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Raad van Advies 20210923 definitief 

Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit 

Datum  : 23 september 2021 
Aanvang : 19.30 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 :  

 

 
1. Opening / Mededelingen  

De voorzitter van de Raad van Advies opent om 19.30 uur de vergadering en heet 
iedereen welkom.  

 
2. Notulen Raad van Advies Dopingautoriteit d.d. 24 juni 2021 

De notulen worden met een tweetal wijzigingen vastgesteld.  
 

3. Ingekomen / uitgegane post 

N.a.v.: 
 De portefeuillehouder financiële zaken merkt op dat de in de kaderbrief van 

VWS genoemde punten resulteren in extra werkzaamheden voor de 
Dopingautoriteit en vraagt of er discussie gevoerd wordt over de financiering 
hiervan. De voorzitter van de Dopingautoriteit zal de extra werkzaamheden 
en de consequenties ervan zeker ter discussie stellen. 

 De portefeuillehouder Laboratoriumaspecten vraagt naar aanleiding van de 
aanbevelingsbrieven voor kandidaten in WADA-commissies of de 
Atletencommissie nog een kandidaat voorgedragen heeft. De 
portefeuillehouder Sportersbelangen vertelt dat er helaas geen kandidaat voor 
voordracht beschikbaar is. 

 
4. Voortgangsrapportage 

a. Rapportage algemeen 
 Pag. 2 Educatie, 1.1.2 Leerlijn Dopingvrije Sport/Sporters: De 

portefeuillehouder Sportersbelangen vraagt naar aanleiding van de 

genoemde percentages van sporters en begeleiders die educatie gevolgd 
hebben voor de Olympische en Paralympische Spelen wie hier 
verantwoordelijk voor is. […]De portefeuillehouder Sportersbelangen 
adviseert om bij de evaluatie te checken of in de Atletencontracten 
duidelijk genoeg benoemd wordt wat de educatieverplichting inhoudt en 

wat men daarvoor moet doen. 
 Pag. 5 Dopingcontroles, 2.1.1 Controles 2021 – planning: […]De 

verwachting is dat er dit jaar 2.200 in plaats van 2.700 controles 

uitgevoerd zullen worden en dat er een terugbetaling aan NOC*NSF en 

VWS plaats zal vinden.   

 Pag. 7, Dopingcontroles, 2.1.4 Controles 2021 – whereabouts: De 

voorzitter van de Raad van Advies merkt aan de hand van de vastgestelde 

whereabouts-fouten op dat een aantal sporten extra aandacht behoeven. 

[…] Intern moet onderzocht worden wat hierin mogelijk is, zodat het 

maximale gedaan kan worden om de sporter te bereiken.    

 Pag. 7, Contracten met ketenpartners, 2.2.1 NOC*NSF: De 

portefeuillehouder Sportersbelangen vraagt wat er in de communicatie met 

[…] 
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 Pag. 11, COO-zaken/ondersteuning, 5.1 Planning & Control cyclus 
financiers: De COO meldt deze middag met VWS gesproken te hebben en 
dat mondeling gemeld is dat alles zo goed als zeker akkoord is. De jurist 
kan dus geworven worden.  

 Pag. 13, Internationale Zaken, 9: De COO meldt dat de fysieke 
internationale contacten weer langzaam op gang komen.  
Hierop aanhakend vraagt de portefeuillehouder Sporterbelangen hoe de 
Dopingautoriteit de audit van de Raad van Europa ervaren heeft. De 
voorzitter van de Dopingautoriteit meldt dat de audit goed verlopen is en 
dat bepaalde conclusies over bijvoorbeeld de wederzijdse uitwisseling van 

informatie tussen[…]gunstig kunnen uitpakken voor de Dopingautoriteit. 
 

b. Knipsels 
De voorzitter van de Raad van Advies heeft het idee dat er meerdere 
afscheidsinterviews met de voormalige voorzitter zijn geweest en mist vooral 

het interview van de Volkskrant. De COO zal dit opzoeken en nazenden (actie 
OdH). 
 

5. Financiële en praktische zaken  
a. Begroting 2021 

De begroting van 2021 ligt, met een kleine terugbetaling, op schema.  
b. Begroting 2022 

Geen vragen of opmerkingen. 
 

6. WADA Audit 2e CAR/Systeemdiscussie 

 De Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) is conform de Awb 
ingericht. WADA heeft aangegeven dat de BND niet voldoet aan de eisen van 
de Code 2021 en eist volledige institutionele onafhankelijkheid. De 
Dopingautoriteit wijzigt voor 1 oktober 2021 haar reglement zodat de 
commissie meer op afstand komt te staan, maar dit is niet de volledige 
oplossing. Door VWS wordt zo spoedig mogelijk een zbo BND opgericht  om 

dat wel te bewerkstelligen. Dit brengt een omvangrijk aantal werkzaamheden 
met zich mee en in dit kader zullen vele juridische vraagstukken aan de orde 
komen. Dit zal eveneens met de Kamer besproken moeten worden.  
WADA heeft Nederland op de zogenaamde Watchlist geplaatst en hierdoor 
heeft Nederland tot 14 januari de tijd het bovenstaande probleem in orde te 

krijgen, wat uiteraard (ook niet door middel van een spoedwet) niet voor die 
tijd zal lukken. […] 
De portefeuillehouder Financiële Zaken adviseert te kijken hoe andere landen 
dit geregeld hebben. De voorzitter van de Dopingautoriteit meldt dat er 
meerdere landen non-compliant zijn verklaard en dat er meerdere landen op 

de Watchlist staan. Met deze landen vindt overleg plaats […].De COO zal een 
overzicht van de bedoelde landen aan de Raad van Advies mailen (actie 
OdH). 
De COO meldt dat een WADA-medewerker van de Compliance afdeling naar 
Nederland komt om het proces door te spreken. 

 Er ligt nog een aantal restpuntjes vanuit de audit voor NOC*NSF en VWS. De 
Dopingautoriteit zal hen hierover informeren. Dit betreft onder andere de 
aansluiting van (top)sportbonden bij het ISR en deze punten zullen in de 
evaluatie van de Wuab meegenomen worden. 

 

7. Adviesvraag 
a. Schikkingsvoorstellen gedurende lopende tuchtprocedure 
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[…] 
 

8. Rondvraag 

 […]De management assistente zal opnieuw proberen via datumprikker of een 
doodle de overleggen van 2022 te plannen. De voorkeur is fysiek, maar in de 
meest lastige maand (september) is ’s-avonds en digitaal ook akkoord. 

 De Raad van Advies spreekt haar waardering uit voor de goede organisatie 
van het afscheid van de voormalig voorzitter. […] 

 
9. Sluiting  

De voorzitter van de Raad van Advies sluit de vergadering om 20.55 uur. 
 
 
Het volgende overleg van de Raad van Advies vindt plaats op donderdag 9 december om 

19.30 uur middels een videoconferentie. 


