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Raad van Advies 20210624 definitief 

Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit  

Datum  : 24 juni 2021 
Aanvang : 09.30 uur 

Aanwezig : De Raad van Advies bestaande uit portefeuillehouders Juridische Zaken, 
Medische Zaken, Laboratoriumaspecten), Sportersbelangen, Financiële 
Zaken, de voorzitter en de notuliste van de Dopingautoriteit   

Afwezig :  
Notulist : Astrid van der Goot 

 

 
1. Opening / Mededelingen  

De voorzitter van de Raad van Advies opent om 09.30 uur de vergadering en heet 

iedereen, maar in het bijzonder de aankomend voorzitter van de Dopingautoriteit  
welkom. Een voorstelronde volgt. 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Opvolging en overdracht taken voorzitter Dopingautoriteit 

De voorzitter van de Dopingautoriteit heeft geen toevoegingen op de notitie die bij 
dit agendapunt hoort. De portefeuillehouder laboratoriumaspecten vraagt of de 
nieuwe voorzitter direct na indiensttreding op 1 september de woordvoerder voor 
de media zal zijn. De eerste periode zal de COO hiervoor beschikbaar zijn en in 
geval van bijzonder hoge nood kan de, dan, voormalig voorzitter benaderd 
worden.  

 
3. Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit d.d. 15 maart 2021 

De notulen worden vastgesteld.  
 

4. Ingekomen / uitgegane post 

N.a.v.: 
De portefeuillehouder Sportersbelangen vraagt naar aanleiding van de brief van  
WADA naar stand van zaken van de aanpassingen die ten gevolge van de WADA 
Audit doorgevoerd moesten worden. De voorzitter van de Dopingautoriteit vertelt 
dat de audit van oktober is afgerond. Voor wat betreft het tweede ‘compliance 

probleem’ is de deadline van 23 juni 2021 niet gehaald omdat er een oplossing 
gevonden moest worden voor de onafhankelijke tuchtrechtspraak bij de 
Dopingautoriteit; en die oplossing is er niet omdat de Dopingautoriteit ingeklemd 
zit tussen bestuurs- en privaatrecht. Het risico is aanwezig dat dit het begin zou 
kunnen zijn van een non-compliance verklaring. De tweede deadline, begin 

volgende maand wordt ook niet gehaald, en dit is een serieuze dreiging dat er een 
non-compliance verklaring zal worden afgegeven. De Raad van Europa is hier 
inmiddels van op de hoogte en heeft met VWS op 6 juli een overleg om van een 
non-compliance oordeel te voorkomen. Op 23 september dreigt de non-
compliance beslissing genomen te worden door het Compliance Review Committee 

van WADA. Voor de Dopingautoriteit zou dit betekenen dat zij voor een deel van 
haar activiteiten, of zelfs voor al haar activiteiten geschorst kan worden. Er zal 
dan een soort ‘bewindvoerder’ (medewerker WADA) aangesteld worden. Wanneer 
een antidoping-organisatie in een land non-compliant is verklaard mogen – op 
termijn – haar sporters wellicht niet meer deelnemen aan internationale 
wedstrijden en mogen er ook geen internationale wedstrijden georganiseerd 

worden. De agenda’s van de Raad van Europa en van de Compliance Review 
Committee zijn openbaar, indien het zover komt dat Nederland hierop vermeld 
wordt zal dit wereldwijd bekend zijn.  
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5. Voortgangsrapportage 

a. Rapportage algemeen 
 Pag. 2 Educatie, 1.1.4 Overig: De portefeuillehouder Laboratoriumaspecten 

vraagt of er concrete afspraken zijn gemaakt met de  […]De voorzitter van 
de Dopingautoriteit meldt dat de toezegging van de financiering door VWS 
gedaan is maar dat dit nog niet geformaliseerd is en dat daar op gewacht 
moet worden. 

 Pag. 4 Wetenschap, 1.4.3 Topsportonderzoek: De portefeuillehouder 

Sportersbelangen merkt op dat het rapport niet zo ontvangen is als vier 

jaar geleden. De voorzitter van de Dopingautoriteit beaamt dit. Door het 

relatief grote onbetrouwbaarheidsinterval waren er ook geen harde 

conclusies mogelijk en daarom is er weinig publiciteit geweest. Het is de 

bedoeling om dit onderzoek elke vier jaar te herhalen maar hier is nog 

geen beslissing over genomen. Volgend jaar volgt wel een nieuw 

prevalentie-onderzoek onder fitnessers. 

 Pag. 5, Dopingcontroles, 2.1.1 Controles 2021 – planning: De voorzitter 

van de Dopingautoriteit meldt dat alle extra ‘corona-eisen’ […]voor de 

uitvoering van dopingcontroles aan DCO’s stellen een zware belasting zijn.   

 Pag. 7, ITA Pre-Games Expert Group: De portefeuillehouder 

Sportersbelangen meldt dat zij heeft gehoord dat het aantal aangewezen 

targetcontroles in de aanloop naar de Olympische Spelen van 1.500 (in 

2016) naar 26.000 (in 2021) is gestegen, en zij vraagt aan de voorzitter 

van de Dopingautoriteit hoe dit kan. De voorzitter van de Dopingautoriteit 

legt uit dat de International Testing Agency (ITA) hier een belangrijke 

factor in is. De ITA is ontstaan is naar aanleiding van verschillende 

problemen bij internationale federaties, en de ITA is inmiddels uitgegroeid 

tot een organisatie die een steeds grotere machtpositie heeft. […]De 

portefeuillehouder Sportersbelangen meldt dat er ook nog is aangegeven 

dat het budget om de monsters langer (tien jaar) in Lausanne te bewaren 

vergroot is en vraagt of dit ook voor monsters van de Dopingautoriteit 

geldt. De voorzitter van de Dopingautoriteit geeft aan dat alle monsters 

van de Dopingautoriteit sowieso tien jaar bewaard worden, maar dat dit los 

staat van de ITA. 

