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Reglement Bezwaarschriftenprocedure Dopingautoriteit 
 
 
BEGRIPSBEPALINGEN 
 
Dit reglement verstaat onder: 
 
Belanghebbende: de persoon door of namens wie een bezwaarschrift wordt ingediend. 
 
Dopingautoriteit: het rechtspersoonlijkheid bezittende bestuursorgaan als bedoeld in artikel 
4 van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). 
 
Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement: de door de Dopingautoriteit ingestelde 
Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement.1  
 
Bezwaarschriftencommissie: de commissie van de Dopingautoriteit die door de Voorzitter 
kan worden ingesteld om een beslissing op bezwaar voor te bereiden en de Voorzitter te 
adviseren over de te nemen beslissing. 
 
Bureau: het bureau dat zorgdraagt voor de beleidsmatige en administratieve ondersteuning 
van de commissies van de Dopingautoriteit, alsmede de Voorzitter. 
 
Juridische Zaken: de afdeling Juridische Zaken van de Dopingautoriteit. 
 
Voorzitter: de voorzitter van de Dopingautoriteit. 
 
 
ARTIKELEN 
 
Artikel 1 Indienen bezwaarschrift  
 
1.1. Een Belanghebbende kan tegen een besluit van de Dopingautoriteit als bedoeld in 

artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar maken op de door Dopingautoriteit kenbaar gemaakte wijze, binnen zes 
weken na de datum waarop het besluit is kenbaar gemaakt  

 
1.2. De volgende besluiten van de Dopingautoriteit gelden in elk geval als een besluit als 

bedoeld in lid 1 van dit artikel: 
a. het besluit om een sporter toe te voegen aan de topsportgroep (Registered 

Testing Pool), alsmede het besluit om een sporter die in de topsportgroep is 
opgenomen, uit die groep te laten afvloeien; 

b. het besluit tot selectie van een sporter bij wie in het kader van het 
dopingcontroleproces een of meer lichaamsmonsters zullen worden afgenomen; 

c. het besluit om een ‘strike’ toe te kennen wegens een whereabouts-fout; 
d. het besluit dat een ordemaatregel niet is nageleefd; 
e. het besluit om een geschikte zaak te heropenen; 
f. het besluit op een verzoek om dispensatie; 
g. het besluit dat een sporter of andere persoon zich niet heeft gehouden aan de 

voorwaarden van een aan hem/haar wegens een dopingovertreding opgelegde 
periode van uitsluiting, waaronder tevens dient te worden begrepen het besluit 

                                                           
1 De inrichting en werkwijze van de Bezwaarcommissie is vastgelegd in het Reglement Bezwaarcommissie 
Nationaal Dopingreglement.  



 
 

2 
 

inzake de gevolgen van het niet naleven van de opgelegde periode van 
uitsluiting; 

h. het besluit op een herzieningsverzoek als bedoeld in artikel 27.3 van de World 
Anti-Doping Code; 

i. het besluit om, in verband met substantiële ondersteuning, consequenties (niet) 
op te schorten, alsmede het besluit om (een deel van) een substantiële 
ondersteuningsovereenkomst (niet) te beëindigen; 

j. het besluit om voor een sportbond de in artikel 5 van de Wuab opgenomen 
wettelijke taken niet meer uit te voeren (namelijk het uitvoeren van het 
dopingcontroleproces (artikel 5 lid 1 onder b Wuab) en het geven van voorlichting 
over doping (artikel 5 lid 1 onder d Wuab); 

k. het in rekening brengen van een tarief ter vergoeding van het uitvoeren van het 
dopingcontroleproces; 

l. het besluit van de Dopingautoriteit naar aanleiding van een Wob-verzoek;  
m. bepaalde besluiten in verband met rechtsbescherming op grond van de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG); en 
n.  het besluit van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) naar 

aanleiding van een op grond van het Nationaal Dopingreglement ingesteld 
(verenigingsrechtelijk) beroep dat niet tevens een bestuursrechtelijk bezwaar 
betreft. 

 
1.3. Het Bureau voorziet een afschrift van het bezwaarschrift van een dagtekening en 

kenmerk. 
 
