Whereabouts-bijlage behorend bij Nationaal Dopingreglement
Artikel 1

Begripsbepalingen

In aanvulling op de in het Nationaal Dopingreglement 1 vastgelegde definities, hanteert
deze Bijlage de volgende definities:
1.1. Aanleveren: opsturen, versturen, verzenden, doorvoeren, invoeren, opgeven,
aangeven en/of aanbrengen.
1.2. Foutieve inzending: de Filing Failure zoals gedefinieerd in de International
Standard for Results Management (ISRM).
1.3. Missed test: de Missed Test zoals gedefinieerd in de ISRM.
1.4. Ontvanger: de anti-doping organisatie bij welke het lid conform het bepaalde in
artikel 4 van de International Standard for Testing and Investigations (ISTI) zijn
whereabouts-gegevens dient aan te leveren.
1.5. Whereabouts-gegevens: de informatie zoals bedoeld in artikel 4.8.6.2, artikel
4.8.8.2 en artikel 4.8.8.3 ISTI.
1.6. Whereabouts-inzending: de Whereabouts Filing zoals bedoeld in de ISTI.
1.7. Whereabouts-fout: de Whereabouts Failure, zijnde een foutieve inzending dan wel
een missed test, zoals gedefinieerd in de ISRM.
1.8. Het Uur: het 60-minute time slot zoals bedoeld in de ISTI.
Artikel 2

Toepassingsgebied

2.1.

Deze Bijlage maakt deel uit van het Dopingreglement.

2.2.

Op deze Bijlage zijn naast het Dopingreglement tevens de World Anti-Doping
Code 2, alsook de ISTI en de ISRM van toepassing.

Artikel 3

Doel

3.1.

Het verzamelen van nauwkeurige, correcte, volledige en actuele whereaboutsgegevens vindt plaats om leden te allen tijde onverwacht en zonder enige vorm
van vooraankondiging te kunnen controleren. Leden kunnen in dit kader verplicht
worden gesteld whereabouts-gegevens aan te leveren.

3.2.

Het onverwacht en zonder enige vooraankondiging uitvoeren van dopingcontroles
bij leden (en bij sporters wereldwijd) vormt een fundamenteel onderdeel van het
(mondiale) anti-dopingbeleid.

Artikel 4
4.1.

Registered testing pool (RTP)

De Dopingautoriteit kan aan leden de verplichting opleggen tot het aanleveren
van whereabouts-gegevens. Deze whereabouts-verplichtingen kunnen alleen van
toepassing zijn op leden die zijn opgenomen in de registered testing pool van de
Dopingautoriteit. 3

Hierna: het Dopingreglement.
Hierna: de Code.
3
Sporters die niet alleen lid zijn, maar daarnaast ook onder de jurisdictie van een andere ADO
vallen (d.w.z. een andere NADO, een internationale federatie of een major event organization),
kunnen door deze ADO ook in een testing pool worden opgenomen en een whereaboutsverplichting opgelegd krijgen. De ISTI bepaalt echter dat een sporter slechts bij één ADO
1
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4.2.

De ISTI bepaalt welke whereabouts-verplichtingen gelden, wanneer deze
verplichtingen ingaan en tot welke moment deze verplichtingen van toepassing
blijven. Naast de ISTI bevat ook de ISRM (in Annex B) regels en verplichtingen
inzake whereabouts, meer in het bijzonder inzake het proces bij whereaboutsfouten.

Artikel 5

Whereabouts-verplichtingen

5.1.

De voor leden die zijn opgenomen in de RTP van de Dopingautoriteit geldende
whereabouts-verplichtingen zijn opgenomen in de ISTI. Alle in de ISTI
opgenomen verplichtingen zijn onverkort van toepassing op de in de RTP
opgenomen leden.

5.2.

Een lid dat:
a. is opgenomen in de RTP;
b. daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld; en
c. schriftelijk op de hoogte is gesteld van de verplichting tot het aanleveren van
whereabouts-gegevens,
is verplicht tot het aanleveren van nauwkeurige, gedetailleerde, correcte,
volledige en actuele whereabouts-gegevens, waaronder in ieder geval de
whereabouts-inzending.

5.3.

