Raad van Advies 24 juni 2021

Bijlage bij agendapunt 5a

Voortgangsrapportage eind februari – medio juni 2021
1.

Educatie

1.1.

Topsport

1.1.1 Programma Be PROUD
In de periode van 1 maart tot en met 6 juni 2021 is de KNHS (hippische sport) partner
geworden van Be PROUD. Daarnaast hebben 28 sportfanaten zich via
www.supportschonesport.nl aangesloten als supporter. Het programma heeft op dit
moment 12 ambassadeurs, 39 partnerorganisaties en 1.426 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. Denk bijvoorbeeld aan het
concreter maken van het merkverhaal, het inventariseren van de behoeften en
verwachtingen van de partners en ambassadeurs, en het opzetten van een format voor
nieuwe ambassadeursvideo’s.
Outreach-events
Er zijn van 1 maart tot en met 6 juni 2021 geen Outreach-events verzorgd.
1.1.2 Leerlijn Dopingvrije Sport
Sportbonden
In de periode van 1 maart tot en met 6 juni 2021 hebben met 13 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 43 sportbonden
implementatiegesprekken plaatsgevonden.
Sporters
Van 1 maart tot en met 6 juni 2021 zijn er in totaal acht 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 2020 zijn er vier educatiesessies verzorgd.
Datum

Groep

Niveau

1-3-2021

KNWU NTB kennissessie junioren

Brons

2-3-2021
3-3-2021

Landstede topsportvaardigheden
Johan Cruyff College Roosendaal
topsportvaardigheden
Topsport Amsterdam Honk- en softbal

Brons + Zilver
Brons + Zilver

Topsport Amsterdam basketbal vrouwen en
zwemmen
NTB RTC talenten
NTB RTC talenten
KNZB UZSC waterpolo dames 1

Zilver

3-3-2021
4-3-2021
8-3-2021
15-3-2021
20-5-2021

Zilver

Brons
Zilver
Brons

Aantal
aanwezigen
60
15
20
30
20
6
17

11

1

Tussen 1 maart en 6 juni 2021 hebben 528 personen e-learningmodule Brons afgerond,
279 personen e-learningmodule Zilver, 160 personen e-learningmodule Goud, en 28
personen e-learningmodule Nationale Testing Pool. In totaal zijn dit er 995. Ter
vergelijking: in dezelfde periode in 2020 zijn er 887 modulen afgerond.
Begeleiders
In de periode van 1 maart tot en met 6 juni 2021 zijn er vijf educatiesessies geweest
voor begeleidend personeel. Ook deze sessies vonden online plaats. Ter vergelijking: in
dezelfde periode in 2020 zijn er vier educatiesessies verzorgd.
Datum
1-mrt
12-mrt
12-mrt
17-mrt
22-apr

Groep

Niveau

KNBSB TC4

TC4

Sportgeneeskunde / sportartsen
Sportgeneeskunde / sportartsen
Hogeschool van Amsterdam minor sport coaching
Hogeschool van Amsterdam post-hbo sportdiëtetiek

Op maat
Op maat
TC3/4
Op maat

Aantal
aanwezigen
13
16
16
29
17

De afgelopen periode hebben 208 personen Trainer-Coach 3 afgerond, 100 personen
Trainer-Coach 4, 58 personen Trainer-Coach 5, 48 personen Ouders Basis, 13 personen
Ouders Gevorderd, 31 personen (Para)Medische begeleiders en 27 personen
Sportbestuurders en -officials. In totaal zijn dit er 485. Ter vergelijking: in dezelfde
periode in 2020 waren het er 158.
Olympische en Paralympische Spelen
Met NOC*NSF is afgesproken dat alle sporters en begeleiders die naar de Olympische of
Paralympische Spelen gaan de volgende e-learningmodulen dienen 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 mogen bij de start van de Spelen maximaal twee jaar oud zijn.
E-learningcertificaten van andere antidopingorganisaties, zoals de Internationale
Federatie of WADA zijn (na beoordeling door de Dopingautoriteit) vrijwel altijd ook
geldig.
1.1.3 NZVT
Van 1 maart tot en met 6 juni 2021 zijn 116 product-batch combinaties (83 certificaten)
toegevoegd aan de website www.dopingautoriteit.nl/nzvt.
1.1.4 Overig
Op 10 maart is overleg gevoerd met de Vechtsportautoriteit aangaande de invoering van
dopingcontroles binnen de vechtsport.
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 1 maart 2021 tot en met 6 juni 2021 hebben 17 personen elearningmodule Fitnesstrainer A afgerond. In dezelfde periode vorig jaar is de module 15
maal afgerond.
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1.2.3 Website Eigen Kracht
In de periode van 1 maart 2021 tot en met 6 juni zijn er 26 webberichten verschenen op
de website van Eigen Kracht. Vanaf 28 mei (opening sportscholen) wordt er weer
wekelijks één webbericht geschreven in plaats van twee.
1.2.4 Supplementenwijzer
In de periode van 1 maart tot en met 6 juni 2021 zijn er 45 nieuwe profielen toegevoegd
aan de Supplementenwijzer App, en 14 oudere profielen zijn herzien.
1.2.5 Social media
Op de social media van Eigen Kracht (Facebook en Instagram) verschijnen wekelijks drie
posts. In de periode van 1 maart tot en met 6 juni 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.
1.2.6 Overig
De promotiefilm ‘Alles op Eigen Kracht’ is opgeleverd, bestaande uit de hoofdclip ‘Alles op
Eigen Kracht’ en vier korte clips waarin de verschillende ‘figuranten’ de waarden van
Eigen Kracht nog eens benadrukken.
Op 1 juni zijn de voorzitter en de voorlichter fitness geïnterviewd voor een
Podcastdrieluik van NRC over ‘Doping in fitness’.
1.3

