
 

 

1 

 

REGLEMENT BEZWAARCOMMISSIE NATIONAAL DOPINGREGLEMENT  
 

 

AUTEUR: Dopingautoriteit 

DATUM:  1 november 2021 

 

 

Artikel 1 Algemeen 

 

1.1. De Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) is een operationeel 

onafhankelijke1 commissie van de Dopingautoriteit die de volgende taken heeft:  

a. het behandelen van de in artikel 2 lid 22 bedoelde verenigingsrechtelijke 

beroepen; en 

b. het behandelen van bestuursrechtelijke bezwaren (in de zin van de Algemene 

wet bestuursrecht (Awb)) ingesteld tegen besluiten van de Dopingautoriteit. 

 

1.2. Dit reglement hanteert de begripsomschrijvingen die zijn gedefinieerd in het 

 Nationaal Dopingreglement 2021 (NDR).3 

 

 

Artikel 2 Reglementair kader 

 

2.1.  Het Dopingreglement bevat bepalingen inzake het instellen van beroep en het 

 behandelen van beroepen.  

 

2.2.  Het Dopingreglement bepaalt in artikel 60 welke verenigingsrechtelijke beroepen 

worden behandeld door de BND.  

 

 

Artikel 3 Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement  
 

3.1.  De taken, inrichting en werkwijze van de BND zijn vastgelegd in dit Reglement 

Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement en (aanvullend) in het Reglement 

Naleving Dopingsancties, het Reglement Herzieningsverzoeken 

Overgangsbepalingen World Anti-Doping Code 2021 en de International Standard 

for Results Management (ISRM).  

 

3.2.  Voor zover het de behandeling van bestuursrechtelijke bezwaren betreft, heeft de 

BND de gemandateerde bevoegdheid om in naam van de Dopingautoriteit 

besluiten te nemen als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb.  
 

3.3.  De leden van de BND worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De in artikel 4 bedoelde kamers worden 

samengesteld uit deze leden. Van het lidmaatschap van de BND zijn uitgesloten 

personen die werkzaam zijn bij de Dopingautoriteit.  

 

3.4.  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemt een voorzitter en een 

vicevoorzitter. 

 

3.5.  Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, die tweemaal kan worden 

verlengd.  

 

                                                           
1 Operationeel onafhankelijk in de zin van de World Anti-Doping Code 2021.  
2 Alle in dit reglement opgenomen verwijzingen naar artikelen betreffen verwijzingen naar dit reglement, tenzij 
specifiek anders is aangegeven.  
3 Hierna: Dopingreglement. 
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3.6.  Een besluit van de BND geldt als een bestuursrechtelijk besluit op het ingestelde 

bezwaar en als een verenigingsrechtelijk besluit naar aanleiding van het op grond 

van het Dopingreglement ingestelde beroep. 

 

 

Artikel 4 Kamers 

 

4.1. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt het aantal kamers van 

de BND. Er is een Juridische Kamer en een Dispensatiekamer. 

 

4.2. De kamers bestaan uit één of drie leden. Als de kamer uit drie leden bestaat, 

heeft de kamer een voorzitter en twee leden. De voorzitter van de BND stelt de 

kamers samen.  

 

4.3. Elk lid zal voorafgaand aan elk bezwaar/beroep zaak een verklaring ondertekenen 

dat hem/haar geen feiten of omstandigheden bekend zijn die de onpartijdigheid 

van het betreffende lid in de ogen van een van de partijen in twijfel zouden 

kunnen trekken, uitgezonderd eventuele in de verklaring vermelde 

omstandigheden. Indien dergelijke feiten of omstandigheden zich in een later 

stadium van de behandeling van het bezwaar/beroep voordoen, zal het 

betreffende lid deze onverwijld aan de partijen bekendmaken. 

