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REGLEMENT NALEVING DOPINGSANCTIES 
 

 

AUTEUR: Dopingautoriteit 

DATUM:  1 april 2021 

 

 

Artikel 1 Algemeen 

 

Dit reglement hanteert de begripsomschrijvingen die zijn gedefinieerd in het Nationaal 

Dopingreglement 2021 (NDR).1  

 

 

Artikel 2 Reglementair kader 

 

2.1.  Het Dopingreglement benoemt een aantal dopingovertredingen. Het begaan van 

deze dopingovertredingen kan leiden tot de oplegging van consequenties, 

waaronder een periode van uitsluiting.2 

 

2.2.  Het Dopingreglement bepaalt welke gevolgen de oplegging van een uitsluiting heeft 

voor een betrokkene. Deze gevolgen hebben het karakter van regels en 

voorwaarden, waaraan een betrokkene aan wie wegens het begaan van een 

dopingovertreding een uitsluiting is opgelegd, zich gedurende de periode van 

uitsluiting dient te houden. Indien een betrokkene tijdens een aan hem wegens het 

begaan van een dopingovertreding opgelegde uitsluiting, voornoemde regels en/of 

voorwaarden niet (volledig) naleeft, verbindt het Dopingreglement daaraan de in 

artikel 52 lid 5 genoemde gevolgen. 

 

2.3.  Het Dopingreglement bepaalt dat aan de Dopingautoriteit onder meer de in artikel 

52 lid 5 genoemde taken en bevoegdheden toekomen.  

 

 

Artikel 3 Onderzoek naleving periode van uitsluiting 

 

3.1.  De Dopingautoriteit kan, hetzij op eigen initiatief, hetzij naar aanleiding van een 

melding, onderzoek doen naar de niet-naleving door een betrokkene van de aan 

hem wegens het begaan van een dopingovertreding opgelegde periode van 

uitsluiting.  

 

3.2.  De Dopingautoriteit kan in het kader van dit onderzoek tevens beoordelen of 

sprake is van een (mogelijke) overtreding van artikel 11 (medeplichtigheid) door 

een andere persoon dan degene aan wie een uitsluiting is opgelegd.  

 

3.3.  Het door de Dopingautoriteit uitgevoerde onderzoek leidt tot een initiële 

beoordeling of een betrokkene aan wie wegens het begaan van een 

dopingovertreding een periode van uitsluiting is opgelegd, deze uitsluiting al dan 

niet correct en volledig naleeft en/of heeft nageleefd. 

 

3.4.  Indien initieel wordt geoordeeld dat de opgelegde uitsluiting niet wordt of is 

nageleefd, meldt de Dopingautoriteit dit initiële oordeel schriftelijk en met redenen 

omkleed bij de secretaris van de Commissie Naleving Dopingsancties (CND).  

                                                           
1 Hierna: het Dopingreglement. Alle verwijzingen in dit document naar artikelnummers betreffen verwijzingen 
naar het van toepassing zijnde Nationaal Dopingreglement, tenzij anders is aangegeven.  
2 Voor de toepassing van dit reglement wordt onder de oplegging van consequenties tevens verstaan het door 
een sporter of andere persoon naar aanleiding van het begaan van een dopingovertreding accepteren van een 
periode van uitsluiting (bijvoorbeeld in de vorm van een schikking).  
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Artikel 4 Commissie Naleving Dopingsancties (CND) 

 

4.1.  De CND is een door de Dopingautoriteit ingestelde commissie en heeft de 

gemandateerde bevoegdheid om in naam van de Dopingautoriteit besluiten te 

nemen als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Deze gemandateerde bevoegdheid is beperkt tot de besluiten als bedoeld in artikel 

5 van dit reglement.  

 

4.2.  De CND bestaat uit één of drie leden. Als de CND uit drie leden bestaat, heeft de 

commissie een voorzitter en twee leden.  

 

4.3.  De leden van de CND worden benoemd, geschorst en ontslagen door de 

Dopingautoriteit. De voorzitter van de CND wordt in functie benoemd. Van het 

lidmaatschap van de CND zijn uitgesloten persoenen die werkzaam zijn bij de 

Dopingautoriteit. 

 

4.4.  De CND wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van de 

Dopingautoriteit, die in dit kader fungeert als secretaris van de CND. Deze 

medewerker ondersteunt de CND bij de beoordeling van de bij de CND gemelde 

zaken. 

 

4.5.  Besluiten van de CND worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 

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

doorslaggevend. Commissieleden kunnen hun stem mondeling, schriftelijk, 

telefonisch of per e-mail uitbrengen.  

 

 

Artikel 5 Taak en werkwijze Commissie Naleving Dopingsancties 

 

5.1.  De CND heeft tot taak: 

a. vast te stellen of een betrokkene de aan hem opgelegde uitsluiting verbonden 

regels en/of voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 52 lid 1, niet correct, tijdig 

en/of volledig heeft nageleefd; en indien wordt vastgesteld dat dit artikel niet is 

nageleefd, 

b. conform artikel 52 lid 5 de nieuwe periode van uitsluiting vast te stellen; 

c. conform artikel 52 lid 5 de ingangsdatum van deze nieuwe periode van 

uitsluiting vast te stellen; en 

d. conform artikel 52 lid 5 vast te stellen of de betrokkene in aanmerking komt 

voor reductie van de nieuw op te leggen periode van uitsluiting en om in het 

betreffende geval de reductie te bepalen.  