Algemeen Publiek

1.3.1 Corporate website
Van 1 maart tot en met 6 juni 2021 verschenen er vijf 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 1 maart tot en met 6 juni 2021 zijn er 141 vragen binnengekomen (totaal 2021 tot
nu toe: 210). De inschatting is dat het aantal binnengekomen vragen gedurende deze
periode ongeveer 25% lager is dan normaal. De meeste vragen gingen in 2020 over
voedingssupplementen (37%), en over het checken of een geneesmiddel op de
dopinglijst staat of niet (21%).
1.3.4 Perscontacten: In de afgelopen periode was er media-aandacht voor (vooral) de
volgende onderwerpen:
- Mede dankzij de publicatie van het onderzoeksrapport ‘Sterk spul’ (zie ook 1.4.2)
waren er ongebruikelijk veel vragen en interviewverzoeken omtrent het gebruik
van doping in der fitnesswereld.
- De zaak […] bleef aandacht vragen, al bleven de mediaverzoeken in onze richting
beperkt tot enkele achtergrondvragen.
- De gevolgen van de coronapandemie voor – in het bijzonder – de komende
Olympische Spelen leidden tot verschillende vragen, en een live bijdrage in het
radioprogramma Spraakmakers.
- En last but not least leidde de bekendmaking van de benoeming van Vincent
Egbers tot de nieuwe voorzitter van de Dopingautoriteit tot een aantal korte
berichten, die overigens soms meer de nadruk legden op de vertrekkende
voorzitter dan op de komende man. Daarnaast kwam een aantal verzoeken om
afscheidsinterviews binnen, waarvan de meeste in augustus zullen worden
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gehouden (en een bijdrage aan het radioprogramma Langs de Lijn e.o. al achter
de rug is).
1.3.5 Diversen
In de periode van 1 maart tot en met 6 juni 2021 zijn er twee educatiesessies geweest
voor het algemeen publiek. Deze vonden online plaats.
Datum
11-mrt
16-mrt
1.4

Groep

Niveau

Hogeschool Rotterdam Chemie en criminaliteit
Hogeschool Hall van Larenstein forensisch

Op maat
Op maat

Aantal
aanwezigen
85
34

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 een conceptrapport
aangeleverd.
Een artikel naar aanleiding van het onderzoek uit 2015 over de aanwezigheid van
dopingstoffen in sportsupplementen is gepubliceerd in de Journal of Sports Science and
Medicine (zie desgewenst: https://doi.org/10.52082/jssm.2021.328).
1.4.2 Onderzoek handel in doping
Naar aanleiding van de publicatie van het eindrapport Sterk Spul werkt VWS samen met
de leden van de begeleidingscommissie aan een beleidsreactie voor de Tweede Kamer.
Op 23 april was er een online vergadering.
1.4.3 Topsportonderzoek
Op 22 maart is het onderzoek Dopinggebruik in de Nederlandse topsport gepubliceerd.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut en gefinancierd door VWS. De
Dopingautoriteit zat in de begeleidingscommissie. De schatting van het dopinggebruik
onder Nederlandse topsporters ligt op 12,5 procent, met een onzekerheidsmarge van 3,0
tot 24,7 procent. Door de brede onzekerheidsmarge kan niet met zekerheid worden
gezegd dat het dopinggebruik sinds 2015 is gestegen.
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
Er is in de periode van 1 maart tot en met 6 juni 2021 wetenschappelijke ondersteuning
gegeven in een […]zaak.
1.4.6 Promotieproject
De wetenschappelijk medewerker werkt gestaag door aan zijn promotieproject over
narcisme en dopinggebruik in de bodybuilding.
1.4.7 Geaccepteerde artikelen
Er zijn twee artikelen geaccepteerd over dopingprevalentie waaraan de COO van de
Dopingautoriteit heeft meegewerkt:
 Gleaves J, A Petróczi, D Folkerts, O de Hon, E Macedo, M Saugy, M Cruyff. Doping
prevalence in competitive sport: Evidence synthesis with “best practice”
recommendations and reporting guidelines from the WADA Working Group on
Doping Prevalence. Sports Medicine.
 Sagoe D, M Cruyff, O Spendiff, R Chegeni, O de Hon, P van der Heijden, M Saugy,
A Petróczi. Functionality of the Crosswise Model for Assessing Sensitive or
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Transgressive Behavior: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in
Psychology.