 

4.4. De partijen worden voorafgaand aan de behandeling van een bezwaar/beroep in 

kennis gesteld van de identiteit van de leden van de kamer die het 

bezwaar/beroep gaat behandelen. Partijen ontvangen dan tevens de in het vorige 

lid bedoelde verklaring. De partijen worden op de hoogte gebracht van hun recht 

om ten aanzien van een lid van de kamer een wrakingsverzoek in te dienen indien 

sprake is van mogelijke belangenconflicten. De betrokken partij dient voornoemd 

verzoek in te dienen binnen zeven dagen nadat de grond voor de mogelijke 

wraking bij de betreffende partij bekend is geworden. Elk wrakingsverzoek wordt 

behandeld door de voorzitter van de BND (of de vicevoorzitter in het geval dat 

voornoemd verzoek de voorzitter betreft). 

 

4.5.  Beroepen en bezwaren die zijn ingesteld tegen besluiten inzake 

dispensatieverzoeken worden behandeld door de Dispensatiekamer. Alle andere in 

artikel 1 genoemde beroepen en bezwaren worden behandeld door de Juridische 

Kamer of door een aparte voor een specifieke zaak ingestelde kamer. 

 

4.6.  Besluiten van de kamers worden genomen met volstrekte meerderheid van 

stemmen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter van de 

kamer doorslaggevend. De leden van de kamers kunnen hun stem mondeling, 

schriftelijk, telefonisch of per e-mail uitbrengen. 

 

4.7. Besluiten van de behandelende kamer gelden als besluiten van de BND. 

 

 

Artikel 5 Taak en werkwijze Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement 

 

5.1.  De BND heeft tot taak ingestelde bezwaren of beroepen als bedoeld in dit 

reglement te behandelen. 

 

5.2.  Bij het beoordelen van ingestelde bezwaren of beroepen als bedoeld in het vorige 

lid past de BND naast dit reglement toe: 

a. het Dopingreglement;  

b. de World Anti-Doping Code;  

c. de ISRM; 
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d. (indien van toepassing) de International Standard for Therapeutic Use 

Exemptions (ISTUE); 

e. (indien van toepassing) het Reglement Naleving Dopingsancties;  
f. (indien van toepassing) het Reglement Herzieningsverzoeken 

Overgangsbepalingen World Anti-Doping Code;  
g. (indien van toepassing) het Reglement Bezwaarschriftenprocedure 

Dopingautoriteit. 
 

5.3.  De BND vraagt alvorens te besluiten op bezwaar of beroep advies aan de 

Commissie ter advisering van de BND, ingesteld door de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het Instellingsbesluit Commissie ter 

advisering van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement.  

 

5.4.  Nadat de BND advies heeft gevraagd als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, 

zal de betreffende kamer van de Commissie ter advisering van de BND de 

betrokkene in staat stellen te worden gehoord tijdens een mondelinge 

behandeling.  

 

5.5. De BND verstrekt desgevraagd aan de Commissie ter advisering van de BND alle 

voor de uitoefening van haar taak benodigde inlichtingen.  

 

5.6  De behandeling van de adviesaanvraag door de Commissie ter advisering van de 

BND vindt plaats binnen acht weken, zodat de BND aan de beslistermijn kan 

voldoen, bedoeld in artikel 5 lid 9. De Commissie ter advisering van de BND levert 

het advies aan bij de BND.  

 

5.7. De BND volgt het advies van de Commissie ter advisering van de BND en deelt 

haar besluit(en) schriftelijk en met redenen omkleed mede aan de betrokkene, 

alsmede aan de Dopingautoriteit.  

 

5.8. Voor het indienen en het behandelen van een bestuursrechtelijk bezwaar geldt de 

procedure zoals bepaald in de Awb.  

 

5.9.  In overeenstemming met artikel 7:10, eerste lid, Awb, beslist de BND binnen 

twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen 

van het bezwaarschrift is verstreken. Artikel 7:10, tweede tot en met vijfde lid, 

Awb is van toepassing. 

 

5.10. De partij die het bezwaar/beroep heeft ingediend, heeft het recht te vragen om 

een openbare hoorzitting. De Dopingautoriteit kan ook verzoeken om een 

openbare hoorzitting, in welk geval de andere partij schriftelijk akkoord moet 

gaan met een dergelijke hoorzitting. 