1.4. De ontvangst van het bezwaarschrift wordt door het Bureau schriftelijk bevestigd. 
 
 
Artikel 2 Inhoud van het bezwaarschrift 
 
2.1. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 Awb in elk geval de volgende 

gegevens bevatten: 
a. naam, adres, handtekening van Belanghebbende en de datum;  
b. een omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt maakt, waarbij in 

elk geval is vermeld de datum en het kenmerk van de beslissing en bij voorkeur 
een kopie ervan wordt bijgevoegd; en 

c. de gronden van het bezwaar. 
 
2.2. Na ontvangst van het bezwaar beoordeelt Juridische Zaken of het bezwaar voldoet 

aan de in het vorige lid bedoelde vormvoorschriften. 
 
 
Artikel 3 Gebreken in het bezwaarschrift  
 
3.1.  Indien het bezwaarschrift niet tijdig is ingediend en daarvoor geen redenen zijn 

gegeven, stelt de Dopingautoriteit Belanghebbende bij aangetekende brief in de 
gelegenheid voor de niet-tijdige indiening verschoonbare redenen op te geven. 
Daarbij doet de Dopingautoriteit mededeling van het feit dat bij gebreke van een 
reactie binnen vier weken het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard. 

 
3.2.  Indien de motivering van het bezwaarschrift ontbreekt, stelt de Dopingautoriteit 

Belanghebbende bij aangetekende brief in de gelegenheid de motivering binnen een 
termijn van vier weken alsnog schriftelijk in te dienen. Daarbij wordt mededeling 
gedaan van het feit dat bij niet of niet tijdig indienen van de motivering het bezwaar 
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niet-ontvankelijk wordt verklaard. Indien de alsnog ontvangen motivering daartoe 
aanleiding geeft volgt per aangetekende brief een rappel, waarbij Belanghebbende 
alsnog een termijn van twee weken wordt gegeven om het nog aanwezige gebrek te 
herstellen. 

 
3.3.  Indien een bezwaarschrift niet voldoet aan één van de overige eisen zoals genoemd 

in artikel 2, wordt Belanghebbende bij aangetekende brief in de gelegenheid gesteld 
om dit te herstellen binnen een termijn van vier weken. Daarbij wordt mededeling 
gedaan van het feit dat bij niet of niet tijdig reageren het bezwaar niet-ontvankelijk 
wordt verklaard.  

 
3.4.  Indien een gemachtigde een bezwaarschrift indient en bij het bezwaarschrift de 

machtiging ontbreekt, kan de Dopingautoriteit de indiener bij aangetekende brief in 
de gelegenheid stellen de machtiging binnen een termijn van vier weken te 
overleggen. Bij dit verzoek zal mededeling worden gedaan van het feit dat bij niet of 
niet tijdig reageren het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard. Indien de alsnog 
ontvangen stukken betreffende de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de indiener 
daartoe aanleiding geven, volgt per aangetekende brief een rappel, waarbij alsnog 
een termijn van twee weken wordt gegeven om de machtiging in te dienen dan wel 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de indiener aan te tonen. 

 
 
Artikel 4 Hoorzitting 
 
4.1.  Binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift, of zo spoedig mogelijk 

daarna, nodigt Juridische Zaken Belanghebbende uit te worden gehoord. Artikel 7:3 
Awb bepaalt in welke gevallen van het horen van een belanghebbende kan worden 
afgezien. 

 
4.2.   Belanghebbende wordt gehoord door: 

a. Juridische Zaken, tenzij de Voorzitter besluit om de hoorzitting te laten uitvoeren 
door de Bezwaarschriftencommissie; of 

b. de BND, uitsluitend in het geval van een bezwaar tegen besluiten zoals bedoeld 
in artikel 1 lid 2 sub f-i. 

 
4.3.  Belanghebbende kan kenbaar maken geen gebruik te maken van zijn recht te 

worden gehoord.  
 
 
Artikel 5 Afschrift stukken 
 
Een Belanghebbende kan op verzoek afschriften ontvangen van alle op de zaak betrekking 
hebbende stukken. 
 
 
Artikel 6 Bezwaarschriftencommissie 
 
6.1.  De Bezwaarschriftencommissie bestaat uit drie leden, waarvan één lid wordt 

benoemd als voorzitter van de commissie. De leden van de 
Bezwaarschriftencommissie worden benoemd door de Voorzitter.  
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6.2.  Functionarissen van de Dopingautoriteit die betrokken zijn bij de totstandkoming van 
de voor bezwaar vatbare besluiten van de Dopingautoriteit, kunnen niet als lid van 
de Bezwaarschriftencommissie worden benoemd. 

