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Klachtenprocedure Dopingautoriteit 
 

 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Dopingautoriteit: Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland; 

b. klacht: een schriftelijk of elektronisch bericht aan de Dopingautoriteit waarin 

bezwaar wordt gemaakt tegen handelingen of beslissingen of nalaten van 

(functionarissen van) de Dopingautoriteit; 

c. klager: degene die de klacht heeft ingediend en/of diens gemachtigde. 

 

Artikel 2 

1. Klachten over handelingen of beslissingen of nalaten van functionarissen van 

de Dopingautoriteit kunnen gericht worden aan de directeur van de 

Dopingautoriteit, die de klacht zal beoordelen. 

2. Klachten over handelingen of beslissingen van de directeur van de 

Dopingautoriteit kunnen gericht worden aan de secretaris van het bestuur van 

de Dopingautoriteit, die de klacht zal beoordelen. 

 

Artikel 3 

Een klacht bevat: 

a. de naam en het adres van de klager; 

b. de dagtekening van de klacht; 

c. een omschrijving van de handelingen of beslissingen waartegen bezwaar wordt 

gemaakt, en – waar van toepassing – de naam/namen van de 

persoon/personen op wie de klacht betrekking heeft; 

d. ondertekening klager. 

 

Artikel 4 

1. De Dopingautoriteit bevestigt de ontvangst van de klacht binnen vijf 

werkdagen. 

2. Na ontvangst onderzoekt de Dopingautoriteit of de klacht voldoet aan de 

vormvoorschriften zoals gesteld in artikel 3. 

 

Artikel 5 

1. De directeur resp. secretaris stelt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 

binnen drie weken na ontvangst van de melding, vast of er aanleiding bestaat 

de klacht nader te onderzoeken. Een klacht wordt onderzocht, tenzij hij 

kennelijk zo onredelijk of ongefundeerd is dat nader onderzoek achterwege 

kan blijven. 

2. Zo nodig neemt de directeur resp. secretaris contact op met de klager of de 

persoon of personen op wie de klacht betrekking heeft, voordat hij/zij vaststelt 

of er aanleiding bestaat de klacht nader te onderzoeken dan wel of een klacht 

anderszins tot optreden van de Dopingautoriteit moet leiden. 

 

Artikel 6 

Een klacht wordt niet nader onderzocht indien  

- de aangedragen feiten al eerder in een klachtenprocedure behandeld en 

beoordeeld zijn; 

- de aangedragen feiten in een tuchtrechtelijke procedure getoetst zijn, getoetst 

hadden kunnen worden, of alsnog getoetst kunnen worden; 

- er in relatie tot die feiten al sprake is geweest van maatregelen; 

- de klacht betrekking heeft op feiten die zich langer dan een jaar voor de 

datum waarop de klacht wordt ingediend hebben voorgedaan. 

Indien besloten wordt een klacht niet nader te onderzoeken, deelt de directeur resp. 

secretaris dit gemotiveerd schriftelijk mee aan de klager. 



 

 

Artikel 7 

1. Indien de directeur resp. secretaris heeft vastgesteld dat er aanleiding bestaat 

tot nader onderzoek van de klacht, en indien hij/zij heeft vastgesteld dat 

artikel 6 niet van toepassing is, dan vergaart hij/zij de nodige kennis omtrent 

de relevante feiten. 

2. Hij/zij betrekt bij het nader onderzoek de klager en de persoon of personen op 

wie de klacht betrekking heeft. 

3. Hij/zij hoort de klager in persoon indien deze daar prijs op stelt. 

4. Hij/zij kan ook andere personen horen als dit van belang is voor de 

beoordeling van de klacht. 

5. Van het horen, bedoeld in het derde en vierde lid, wordt een verslag gemaakt. 

6. Het verslag, bedoeld in het vijfde lid, wordt voorgelegd aan degene(n) met wie 

gesproken is. Deze persoon/personen krijgt/krijgen de gelegenheid om binnen 

drie weken schriftelijk te reageren op het verslag. 

7. De directeur resp. secretaris raadpleegt een of meer deskundigen indien dat 

naar zijn/haar oordeel van belang is voor het nader onderzoek. 

 

Artikel 8 

1. Na beëindiging van het nader onderzoek formuleert de directeur resp. 

secretaris een conceptbesluit over de afhandeling van de klacht. 

2. De directeur resp. secretaris legt dit conceptbesluit voor advies voor aan twee 

MT-leden resp. bestuursleden van de Dopingautoriteit die niet bij de te 

beoordelen feiten betrokken zijn. 

3. De directeur resp. secretaris bespreekt het advies met beide functionarissen, 

en stelt daarna het definitieve besluit vast. 

4. Het definitieve besluit wordt binnen vijf werkdagen ter kennis gebracht van de 

klager. 

 

Artikel 9 

Als de directeur resp. secretaris in het onderzoek tot de overtuiging is gekomen dat de 

geconstateerde feiten aanleiding zijn tot maatregelen, brengt hij dit ter kennis van de 

klager. 

 

Artikel 10 

In gevallen waarin andere wettelijke of voorgeschreven procedures gehanteerd moeten 

worden, wijst de Dopingautoriteit de klager hierop. In die gevallen is deze 

Klachtenprocedure niet van toepassing. 

 

Artikel 11 

1. De klager kan te allen tijde de klacht intrekken. 

2. Van het niet verder behandelen van een klacht wordt door de Dopingautoriteit 

melding gedaan bij de klager, en bij de persoon of personen op wie de klacht 

betrekking heeft. 

 

Artikel 12 

1. Van de ontvangst en afhandeling van klachten in het kader van deze 

Klachtenprocedure wordt een register bijgehouden; 

2. In het Jaarverslag van de Dopingautoriteit wordt verslag gedaan van de 

uitvoering van deze Klachtenprocedure. 

 

Artikel 13 

De directeur resp. secretaris, de klager en de persoon of personen op wie de klacht 

betrekking heeft hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen in het 

kader van een Klachtenprocedure bekend is geworden. 

 



 

Artikel 14 

Deze Klachtenprocedure treedt in werking met ingang van 20 juni 2016. 

 

Artikel 15 

Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtenprocedure Dopingautoriteit. 

     