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 coronavrij jaar). Het aantal verrichte
controles vanaf begin dit jaar tot en met begin juni 2021 ligt nog steeds achter op
schema in relatie tot het realiseren van deze doelstelling, al is een deel van de
achterstand de afgelopen periode wel weggewerkt. 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 blijft en/of
haalbaar is, blijft afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Gezien
onduidelijkheid over het voortduren van de pandemie en de daarmee gepaard gaande
beperkingen, alsmede de capaciteit in het veld is een beperkte inhaalslag achteraf
mogelijk. Daarnaast zal het aanbod topsportevenementen naar verwachting gedurende
de Olympische en Paralympische Spelen beperkt zijn.
Voor de komende periode zijn er voor de navolgende evenementen offertes uitgegeven
voor het uitvoeren van dopingcontroles:
Evenement

Sport

EK Hockey 2021

Hockey

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(Aanvangs)datum
04-06-2021

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 juni 2021:

Uitgevoerde dopingcontroles

Aantal

Nationaal Programma
In opdracht van derden
Totaal aantal uitgevoerde controles

898
60
958

2.1.3 Controles 2021 – bevindingen
Tot en met begin juni zijn in 2021 de volgende Adverse Analytical Finding en/of Non
Analytical Findings door de Dopingautoriteit geregistreerd:
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Belastende analyseresultaten en niet analytische bevindingen in 2021 waarvan de
Dopingautoriteit het resultaatmanagement heeft:
Groep/klasse
Opvolging/sanctie
Resultaat is in lijn met de
Anabole middelen
behandeling in eerdere
tuchtzaak.
Sporter in bezit van
Stimulantia
geldige dispensatie.
Dossier gesloten.
Sporter in bezit van
Stimulantia
geldige dispensatie.
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 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 begin juni 2021 zijn de
volgende whereabouts-fouten door de Dopingautoriteit geregistreerd:

Totaal

Totaal

1
2

Vastgestelde whereabouts-fouten
FF1 Nog in
FF
FF Totaal MT2 Nog
procedure
Definitief
in
vastgesteld
procedure
0
3
3
4
2
5
7
2
0
0
0
2
0
0
0
3
4
0
4
6
0
1
1
1
6
9
15
18
Definitief
Aantal unieke
FF + MT
sporters
(Def. FF + MT)
3
3
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
16
16

MT
MT
Definitief
Totaal
vastgesteld
0
4
4
6
1
3
1
4
1
7
0
1
7
25
Aantal sporters met
tweede strike
1
0
0
2
0
0
3

FF Filing Failures
Missed Tests
6

Vanaf half februari 2021 heeft de Dopingautoriteit, in aanloop naar de Olympische Spelen
(en in samenhang met de aanbevelingen van de ITA PreGames Expert Group),
individuele testfrequenties aanzienlijk verhoogd. Sporters lijken ten gevolge van de
lockdown echter onzorgvuldiger te zijn geworden met het naleven van de geldende
whereabouts-verplichtingen. Door de toegenomen testintensiteit resulteert dit
momenteel in een aanzienlijke toename van het aantal whereabouts-fouten (foutieve
inzendingen en missed tests). […]Gezien het huidige aantal whereabouts-fouten in relatie
tot de (nog) geplande dopingcontroles, bestaat er de zorg dat enkele sporters mogelijk
met een derde whereabouts-fout in een periode van 12 maanden geconfronteerd zullen
worden. Daar waar nodig heeft de Dopingautoriteit proactief de problematiek onder de
aandacht van de sporter en/of sportbond gebracht teneinde het belang van het correct
aanleveren van whereabouts-informatie nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.
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 steroidprofielen.
2.2