De whereabouts verplichtingen op grond van artikel 4 ISTI doen niet af aan de
verplichting van een lid op elk tijdstip en elke plaats op verzoek van een
bevoegde ADO medewerking te verlenen aan het ondergaan van een
dopingcontrole.

Artikel 6

Beschikbaarheid voor dopingcontroles

6.1.

De ISTI legt aan leden die zijn opgenomen in een (registered) testing pool eisen
op inzake het beschikbaar zijn voor dopingcontroles. Het niet voldoen aan deze
eisen kan leiden tot de vaststelling van een missed test.

6.2.

Indien een lid tijdens het Uur een dopingcontrole dient te ondergaan, dient dit lid
gedurende de gehele dopingcontrole in de nabijheid van de dopingcontroleofficial
te blijven, ook als de dopingcontrole na het verstrijken van het Uur nog niet is
afgerond. Indien de betrokkene niet aan deze verplichting voldoet, kan sprake
zijn van een overtreding van artikel 5 Dopingreglement.

6.3.

Naast de ISTI is de ISRM onverkort van toepassing.

Artikel 7

Whereabouts-inzending

7.1.

De ISTI bevat de voor de in de RTP opgenomen leden geldende verplichtingen
inzake het aanleveren van whereabouts-inzendingen. De ISTI is onverkort van
toepassing op de in de RTP opgenomen leden.

7.2.

Het niet voldoen aan de in de ISTI opgenomen verplichtingen kan leiden tot:
a. de vaststelling van een foutieve inzending; en/of
b. aangifte (of aanhangig maken van een dopingzaak) wegens een overtreding
van artikel 5 Dopingreglement en/of artikel 7 Dopingreglement.

whereabouts-gegevens hoeft aan te leveren en bevat regels over bij welke ADO het lid in dat geval
de whereabouts-gegevens moet aanleveren.
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7.3.

Naast de ISTI is de ISRM onverkort van toepassing.

Artikel 8

Wijze van aanleveren

De ISTI stelt regels inzake de wijze van het aanleveren van whereabouts-gegevens door
een lid dat is opgenomen in een RTP.
Artikel 9

Foutieve inzendingen

De vaststelling van een foutieve inzending geschiedt op basis van de ISRM.
Artikel 10

Missed tests

De vaststelling van een missed test geschiedt op basis van de ISRM.
Artikel 11

Periode van twaalf maanden

11.1. De ISRM en de ISTI stellen regels inzake het moment waarop de whereaboutsfout wordt geacht te hebben plaatsgevonden, alsmede inzake de periode dat
whereabouts-fouten van kracht blijven.
11.2. De ISRM en de ISTI stellen regels inzake de toepassing van de periode waarin
whereabouts-fouten van kracht blijven.
Artikel 12

Resultaatmanagement algemeen

12.1. De ISRM stelt regels inzake welke ADO bij whereabouts-fouten verantwoordelijk
is voor het resultaatmanagement.
12.2. De ISRM stelt regels inzake het resultaatmanagement bij whereabouts-fouten.
Artikel 13

Beoordeling en vaststelling overtreding artikel 6 Dopingreglement

De ISRM en de ISTI stellen nadere regels inzake het beoordelen en vaststellen van een
overtreding van artikel 6 Dopingreglement.
Artikel 14

Sancties overtreding artikel 6 Dopingreglement

Naast het Dopingreglement bevatten de ISRM en de Code regels inzake de wegens een
overtreding van artikel 6 Dopingreglement op te leggen sancties.
Artikel 15

Overige zaken

De ISTI, de ISRM, het Dopingreglement en de Code zijn van toepassing op alle overige
aan whereabouts gerelateerde aspecten die niet in deze Bijlage zijn benoemd of
geregeld.
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Artikel 16

Interpretatie en toepassing

16.1. De in de Code, de ISTI en de ISRM opgenomen commentaren worden geacht deel
uit te maken van de Code, de ISTI en de ISRM, en moeten worden gebruikt bij de
interpretatie van deze Bijlage.
16.2. In relevante gevallen geschiedt interpretatie van deze Bijlage aan de hand van de
Engelstalige tekst van de ten tijde van de whereabouts-fout van kracht zijnde
Code, ISTI en ISRM.
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