden) en High Priority (te corrigeren binnen 6 maanden). 

Naar de inhoud kunnen de Corrective Actions globaal in drie categorieën worden 

ingedeeld: 

1. Technische punten 

Verbeterpunten in deze categorie zijn veelal zeer technisch en detaillistisch van 

aard, de bekende punten op de ‘i’; deze punten zijn gewaardeerd en 

doorgevoerd. 

 

2. Gelijkschakeling van beleid 

Andere verbeterpunten betroffen de toepassing van mondiale normen op het 

Nederlandse beleid, bijv. ten aanzien van testplanning en risicomanagement. 

Doorvoering van deze punten wordt over het algemeen ervaren als 

verzwakkingen van ons beleid, omdat de specificiteit van de Nederlandse sport, 

en onze kennis daarvan, niet meer uit de verf komen. Desalniettemin zijn ook 

deze punten afgehandeld. 

 

3. Inbedding van beleid 

Deze verbeterpunten hebben betrekking op de taakverdeling tussen sport, 

overheid en Dopingautoriteit, en op een aantal privacyaspecten.  

- […] Deze punten zijn  door WADA ‘geparkeerd’, maar niet definitief 

‘afgevinkt’. 

Uit deze derde categorie voortvloeiende actiepunten zijn dus: 

- Onderzoeken en aanpassen van het Nederlandse ‘antidopingsysteem’ 

- Overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens initiëren (bij voorkeur samen 

met VWS), en 

- De aansluiting bij DICTU z.s.m. realiseren. 

 

Herman Ram 

27 mei 2021 

 



 