Cont(r)acten met keten partners

2.2.1 NOC*NSF
In aanloop naar de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in Tokio, heeft de
Dopingautoriteit met NOC*NSF gesproken over het dopingcontroleprogramma en het
traject aangaande voorlichting. De Dopingautoriteit streeft ernaar om nagenoeg alle
sporters die namens Nederland aan de Olympische Spelen zullen deelnemen, in de
voorafgaande periode minimaal eenmaal te controleren. Teamsporten vormen een lichte
uitzondering op deze minimale frequentie. Om het minimum aantal controles zo volledig
mogelijk te kunnen realiseren dient de Dopingautoriteit tijdig door NOC*NSF voorzien te
worden van accurate nominatie- en kwalificatiegegevens. De in een relatief laat stadium
ontvangen NOC*NSF-longlist bevat de namen van circa 700 topsporters. NOC*NSF
verwacht de definitieve samenstelling van TeamNL echter pas op zijn vroegst op 2 juli te
kunnen aanleveren. Die van de Paralympische sporters volgt daarna.
2.2.2 ITA Pre-Games Expert Group
The ITA Pre-Games Expert Group is verantwoordelijk voor het beoordelen van alle
beschikbare antidoping informatie van sporters die mogelijk aan de Olympische Spelen
zullen gaan deelnemen. Op basis van uitgevoerde risicoanalyses adviseert de Expert
Group per sporter individuele minimale testfrequenties. Dit met als doel effectievere
dopingcontroleprogramma’s te realiseren bij de IF’s. Gezien de verschillen in primaire
jurisdictie over sporters zijn ook NADO’s betrokken. In aanloop naar de Spelen is
geregeld overleg tussen de Dopingautoriteit en de verschillende IF’s om de adviezen daar
waar realistisch en haalbaar, in te vullen. De samenwerking op operationeel vlak is een
uitdaging waar veel communicatie en tijd mee gepaard gaat. Het ‘solitaire’ belang van
een IF bij slechts een enkele sport versus het ‘multi-sportbelang’ van de Dopingautoriteit
komt hierbij aan de oppervlakte. Ook vraagt de realisatie van de pre-games doelen
afstemming en samenwerking met de zeer snel in omvang gegroeide ITA.
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. […]
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3.

Intelligence & Investigations (I&I)

3.1

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
E-mail

Actie
Onderzoek verricht

Status
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
MPD
MPD
[…]
3.2

Actie
Onderzoek ingesteld
Onderzoek ingesteld

Status
Lopend
Lopend

Eigen waarnemingen

[…]
3.3

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

Aan onderstaande partner is door de Dopingautoriteit informatie verstrekt. Onder het
kopje verstrekking informatie is de frequentie vermeld waarmee dit heeft
plaatsgevonden.
Organisatie

Verstrekking informatie
1

In vervolg op de Wuab en de daaruit voortvloeiende samenwerkingsovereenkomsten en
protocollen heeft de Dopingautoriteit met de Douane een vruchtbaar overleg gevoerd.
Hierbij zijn verdere werkafspraken gemaakt aangaande het verkrijgen en te delen van
informatie. Ook is er vastgesteld dat dergelijke overleggen een grote meerwaarde
hebben voor het samenwerken en onze processen. Dientengevolge is de gezamenlijke
wens op regelmatige basis te overleggen.
De Dopingautoriteit heeft veelvuldig overleg gevoerd met de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens met als doel het verkrijgen van toegang tot de Basis Registratie
Personen (BRP) van Nederland. Momenteel is de Dopingautoriteit in een afrondende fase
en is daadwerkelijke aansluiting aanstaande.

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). De Dopingautoriteit heeft in het kader van het opstellen van de
Code een groot aantal vragen voorgelegd aan WADA. Daarnaast hebben meerdere
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overleggen met WADA plaatsgevonden en heeft WADA meerdere versies van het INDR
beoordeeld. Uiteindelijk heeft WADA eind maart het NDR 2021 goedgekeurd.
Van de bijlagen en reglementen die deel uit maken van het NDR zijn er momenteel twee
voorgelegd aan WADA ter beoordeling. WADA heeft deze documenten getoetst, maar nog
niet goedgekeurd. De overige reglementen moeten nog worden vertaald.
Het door WADA goedgekeurde NDR is vastgesteld door het ISR, waardoor sinds 1 juni
alle voor doping bij het ISR aangesloten bonden, met uitzondering van de KNVB, een
Code-compliant NDR hanteren. Met de KNVB wordt een apart traject gevolgd[…]. Het
traject om bij de niet bij het ISR aangesloten bonden het door WADA goedgekeurde NDR
te laten vaststellen, moet nog worden ingezet.
4.2

Nederlandse antidopingstructuur

De afdeling Juridische Zaken heeft in het kader van de systeemdiscussie een notitie
opgesteld waarin alle knelpunten tussen de 2021 Code en de Nederlandse antidopingstructuur aan bod komen. Deze notitie heeft als basis gediend voor de discussie
tussen VWS, NOC*NSF en de Dopingautoriteit. In dit kader zijn oplossingsrichtingen
verkend die in de volgende fase verder zullen worden uitgewerkt.
4.3

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Er zijn geen nieuwe Wob-verzoeken ontvangen.
4.4

Dopingzaken

[…]

5.

