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1. Inleiding
1.1. Aan een sporter of andere persoon (hierna: betrokkene) die wordt verdacht van het
begaan van een dopingovertreding, kan een ordemaatregel worden opgelegd. Als deze
betrokkene vervolgens schuldig wordt bevonden aan het begaan van een
dopingovertreding, of via een schikking accepteert een dopingovertreding te hebben
begaan, wordt een dopingschorsing opgelegd. Het dopingreglement noemt een
dopingschorsing een ‘uitsluiting’.
1.2. Tijdens de periode dat een uitsluiting of een ordemaatregel is opgelegd, mag een
betrokkene niet aan wedstrijden meedoen, geen functies hebben of activiteiten uitvoeren
binnen de bond of vereniging. Hoe dat precies zit, wordt onderstaand uitgelegd. Het is voor
betrokkenen namelijk essentieel om te weten:
a. aan welke activiteiten zij tijdens de periode dat een ordemaatregel of een
dopingschorsing is opgelegd, niet mogen deelnemen; en
b. welke functies en posities zij tijdens deze periode niet mogen bekleden.
2. Dopingschorsing: de periode van uitsluiting
2.1. De uitsluiting is een sanctie waarbij de betrokkene wegens het begaan van een
dopingovertreding gedurende een bepaalde periode aan geen enkele wedstrijd, competitie,
evenement of andere activiteit mag deelnemen, en in geen enkele hoedanigheid mag
acteren of participeren. Dit wil zeggen dat het de betrokkene verboden is deel te nemen aan
elke activiteit die door of onder toezicht (auspiciën) van een sportbond wordt
georganiseerd. Een ordemaatregel heeft dezelfde consequenties als een uitsluiting.
2.2. Onder een sportbond moet niet alleen de eigen sportbond worden verstaan, maar elke
sportbond of sportfederatie, ook internationaal. Daarbij geldt dit verbod ook voor elk(e)
vereniging, club, team (en welk ander onderdeel dan ook) binnen de bond of die is
aangesloten bij een sportbond, in alle landen ter wereld. De dopingschorsing geldt niet
alleen binnen nationale sportbonden en internationale federaties, maar geldt ook voor alle
nationale en internationale bonden en organisaties, inclusief organisatoren van nationale of
internationale evenementen, die de World Anti-Doping Code niet hebben ondertekend.
3. Activiteit
Het begrip ‘activiteit’ in de omschrijving van ‘uitsluiting’ omvat alles wat binnen een
sportbond kan plaatsvinden. Dit betekent dat de betrokkene gedurende de periode van
uitsluiting:
a. niet mag deelnemen aan wedstrijden, competities en/of evenementen. Met een
evenement wordt een reeks van afzonderlijke wedstrijden bedoeld die
gemeenschappelijk wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van een
sportbond (bijvoorbeeld de Olympische Spelen, een Europees kampioenschap of
wereldkampioenschap);
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b. geen training mag volgen bij of ondergaan van iemand die voor een sportbond (of
een bij de sportbond aangesloten club, vereniging of team) actief is (als werknemer,
licentiehouder, vrijwilliger of op een andere manier);
c. niet met ploeggenoten of mensen van de club of bond mag trainen;
d. geen training mag geven aan personen die bij een sportbond (of een bij de
sportbond aangesloten club, vereniging of team) zijn aangesloten of aan de regels
van een sportbond zijn gebonden. Hieronder vallen tevens personen die binnen een
sportbond (of een bij de sportbond aangesloten club, vereniging of team) actief zijn
(als werknemer, licentiehouder, vrijwilliger of op een andere manier) ;
e. niet actief mag zijn als begeleidend personeel binnen een sportbond (of een bij de
sportbond aangesloten club, vereniging of team). Dit betekent bijvoorbeeld dat de
betrokkene niet in een ondersteunende rol (bijvoorbeeld als arts, fysiotherapeut,
teammanager, begeleider) mag optreden;
f. geen demonstraties/clinics mag geven;
g. is uitgesloten van deelname aan een sportactiviteit op nationaal of topsportniveau
die door een overheidsinstantie wordt gefinancierd; en
h. geen administratieve, bestuurlijke, organisatorische of andere functie (betaald of als
vrijwilliger) mag bekleden binnen een sportbond (of een bij de sportbond
aangesloten club, vereniging of team).
