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Algemeen 

Dit document beschrijft onder welke omstandigheden sporters toegevoegd kunnen worden 

aan de Registered Testing Pool (RTP) en National Testing Pool (NTP). De basis hiervoor 

wordt gevormd door een de Dopingautoriteit uitgevoerde risicoanalyse.  

 

IF-RTP 

Sporters die zijn opgenomen in de Registered Testing Pool van de Internationale Federatie 

(IF-RTP) worden niet opgenomen in de RTP of NTP van de Dopingautoriteit. Sporters 

hebben altijd maximaal één whereaboutsverplichting bij één anti-doping organisatie (ADO) 

tegelijk. 

 

RTP 

Sporters worden opgenomen in de RTP op basis van het risicoprofiel van de 

sportdiscipline(s) waarin zij uitkomen, hun sportprestaties en/of andere beschikbare 

informatie.  

 

NTP 

Sporters worden ook opgenomen in de NTP op basis van het risicoprofiel van de 

sportdiscipline(s) waarin zij uitkomen, hun sportprestaties en/of andere beschikbare 

informatie. De NTP kent minder verplichtingen en het dopingrisico is in dit geval dan ook 

lager ingeschat dan bij de RTP-sporters.  

 

Aanvullende uitleg over risicoprofiel sportdisciplines: 

Voor iedere sportdiscipline wordt een risicoprofiel opgesteld op basis van de 

prestatiebepalende kenmerken van de sport, de invloed van dopingstoffen en 

dopingmethoden hierop, de geschiedenis van doping in de betreffende sportdiscipline en 

eventuele andere relevante informatie die beschikbaar is. Voor de inschatting of een 

sportdiscipline relevant is om te worden opgenomen in de RTP of NTP wordt specifiek 

meegewogen in hoeverre de sportprestatie kan worden beïnvloed door dopingstoffen en/of 

–methoden die buiten wedstrijdverband verboden zijn. 

 

Aanvullende uitleg over prestatie-gerelateerde criteria: 

 Sporter gaat zich mogelijk kwalificeren voor de Olympische Spelen of heeft zich reeds 

gekwalificeerd. 

 Uit prestatie-analyses blijkt dat de sporter goed presteert. 

o Resultaten tijdens belangrijke wedstrijden (bijv. (junioren) NK, EK, WK, 

wereldbekers, kwalificatietoernooien). 

o Plaats in nationale of internationale ranking(s). 

 Uit prestatie-analyses blijkt dat de sporter een snelle ontwikkeling doormaakt. 

o Resultaten van een sporter laten binnen een (korte) periode veel verbetering 

zien. 

 Sporter gaat deelnemen of heeft deelgenomen aan een internationaal evenement (bijv. 

WK, EK, Wereldbeker etc.). 

 Sporter heeft recent de IF-RTP-status verloren. 

 