COO-zaken/ondersteuning

5.1

Planning & Control cyclus financiers

De inkomsten verlopen volgens plan. VWS heeft mondeling laten weten dat de extra
financiën die nog niet officieel toegezegd waren voor 2021 (€ 203.000) inmiddels
toegekend zijn vanuit de voorjaarsbegroting. In april zijn de cijfers van het eerste
kwartaal besproken met VWS (zie aparte agendapunt ‘Financiële en praktische zaken’).
NOC*NSF heeft in haar Algemene Vergadering het budget voor 2022 al goedgekeurd. Die
begroting gaat voor ons 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 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, voor 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.
5.2

Overige VWS-contacten

Op 7 juni vond het Bestuurlijk Overleg plaats met de ‘driehoek’ (eigenaar,
opdrachtgever, Dopingautoriteit). Hierbij zijn de lopende zaken besproken, zoals altijd in
goede sfeer, ook al zijn er op specifieke punten soms flinke meningsverschillen. Zie
verder ook de bijlagen bij agendapunten 7. en 8.b, waar Bestuurlijk Overleg-bijlagen aan
zijn toegevoegd.
In het kader van de expert-overleggen van het ministerie van VWS (inmiddels acht
verschillende; er is een ‘duurzaamheidsoverleg’ bijgekomen) is er deelgenomen aan twee
bedrijfsvoeringsoverleggen, een informatiebeveiligingsoverleg, een privacy-kringoverleg,
een beveiligingsexpertoverleg en drie integriteitscoördinatorenoverleggen. Er zijn ook
twee bijeenkomsten geweest van het samenwerkingsverband “Klein Lef”. Al deze
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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.
De overheid zelf is momenteel rijksbreed bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Mede
door de conclusies van de Parlementaire Onderzoekscommissie naar de
Kinderopvangtoeslag zijn er flinke rapporten verschenen over nieuw ‘ambtelijk
vakmanschap’ met daaraan gekoppeld een betere ‘informatiehuishouding’. Deze termen
en ambities komen bij verschillende overleggen terug. De Dopingautoriteit is altijd al
gewend geweest om haar eigen ‘doelgroep’ zeer serieus te nemen en zoveel als mogelijk
op individueel niveau met hen te communiceren. De nieuwe algemene overheidstermen
raken ons dan ook minder dan andere (grotere) uitvoeringsinstanties. Het is wel een
interessante tijd en waar het kan zullen wij ook onze systemen en informatiestromen
(nog) beter en professioneler gaan stroomlijnen.
5.3

Bedrijfsvoering & Bureauzaken

[…]
Voor wat betreft de ICT-structuur breekt er een spannende tijd aan. De wens om de ICT
onder te brengen bij rijksleverancier DICTU (van Economische Zaken) is er nog steeds,
en er zijn vele vergaderingen geweest om - in samenwerking met de experts van VWS een offerte en ‘business case’ op te stellen. DICTU loopt daarbij intern tegen steeds
nieuwe hobbels aan. Bij het Bestuurlijk Overleg van 7 juni heeft de pSG aangegeven dat
er voor 18 juni duidelijkheid moet komen en dat anders alternatieve plannen uitgerold
gaan worden. Op twee specifieke punten hebben we besloten niet langer te wachten op
deze nu al zeer langdurende onzekere situatie: we gaan meedoen met het Nationaal
Detectie Netwerk van het Nationaal Cyber Security Centrum (dit komt neer op een
specifieke manier van data-tracking en netwerkbeveiliging) en er is een aanvraag gedaan
bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens om toegang te krijgen tot de Basisregistratie
Persoonsgegevens (om zelfstandig de verblijfadressen van sporters en begeleiders te
kunnen achterhalen).
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. Hiervoor zijn onze websites onderzocht; door tijdgebrek zijn we nog niet
aan de slag kunnen gaan met de resultaten.
De selectielijst die nodig is om te voldoen aan de Archiefweteisen heeft ter inzage
gelegen voor het Nederlands publiek. Er zijn geen ‘zienswijzen’ binnengekomen. Ons is
verzekerd dat dat een goed teken is en geen teken van desinteresse. De lijst zal
binnenkort gepubliceerd worden in de Staatscourant. Samen met het bedrijf DocFactory
wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een ‘Handboek Vervanging’ en een
‘Metadataschema’ om zo ook de praktijk van archivering goed in te richten. De
archivering van de websites was al geregeld maar hiervoor hebben we inmiddels
aansluiting gezocht bij een rijksbrede algemene aanbesteding (die overigens uiteindelijk
gegund is aan exact hetzelfde bedrijf waar we al zaken mee deden).
Het personeelsreglement is ondertekend door de voorzitter en verspreid onder het
personeel. Toekomstige arbeidscontracten zullen ernaar verwijzen.