4. Voorbeelden van wel en niet toegestane activiteiten
4.1. De betrokkene mag zich laten begeleiden door een arts van de club of de bond1.
Daarbij mag hij/zij gebruikmaken van de faciliteiten van de club of sportbond (stadion,
trainingsaccommodatie e.d.). Maar: hij/zij mag in de tijd dat hij/zij hiervoor op de
trainingslocatie of in het stadion (of in welk ander stadion of welke andere accommodatie
dan ook die door de club wordt gebruikt) niet gezamenlijk/tegelijkertijd in dezelfde ruimte
behandeld worden als ploeggenoten. Die mogen daar dus niet tegelijkertijd aanwezig zijn.
Hetzelfde geldt voor andere werknemers van de club dan de clubarts, alsmede voor officials.
4.2. De betrokkene mag voor bijv. trainingsdoeleinden en conditietraining gebruikmaken
van faciliteiten van de club of bond(gym, trainingsveld e.d.). Maar: hij/zij mag zich in de tijd
dat hij/zij op de trainingslocatie of in het stadion (of welke andere accommodatie waarvan
de club gebruik maakt, bijv. in het kader van Europese of andere internationale
wedstrijden) is, niet begeven tussen zijn ploeggenoten, werknemers van de club of officials.
4.3. De betrokkene mag een trainings- of voedingsprogramma van de club of bond krijgen,
maar moet zijn trainingsactiviteiten zelf of met behulp van een niet aan een ondertekenaar
van de Code (‘signatory’) (direct of indirect) verbonden instructeur verrichten. Hij/zij mag
voor trainings- en conditiedoeleinden gebruik maken van het veld van het stadion van de
club, alsmede de trainingsvelden van trainingslocatie. Hij/zij mag hierbij alleen worden
bijgestaan door een persoonlijke trainer, die aan geen enkele ondertekenaar (internationale
federatie, nationale anti-doping organisatie, NOC), bond of club is verbonden. Verder mag
er bij dit soort activiteiten geen enkele ploeggenoot, medewerker of official van de club ter
plekke aanwezig zijn of advies/instructies geven.
4.4. De betrokkene mag wedstrijden van de club of bond bezoeken, of aanwezig zijn bij
evenementen die (mede) door de club of bond georganiseerd worden, maar mag dat niet op
uitnodiging van de club doen of in zijn hoedanigheid als speler van de club. Hij/zij mag
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Inclusief een bij de bond aangesloten vereniging, team, ploeg of andere rechtspersoon.
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alleen aanwezig zijn als gewone (betalende) toeschouwer. De betrokkene mag niet op
uitnodiging van een sponsor een wedstrijd van de club bijwonen.
4.5. Bij wedstrijden mag de betrokkene niet:
a. op of in de buurt van de spelersbank zitten;
b. op de tribune bij (i) ploeggenoten, (ii) medewerkers van de club of (iii) officials van
de club zitten;
c. in de kleedkamer komen;
d. vooraf of na afloop in het spelershome e.d. zijn.
4.6. De betrokkene mag geen andere functie binnen de club bekleden of verbonden zijn aan
een sponsor van de club, noch enige activiteit voor de club of een sponsor van de club
uitvoeren.
4.7. Voor uitwedstrijden van de club geldt hetzelfde als hiervoor is gesteld. Verder dient de
betrokkene voor eigen vervoer en verblijf te zorgen.
4.8. Al het voorgaande geldt ook voor (en binnen) de nationale bond.
Zolang er vanwege de Covid-19 situatie geen publiek bij wedstrijden aanwezig mag zijn, is
de aanwezigheid van de betrokkene tijdens wedstrijden in beginsel niet toegestaan.

5. Weer mogen trainen
5.1. Een betrokkene mag weer beginnen te trainen met een team of weer gebruik beginnen
te maken van de faciliteiten van een bij de nationale bond aangesloten club of vereniging,
tijdens de kortste van de volgende perioden:
a. de laatste twee maanden van de aan de betrokkene opgelegde periode van
uitsluiting; of
b. het laatste kwart van de aan de betrokkene opgelegde periode van uitsluiting.
5.2. Onder het trainen zoals bedoeld in 5.1. wordt niet verstaan: oefen- of
trainingswedstrijden die worden gehouden tussen verschillende clubs of verenigingen.
Oefen- of trainingswedstrijden binnen de club of vereniging vallen wel onder trainen, tenzij
er punten te verdienen zijn, de wedstrijden meetellen voor het clubkampioenschap en/of de
betreffende wedstrijd wordt erkend door de bond.
Vragen?
Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Je kunt deze stellen aan mr.
Steven Teitler (afdelingshoofd juridische zaken): s.teitler@dopingautoriteit.nl of tel.: 0102010153.
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