 
6.3.  Uitsluitend indien de Voorzitter besluit de voorbereiding van de beslissing op een 

bezwaar te laten uitvoeren door de Bezwaarschriftencommissie, onderzoekt de 
Bezwaarschriftencommissie het bezwaar en brengt daarover advies uit aan de 
Voorzitter. 

 
6.4.  De Bezwaarschriftencommissie brengt uiterlijk binnen twee weken na afronding van 

het onderzoek advies uit aan de Voorzitter. 
 
6.5.  De Bezwaarschriftencommissie kan de volgende adviezen uitbrengen: 

a. het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren; 
b. het bezwaar ongegrond te verklaren; 
c. het bezwaar gegrond te verklaren. 

 
 
Artikel 7 Beslissing  
 
7.1. Tenzij het bezwaren betreft die door de BND worden beoordeeld, formuleert 

Juridische Zaken na beëindiging van het onderzoek in concept de beslissing op 
bezwaar. Juridische Zaken legt dit concept voor aan de Voorzitter. Na kennis te 
hebben genomen van dit concept neemt de Voorzitter de formele beslissing op 
bezwaar. 

 
7.2.  De Voorzitter, of - uitsluitend in het geval van een bezwaar tegen besluiten zoals 

bedoeld in artikel 1 lid 2 sub f-i - de BND, beslist op het bezwaar binnen zes weken 
na afloop van de termijn waarbinnen tegen het besluit bezwaar kan worden 
gemaakt.  

 
7.3.  In afwijking van het voorgaande lid van dit artikel beslist de Voorzitter, indien hij 

besluit de voorbereiding van de beslissing op het bezwaar door de 
Bezwaarschriftencommissie te laten uitvoeren, binnen twaalf weken na afloop van de 
termijn waarbinnen tegen het besluit bezwaar kan worden gemaakt.  

 
7.4.  De Voorzitter, of - uitsluitend in het geval van een bezwaar tegen besluiten zoals 

bedoeld in artikel 1 lid 2 sub f-i - de BND, kan de beslissing voor ten hoogste zes 
weken verdagen. Juridische Zaken zal van de verdaging schriftelijk mededeling doen 
aan de Belanghebbende. 

 
7.5.  Verder uitstel is mogelijk voor zover Belanghebbende daarmee instemt. 
 
7.6.  De Voorzitter, of - uitsluitend in het geval van een bezwaar tegen besluiten zoals 

bedoeld in artikel 1 lid 2 sub f-i - de BND, kan één van de volgende beslissingen 
nemen: 
a. het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren; 
b. het bezwaar ongegrond verklaren; 
c. het bezwaar gegrond verklaren. 

 
7.7.  De beslissing op het bezwaar wordt gemotiveerd. 
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7.8.  Bij het gegrond verklaren van een bezwaar neemt de Voorzitter, of - uitsluitend in 
het geval van een bezwaar tegen besluiten zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 sub f-i - de 
BND, een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, 
tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. 

 
 
Artikel 8 Ondertekening en verzending van de beslissing 
 
8.1.  De beslissing op bezwaar wordt ondertekend door de Voorzitter of, in geval van 

ontstentenis, diens plaatsvervanger, of - uitsluitend in het geval van een bezwaar 
tegen besluiten zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 sub f-i - door de voorzitter en 
secretaris van de BND. 

 
8.2.   De verzending van de beslissing op bezwaar geschiedt bij aangetekende brief. 
 
8.3.  De beslissing op bezwaar wordt gepubliceerd op de website van de Dopingautoriteit. 
 
 
Artikel 9 Vaststelling en herziening procedure 
 
Deze bezwaarschriftenprocedure wordt vastgesteld door de Voorzitter, en eenmaal in de 
vier jaar herzien, of zoveel vaker als daar aanleiding voor is. 
 
 
Artikel 10 Datum inwerkingtreding 
 
Deze bezwaarschriftenprocedure treedt in werking met ingang van 21 juni 2021. 
 
 
Artikel  11 Slotbepalingen 
 
11.1. In geval van onvoorziene omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, en in 

alle geschillen over de uitleg en interpretatie van dit reglement, beslist de Voorzitter. 
 
11.2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Bezwaarschriftenprocedure 

Dopingautoriteit. 
 
 
Aldus vastgesteld door de Dopingautoriteit op 21 juni 2021, 
 
H. Ram 
Voorzitter 
 