6.

GDS-secretariaat

Langzaam trekt het aantal aanvragen weer aan.
In de afgelopen periode zijn 25 aanvragen goedgekeurd. Slechts één aanvraag is niet
goedgekeurd (overigens zijn er op het moment van schrijven zes aanvragen in
behandeling).
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In acht gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat. Er waren drie dispensaties voor
insuline en ook drie voor oxycodon.
In totaal waren er dispensaties van 15 verschillende bonden. Vier dispensaties werden
verleend aan sporters van de KNZB en ook vier aan sporters van de KNWU.

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 240 nieuwe documenten
actief gezet. Het totaal aantal documenten is nu 7.255.

8.

Harm Reduction

8.1 Anabolenpoli
Voor de periode van 1 maart tot en met 6 juni 2021 zijn er geen bijzonderheden te
vermelden.
8.2 HARNAS-studie
De Medisch Ethisch Toetsingscommissie (METC) Brabant heeft de HARNAS-studie
goedgekeurd.
8.3 Dopinginfo.nl
De wetenschappelijk medewerker heeft in de periode van 1 maart tot en met 6 juni 2021
zes profielen geschreven voor dopinginfo.
8.4 Harm Reduction Dag
De Harm Reduction Dag zal worden ingepland zodra de COVID-maatregelen het toelaten.

9.

Internationale zaken

9.1

WADA

9.1.1 Internationale ontwikkelingen
De tweede COVID-19 golf en daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ertoe geleid
dat controles in het afgelopen kwartaal slechts onder veel additionele voorwaarden en
restricties hebben kunnen plaatsvinden. Dientengevolge verlopen de controles ook
minder efficiënt als te doen gebruikelijk was (vóór Corona).
Dit alles heeft geleid tot veel overleg met nationale en internationale partijen aangaande
wat wel en niet mogelijk was op controlegebied, met de inachtneming van de adviezen
van nationale overheden en WADA. Dientengevolge heeft het opschalen van het
Nederlandse controleprogramma richting de Olympische Spelen 2021 met behulp van de
internationale contacten bij collega ADO’s ook buiten de Nederlandse grenzen kunnen
plaatsvinden.
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Beperkende reisadviezen bleken meerdere (top)sporters niet te belemmeren om, soms
voor langere tijd, af te reizen naar het buitenland. Waar mogelijk zijn deze sporters
(namens de Dopingautoriteit) in het buitenland gecontroleerd. In het buitenland
uitgezette controlemissies konden overigens vaak op het laatste moment geen doorgang
vinden in verband met coronamaatregelen.
De toenemende vraag vanuit onder andere internationale federaties en collega NADO’s is
ingevuld waar haalbaar en verantwoord. Het zwaartepunt is ook dit kwartaal blijven
liggen bij de uitvoering van dopingcontroles ten behoeve van het nationale programma.
9.1.2 WADA Education Standing Committee
Op 14, 15 en 16 april heeft Hoofd Educatie deelgenomen aan de online vergadering van
de WADA Education Standing Committee. De vergadering was opgesplitst in drie blokken
van twee uur per dag. De notulen van de vergadering zijn de raadplegen via de website
van WADA.
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 is tweemaal (digitaal) samengekomen
deze periode.
9.1.5 WADA Audit
Zie agendapunt 7.
9.1.6 Overleg met voorzitter en directeur van WADA
De voorzitter en COO hebben een (digitaal) één-op-één gesprek gehad met de directeur
en voorzitter van WADA. Dat werd van beide kanten zeer gewaardeerd. WADA
manoeuvreert zeer voorzichtig om het wereldwijde mandaat niet in gevaar te brengen;
wij hebben aangegeven dat op sommige vlakken iets stevigere actie zou kunnen zijn.
9.1.7 WADA symposium medische dispensatie
Er heeft een tweedaags (digitaal) symposium plaatsgevonden over medische dispensaties
(TUE’s, oftwel GDS in het Nederlands). Alle drie de collega’s die het TUE-secretariaat
beheren hebben hieraan deelgenomen.
9.1.8 Overleg WADA / NADO Vlaanderen
Op 6 april is overleg gevoerd met WADA en NADO Vlaanderen aangaande de vertaling
van een of meerdere e-learningmodules van WADA in het Nederlands.
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 videovergaderingen van de groep op 12 april en 7 juni.
9.2.2 CAHAMA
In mei 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 twee vergaderingen en twee webinars van onze koepelorganisatie
iNADO. Hierbij stond vooral het onderwerp ‘governance’ centraal, oftewel ‘hoe richten we
de besluitvorming in de antidopingwereld zo goed mogelijk in’.
9.3.2 Questionnaire WADA Audits
Op initiatief van de Dopingautoriteit heeft iNADO een questionnaire uitgezet onder de
iNADO-leden die een WADA Audit hebben ondergaan. Op het moment van schrijven zijn
de resultaten hiervan nog in bewerking.
9.4