 

 

Artikel 6 Positie Dopingautoriteit  

 

6.1. De Dopingautoriteit is in het kader van haar taken en bevoegdheden op grond 

van de Code, het NDR, alsmede artikel 5 Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) 

bevoegd: 

a. kennis te nemen van het beroep of bezwaar van de betrokkene; 

b. in het kader van de behandeling van elk bij de BND ingesteld beroep of 

bezwaar (een) zienswijze(n) in te dienen bij de BND en de Commissie ter 

advisering van de BND; 

c. aan de mondelinge behandeling door de kamer deel te nemen; en 

d. tijdens de mondelinge behandeling het woord te voeren.  
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6.2. De Dopingautoriteit ontvangt alle documenten, correspondentie en informatie 

inzake de behandeling van de zaak welke de betrokkene en de behandelende 

kamer ontvangen. De BND stelt de Dopingautoriteit op hetzelfde moment in bezit 

van alle documenten, correspondentie en informatie als de andere betrokken 

partijen, alsook van alle documenten, correspondentie en informatie welke de 

betrokkene aan de BND doet toekomen.  

 

 

Artikel 7 Bezwaar en beroep 

 

7.1.  Tegen een besluit van de BND naar aanleiding van een ingesteld beroep dat niet 

tevens een bestuursrechtelijk bezwaar betreft, kan de belanghebbende 

bestuursrechtelijk bezwaar instellen bij de Dopingautoriteit.  

 

7.2.  Een besluit van de BND naar aanleiding van een ingesteld bestuursrechtelijk 

bezwaar is een voor beroep vatbaar besluit zoals bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb. 

Hiervoor geldt de procedure zoals beschreven in Hoofdstuk 6 van de Awb. 

 

 

Artikel 8 Commissie ter advisering van de BND 

 

8.1  Artikel 3 lid 1, artikel 4 (uitgezonderd lid 1 en lid 7), artikel 5 lid 2, lid 6, lid 8 en 

lid 9, alsmede artikel 6 gelden mutatis mutandis voor de Commissie ter 

advisering van de BND. 

 

8.2 De Commissie ter advisering van de BND heeft een Juridische Kamer en een 

Dispensatiekamer. De voorzitter is altijd een jurist. 

 

Artikel 9 Bekendmaking 

 

Besluiten van de BND, alsmede besluiten van de voorzitter van de Dopingautoriteit zoals 

bedoeld in artikel 11, worden (geanonimiseerd) gepubliceerd op de website van de 

Dopingautoriteit.  

 

 

Artikel 10 Vaststelling en herziening  

 

Dit reglement wordt vastgesteld door de Dopingautoriteit, en eenmaal in de vier jaar 

herzien, of zoveel vaker als daar aanleiding voor is.  

 

 

Artikel 11  Datum inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 november 2021. 

 

 

Artikel 12 Slotbepalingen 

 

12.1.  In geval van omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, en in alle 

geschillen over de uitleg en interpretatie van dit reglement, beslist de voorzitter 

van de Dopingautoriteit, tenzij voornoemde omstandigheden zich voordoen 

binnen het kader van de behandeling door de BND van een specifieke zaak, in 

welk geval de voorzitter van de betreffende kamer - telkens zoveel mogelijk 

binnen de kaders van dit reglement - beslist.  
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12.2. Tegen een beslissing als bedoeld in artikel 12 lid 1 staat bezwaar open zoals 

bedoeld in artikel 6:4 lid 1 Awb en volgens de procedure als bepaald in het 

Reglement Bezwaarschriftenprocedure Dopingautoriteit, tenzij de beslissing wordt 

genomen binnen het kader van de behandeling door de BND van een specifieke 

zaak, in welk geval slechts tegen de eindbeslissing van de BND bezwaar of beroep 

openstaat (conform het in dit reglement bepaalde).  

 

12.3.  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Bezwaarcommissie Nationaal 

Dopingreglement. 

 

 

Aldus vastgesteld door de Dopingautoriteit op 28 oktober 2021. 

 

V. Egbers 

Voorzitter 

 