 

5.2.  Bij het beoordelen van een mogelijk geval van niet-naleving van artikel 52 lid 1 

past de CND naast dit reglement toe: 

a. het Dopingreglement; en 

b. de vigerende World Anti-Doping Code, in het bijzonder artikel 10.14.3 van deze 

Code.  

 

5.3.  Nadat de CND van de Dopingautoriteit een schriftelijke melding inzake een 

mogelijk geval van niet-naleving van artikel 52 lid 1 heeft ontvangen, zal de CND 

de betrokkene: 

a. schriftelijk van deze melding op de hoogte stellen; 

b. in bezit stellen van de relevante informatie en documentatie; 

c. in staat stellen zich schriftelijk te verweren; en 

d. in staat te stellen zich te verweren tijdens een mondelinge behandeling van de 

zaak.  
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5.4. De CND deelt haar ingevolge artikel 52 te nemen besluit(en) schriftelijk en met 

redenen omkleed mede aan de betrokkene, alsmede aan de voorzitter van de 

Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit draagt zorg voor eventueel verdere verplichte 

bekendmaking op grond van het Dopingreglement. 

 

5.5. De in het vorige lid bedoelde beslissing van de CND over de toepassing van artikel 

52 lid 5 geldt als het reglementair vastgelegde gevolg van het niet-naleven van 

een opgelegde sanctie wegens het begaan van een dopingovertreding. Het niet-

naleven van artikel 52 lid 1 vormt geen (nieuwe) dopingovertreding in de zin van 

het Dopingreglement. 

 

 

Artikel 6 Positie Dopingautoriteit  

 

6.1. De Dopingautoriteit is bevoegd: 

a. in het kader van de behandeling van een zaak (een) zienswijze(n) in te dienen 

bij de CND; 

b. kennis te nemen van het verweer van de betrokkene; 

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

d. tijdens de mondelinge behandeling het woord te voeren.  

 

6.2. De voorzitter van de Dopingautoriteit ontvangt alle documenten, correspondentie 

en informatie inzake de behandeling van de zaak welke de betrokkene en de CND 

ontvangen. De secretaris van de CND stelt de voorzitter van 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 CND doet toekomen. 

 

6.3. De voorzitter van de Dopingautoriteit kan zich laten vervangen door een 

medewerker van de Dopingautoriteit die niet als secretaris betrokken is bij de 

werkzaamheden van de CND. 

 

 

Artikel 7 Bezwaar en beroep 

 

7.1.  Besluiten van de CND op grond van dit reglement worden genomen in naam van de 

Dopingautoriteit en zijn een voor bezwaar vatbaar besluit zoals bedoeld in artikel 

1:3 lid 1 Awb. Ingevolge het Reglement Bezwaarschriftenprocedure 

Dopingautoriteit beslist de BND op een bezwaar.  

 

7.2. Tegen besluiten van de CND staat tevens verenigingsrechtelijk beroep open op 

grond van het Dopingreglement. Ingevolge het Reglement Bezwaarcommissie 

Nationaal Dopingreglement beslist de Bezwaarcommissie Nationaal 

Dopingreglement (BND) op een beroep.  

 

7.3. Voor het indienen en het behandelen van een bezwaar zoals bedoeld in het eerste 

lid van dit artikel geldt naast dit reglement, tevens het Reglement 

Bezwaarschriftenprocedure Dopingautoriteit.  

 

7.4. Op tegen besluiten van de CND ingesteld beroep en/of bezwaar is naast dit 

reglement verder van toepassing het Reglement Bezwaarcommissie Nationaal 

Dopingreglement.  
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Artikel 8 Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement 

 

8.1.  De BND is een door de Dopingautoriteit ingestelde commissie en heeft de 

gemandateerde bevoegdheid om in naam van de Dopingautoriteit besluiten te 

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

 

8.2.  De taken, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de BND zijn vastgelegd 

in het Reglement Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement.  

 

8.3.  De positie van de Dopingautoriteit bij een op grond van dit artikel ingesteld 

bezwaar of beroep komt overeen met de positie in de procedure bij de CND. De 

Dopingautoriteit draagt ervoor zorg dat de secretaris van de BND niet dezelfde 

persoon is als de secretaris van de CND. 

 

 

Artikel 9 Bekendmaking 

 

Besluiten van de CND en van de BND, alsmede besluiten van de voorzitter van de 

Dopingautoriteit zoals bedoeld in artikel 12 van dit reglement, 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 april 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 een van de hiervoor genoemde commissies van 

een specifieke zaak, in welk geval de voorzitter van de betreffende commissie - 

telkens zoveel mogelijk binnen de kaders van dit reglement - beslist.  

 

12.2. Tegen een beslissing als bedoeld in het vorige lid staat bezwaar open zoals bedoeld 

in artikel 6:4 lid 1 Awb en het Reglement Bezwaarschriftenprocedure 

Dopingautoriteit, tenzij de beslissing wordt genomen binnen het kader van de 

behandeling door een van de hiervoor genoemde commissies van een specifieke 

zaak, in welk geval slechts tegen de eindbeslissing van de betreffende commissie 

bezwaar, dan wel bestuursrechtelijk beroep openstaat (conform het in dit 

reglement bepaalde).  

 

 

Aldus vastgesteld door de Dopingautoriteit op 1 april 2021. 

 

H. Ram 

Voorzitter 

 