Overig Internationaal

9.4.1 NADO Leader Summits
Op 18 maart was een nieuwe NADO Leaders Summit, georganiseerd door de Duitse
NADO (nadat Nederland had aangegeven hier nu even niet voor beschikbaar te zijn).
Geconstateerd is dat de thema’s (met daarbij centraal WADA’s Governance reforms) nog
onverkort actueel zijn, maar dat de Leaders Summits daar niet veel invloed meer op
lijken te hebben. Dit heeft ertoe geleid dat er overleggen zijn geweest tussen kleine
groepjes NADO’s om te bezien of een nieuwe structuur moet worden opgezet (de
Dopingautoriteit vergaderde op 8 april met Noorwegen, Duitsland en Denemarken). Op 7
mei vond een voorlopig afrondend overleg plaats, en het overleg over dit alles wordt de
komende maanden voortgezet.
9.4.2 Caribisch Nederland
De Dopingautoriteit ontwikkelt educatiematerialen voor Caribisch Nederland. Er wordt
gewerkt aan drukwerk, e-learning en video’s. De vertalingen (in het Engels en
Papiamento) zijn grotendeels gereed.

10.

Bureau / diversen

10.1

Personeel

10.1.1 Personele aangelegenheden
De nieuwe voorzitter is gevonden: Vincent Egbers zal een overstap maken van Defensie
naar onze organisatie. Hij zal op 1 september beginnen, maar heeft aangekondigd
daarvoor al incidenteel aan te sluiten bij verschillende bijeenkomsten. Zijn sportervaring
bestaat onder andere uit een veiligheidsadviseurschap bij de KNVB, UEFA en FIFA.
[…]
10.2

Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten

10.2.1 Klankbordgroep en Stuurgoep Sport & Integriteit
Op 30 maart kwam de Klankbordgroep S&I bijeen, op 7 april gevolgd door de Stuurgroep
S&I. De groeiende aandacht van NOC*NSF voor dit werkterrein brengen dit werkterrein
in sterke beweging, en de bereidheid van VWS om hierin (financieel) mee te denken
helpt ook. De ALV van NOC*NSF stelde in mei de nieuwe (nog globale) visie van de
Nederlandse sport op integriteitsvraagstukken vast. Vanaf hier kan verder gewerkt
worden aan concretisering van het beleid. De nieuwe voorzitter van de Dopingautoriteit
zal door NOC*NSF worden gevraagd om de positie van de huidige voorzitter in beide
gremia over te nemen.
10.2.2 Kwartaaloverleg
Er heeft geen Kwartaaloverleg plaatsgevonden in de rapportageperiode.
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[…]
10.2.4 Diverse gegeven presentaties:
• Ram H. Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg - Basiscursus
Dopingzaken, Antidopingbeleid voor (sport)artsen, 12 maart, Bilthoven
• De Hon O. Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg - Basiscursus
Dopingzaken, Epidemiologie van dopinggebruik & herkenning daarvan, 12 maart,
Bilthoven
• Hartgens F & O de Hon. Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg Basiscursus Dopingzaken, Casuïstiek, 12 maart, Bilthoven
• Ram H. Van Benthem & Keulen (advocaten / notariaat) – Doping & recht (hoe zit
dat?), 8 juni, Utrecht
10.2.5 Onderzoek naar buitenlandse sportintegriteitsinstanties
De Klankbordgroep heeft het initiatief genomen om USBO-studenten desk research te
laten doen naar het functioneren van integrale (doping-overstijgende)
sportintegriteitsinstanties in het buitenland. In een aparte (digitale) bijeenkomst is
daarover een eerste rapportage uitgebracht, met een levendige discussie tot gevolg. Dit
thema zal (voorzichtig) verder verkend worden.

11.