 Pag. 9: punt 4.4.1 Dopingzaken: […] 
 Pag. 10, punt 4.4.2: […] 
 Pag. 11, Bedrijfsvoering en Bureauzaken: De portefeuillehouder financiële 

zaken heeft geadviseerd […]te overwegen. De COO heeft dit advies zeer 
serieus genomen, maar na onderzoek en gesprekken besloten om toch met 
de huidige partij door te gaan. 

 Pag. 14, Punt 9.4.1 NADO Leader Summits: Er is een nieuw initiatief om te 
bezien of er een nieuwe structuur moet worden opgezet om meer invloed 
op WADA uit te kunnen oefenen. De COO zal aan eventuele volgende 
overleggen, tot deze aan de nieuwe voorzitter overgedragen kunnen 
worden, deelnemen. Ook levert de Dopingautoriteit een (bescheiden) 

financiële bijdrage voor dit initiatief. De verwachting is dat de nieuwe 
structuur er aan het begin van dit najaar zal zijn. De portefeuillehouder 
Sportersbelangen vraagt of deze structuur dan samen zal werken met 
atletencommissies. De voorzitter van de Dopingautoriteit zal dit  bij de COO 
navragen (actie HR). 
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 Pag. 15, Punt 10.1.1 Personele aangelegenheden: De voorzitter meldt dat 
ook bij overheidsinstanties de coronamaatregelen vanaf 26 juni versoepeld 
zullen worden. De Dopingautoriteit blijft vooralsnog voorzichtig. 
 

b. Knipsels 
Ter kennisname. 
 

6. Financiële en praktische zaken  
a. Begroting 2021 

Geen vragen of opmerkingen.   

b. Begroting 2022 
Geen vragen of opmerkingen. 

 
7. WADA Audit 

Om de nog openstaande punten van het eerste en het tweede Corrective Action 

Report op te kunnen lossen is medewerking van de overheid en/of sport 
noodzakelijk. Ten behoeve van het Nederlandse antidopingsysteem is er zowel 
een werkgroep als een stuurgroep met participanten van NOC*NSF, VWS en de 
Dopingautoriteit opgericht. […]Er zijn drie varianten om deze situatie op te lossen, 
t.w.: 
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1. Convenanten tussen sportbonden en dopingautoriteit: 
[…] 

2. Zware aanpassing dopingwet (richting strafrecht) 
[…] 

3. Beperkte aanpassing dopingweg (richting tuchtrecht) 
[…] 
Er is een bondenbijeenkomst bij NOC*NSF gehouden waar het probleem en de 
oplossingsvarianten zijn voorgelegd. De bonden mogen hun voorkeur uitspreken. 
Tot nu toe lijkt de derde mogelijkheid de meeste stemmen te krijgen. […] 
 

De verschillende overleggen zullen voortgezet worden. 
 
Om non-compliance te voorkomen is het belangrijk dat er een stappenplan komt. 
[…] 
 

8. Adviesvragen 
a. Vervolg ‘Dealen met complexe dopingzaken’ 

 
In eerdere overleggen zijn er adviesvragen gesteld over de opstelling en de 
houding van de Dopingautoriteit in complexe dopingzaken. In de praktijk doen 

zich keer op keer weer situaties voor die de Dopingautoriteit tot doordenking en 
evaluatie van haar aanpak nopen.  

 
Bij de vorige Raad van Advies is gezegd dat er in deze bijeenkomst bekeken zou 
worden hoe en of er, door een andere organisatie dan de Dopingautoriteit, voor 

gezorgd kan worden dat atleten […] 
 
[…]De Dopingautoriteit zal erop aandringen dat het fonds van NOC*NSF waar 
statussporters gebruik van kunnen maken wanneer zij in een complexe 
dopingzaak verwikkeld raken binnenkort wordt geëvalueerd. Niet alle sporters 
hebben een rechtsbijstandverzekering, zodat het eigen risico voor hen een grote 

drempel vormt. De sporters die deelnemen aan de Olympische en Paralympische 
Spelen hebben dit nu wel. NOC*NSF erkent dat het is belangrijk is dat alles goed 
geregeld is voor de sporters. Dit alles hoort meer bij hen thuis dan dat het een 
vraagstuk voor de Dopingautoriteit zou moeten zijn. 
 

b. Het Nederlandse Anti-dopingsysteem 
 

[…] 
9. Rondvraag 

Voor de voorzitter van Dopingautoriteit is het de laatste De voorzitter van de Raad 

van Advies spreekt namens de Raad van Advies zijn waardering en dank uit aan 
de voorzitter van de Dopingautoriteit.  

 
10. Sluiting  

De voorzitter van de Raad van Advies sluit de vergadering om 11.30 uur. 

 
 
Het volgende overleg van de Raad van Advies vindt plaats op donderdag 23 september 
om 19.30 uur middels een videoconferentie. 