Projecten

11.1 Omvorming DoCoBase
Het kantoor in Capelle aan den IJssel vormt al sinds geruime tijd onder meer de centrale
‘hub’ voor wat betreft de opslag van controlemiddelen en de bevoorrading van de DCO.
Er zijn de afgelopen maanden veel aanpassingen doorgevoerd om decentraal
voorraadbeheer bij de DCO’s thuis mogelijk te maken. Door DCO’s een eigen voorraad te
laten beheren wordt het proces efficiënter en kan er sneller geschakeld worden in het
geval van “on the flight” target controles. De afgelopen periode is:
 de aanpak beschreven en vastgesteld;
 de inventarisatie van in aanmerking komende en beschikbare middelen en
voorraden afgerond;
 het ontwerp aangaande benodigde aanpassingen DoCoBase vastgesteld;
 opdracht gegeven aan ontwikkelaar;
 met als resultante dat delen van de software-aanpassingen gereed zijn voor
oplevering.
Teneinde aan de benodigde kwaliteitseisen met betrekking tot het afnemen van bloed bij
sporters buiten wedstrijdverband te kunnen voldoen heeft de afdeling Handhaving &
Opsporing in samenwerking met een gerenommeerde partij, gespecialiseerd in onder
andere gekoeld geneesmiddelen transport, een koelcontainer ontwikkeld.
Met de inzet van de zowel in een innovatie laboratorium/testcentrum setting als in de
praktijk geteste koelcontainers zijn de DCO’s in staat de afgenomen bloedbuizen
zelfstandig (met een overnight zending) naar het laboratorium te sturen. Een
permanente registratie van de temperatuur tussen afname en aankomst in het
laboratorium maakt onderdeel uit van dit proces.
Teneinde dit alles mogelijk te maken zijn en zullen veel aanpassingen in de database
DoCoBase worden doorgevoerd.
De afgelopen periode zijn onder meer met het veranderende bloedtransport
samenhangend:
 nieuwe chain of custody formulieren ontwikkeld en in gebruik genomen;
 de DCO’s voorzien van de geavanceerde verzendmaterialen;
 is het testtraject afgerond en het geheel is door de laboratoria als kwalitatief
hoogwaardig beoordeeld;
 aanpassingen in het papieren- en paperless controlesysteem doorgevoerd;
 procedures en werkinstructies be- en herschreven, afgerond en verspreid;
 trainingen van DCO’s hoe te handelen in voorkomende gevallen gestart.
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Dit kwartaal zijn ook alle uit de WADA Audit voorvloeiende noodzakelijke veranderingen
in hoog tempo doorgevoerd. Aandacht blijft aanwezig voor bureaumedewerkers en DCO’s
om de vele veranderingen bij te kunnen blijven benen teneinde onder meer procesgerelateerde omissies te kunnen minimaliseren en de arbeidsvreugde boven “par” te
kunnen blijven houden.
11.2 Ontwikkeling InvestBase
De Dopingautoriteit heeft de afgelopen periode (in aanvulling op het analytische
softwareprogramma dat het mogelijk maakt om patronen, netwerken en trends in kaart
te brengen), een additioneel OSINT-zoekprogramma in gebruik genomen. WEBIQ is een
programma waarbij geautomatiseerd online-onderzoek uitgevoerd kan worden. Het
programma is naast de standaard basismodule volop in ontwikkeling. Bij deze verdere
ontwikkeling van mogelijkheden en kwaliteit van het onderzoeksresultaat speelt de
afdeling Handhaving & Opsporing een prominente rol. De uitwerking van de wens om de
output te kunnen koppelen aan het hierboven beschreven Analyst’s Notebook is een
innovatief en belangrijk onderdeel.
11.3 Integriteit & Sport (NOC*NSF)
Op 27 mei is overleg geweest met NOC*NSF om een alternatief voor het ‘dopingdeel’ van
het budget te bespreken. Het oorspronkelijke idee was om een aantal ethical decisionmaking video’s te maken voor coaches, maar NOC*NSF heeft dergelijke video’s inmiddels
al ontwikkeld uit een ander budget.
11.4 Basis Registratie Personen
De Dopingautoriteit is bezig met een traject om aangesloten te worden op de landelijke
basisregistratie personen (BRP). Hiervoor is er veelvuldig contact geweest met de
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Er is een werkdocument opgesteld dat door
beiden partijen is aangevuld en vervolmaakt.
Nadat dit werkdocument voldeed aan alle gestelde eisen is er gestart met een definitief
autorisatie aanvraag.
Voorafgaand aan de autorisatie is er ook een overeenkomst gesloten met een IT
leverancier die de benodigde IT structuur zal realiseren. Naar verwachting zal de
Dopingautoriteit per 1 augustus 2021 aangesloten zijn op de BRP.

Herman Ram
10 juni 2021
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