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Leidraad meldingen Dopingautoriteit 
 

 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Dopingautoriteit: Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland; 

b. Dopingovertreding: een overtreding van een of meer bepalingen van het 

Dopingreglement; 

c. melding: een schriftelijk of elektronisch bericht aan de Dopingautoriteit over: 

1. een of meer mogelijke dopingovertreding(en); 

2. kennis van (een) mogelijke dopingovertreding(en) bij derden; 

3. betrokkenheid bij (een) mogelijke overtreding(en) van derden; 

d. melder: degene die de melding gedaan heeft. 

 

 

Artikel 2 

Deze Leidraad is niet van toepassing op: 

a. meldingen die anoniem gedaan worden bij de Dopingautoriteit, het Meldpunt  

 doping van de Dopingautoriteit of het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. 

b. meldingen die niet schriftelijk of elektronisch gedaan worden. 

 

 

Artikel 3 

Een melding bevat: 

a. de naam en het adres van de melder; 

b. de dagtekening van de melding; 

c. een omschrijving van de mogelijke dopingovertreding; 

d. eventueel: informatie betreffende personen die kennis (kunnen) hebben van de 

 dopingovertreding en/of daarbij betrokken zijn. 

e. ondertekening melder 

 

 

Artikel 4 

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

werkdagen. 

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

vormvoorschriften zoals gesteld in artikel 2. 

 

 

Artikel 5 

1. De Dopingautoriteit stelt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie 

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

nader te onderzoeken. 

2. Zo nodig oriënteert de Dopingautoriteit zich, voordat zij vaststelt of er 

aanleiding bestaat de melding nader te onderzoeken dan wel of een melding 

anderszins tot optreden van de Dopingautoriteit moet leiden, telefonisch, 

schriftelijk of anderszins bij de melder en/of bij andere personen die nadere 

informatie kunnen geven over de gemelde mogelijke dopingovertreding. 

3. Indien de Dopingautoriteit gebruik maakt van de mogelijkheid, bedoeld in het 

tweede lid, kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, verlengd worden met drie 

weken. De melder wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 

 

 



Artikel 6 

Een melding wordt nader onderzocht indien zij naar het oordeel van de Dopingautoriteit 

kan leiden tot tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging met een redelijke kans op 

veroordeling. 

 

 

Artikel 7 

Een melding wordt niet nader onderzocht indien  

- de aangedragen feiten al voorwerp van onderzoek door de Dopingautoriteit 

geweest zijn; 

- er in relatie tot die feiten al sprake is geweest van tuchtrechtelijke en/of 

strafrechtelijke vervolging; 

- de melding kennelijk zodanig onjuist of ongefundeerd is dat nader onderzoek 

niet nodig is; 

- de Dopingautoriteit niet beschikt over voldoende en gepaste middelen om het 

onderzoek op adequate wijze uit te voeren. 

Indien besloten wordt een melding niet nader te onderzoeken wordt dit gemotiveerd 

schriftelijk medegedeeld aan de melder. 

 

 

Artikel 8 

Indien de Dopingautoriteit naar aanleiding van een melding een nader onderzoek instelt, 

stelt zij de melder schriftelijk daarvan in kennis, en geeft zij informatie over de te volgen 

procedure. 

 

 

Artikel 9 

1. Indien de Dopingautoriteit heeft vastgesteld dat er aanleiding bestaat tot 

nader onderzoek van de melding, dan vergaart de Dopingautoriteit de nodige 

kennis omtrent de relevante feiten. 

2. De Dopingautoriteit hoort direct betrokkenen in persoon indien dat naar haar 

oordeel van belang is voor het nader onderzoek.  

3. De Dopingautoriteit kan, indien de aard of de complexiteit van een melding dat 

wenselijk maakt, hiertoe een speciale onderzoekscommissie samenstellen, 

waarin de benodigde deskundigheid aanwezig is. In een onderzoekscommissie 

heeft minimaal één functionaris van de Dopingautoriteit zitting. Leden van het 

bestuur van de Dopingautoriteit kunnen geen deel uitmaken van een 

onderzoekscommissie. 

4. De Dopingautoriteit kan daarnaast een of meer deskundigen raadplegen indien 

dat naar haar oordeel van belang is voor het nader onderzoek. 

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

6. Het verslag, bedoeld in het zesde lid, wordt voorgelegd aan degene met wie 

gesproken is. Deze persoon krijgt de gelegenheid om binnen drie weken 

schriftelijk te reageren op het verslag. 

 

 

Artikel 10 

De Dopingautoriteit kan, indien tijdens het nader onderzoek blijkt dat de melding niet zal 

leiden tot tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging met een redelijke kans op 

veroordeling, het nader onderzoek beëindigen. Zij deelt dit zo spoedig mogelijk 

gemotiveerd schriftelijk mede aan de melder, en aan direct betrokkenen die in het kader 

van het onderzoek in persoon gehoord zijn. 

 

 

Artikel 11 

De Dopingautoriteit kan, indien het in het kader van het onderzoek gewenst is, de door 

de melder verstrekte informatie doorgeven aan andere anti-dopingorganisaties, justitiële 



instanties of professionele organen onder voorwaarde dat de identiteit van de melder niet 

verstrekt wordt aan die organisaties, en de doorgegeven informatie niet herleidbaar is tot 

diens identiteit. 

 

 

Artikel 12 

1. Na beëindiging van het nader onderzoek, anders dan door toepassing van 

artikel 11, legt de Dopingautoriteit de relevante feiten vast in een rapport. 

2. Het rapport wordt zo spoedig mogelijk ter kennis van de melder en eventuele 

andere direct betrokken personen gebracht. 

3. Het rapport kan bovendien openbaar gemaakt worden via de website van de 

Dopingautoriteit of een andere geschikt medium, waarbij niet-relevante tot 

een persoon herleidbare gegevens uit het rapport verwijderd worden. 

4. Indien het voor een adequate informatieverstrekking aan het publiek niet 

noodzakelijk is om het gehele rapport openbaar te maken, kan worden 

volstaan met het openbaar maken van een samenvatting van het 

onderzoeksrapport, waarbij niet-relevante tot een persoon herleidbare 

gegevens niet in deze samenvatting vermeld worden. 

 

 

Artikel 13 

In gevallen waarin andere wettelijke of voorgeschreven procedures gehanteerd moeten 

worden, wijst de Dopingautoriteit de melder hierop. In die gevallen is deze Leidraad niet 

van toepassing. 

 

 

Artikel 14 

Als de Dopingautoriteit in het onderzoek tot de overtuiging is gekomen dat de 

geconstateerde feiten tuchtrechtelijk en/of strafrechtelijk vervolgd dienen te worden, 

brengt zij de feiten ter kennis van de instantie(s) die met tuchtrechtelijke of 

strafrechtelijke vervolging belast is (zijn). 

 

 

Artikel 15 

Indien de Dopingautoriteit meent dat het nemen van maatregelen in verband met de 

gezondheid of veiligheid van een betrokkene geen uitstel verdraagt, is zij bevoegd van de 

hiervoor beschreven procedure af te wijken, waarbij de Dopingautoriteit ernaar streeft 

om de hiervoor beschreven verplichtingen na te komen waar en in zoverre dit mogelijk 

is. 

 

 

Artikel 16 

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

 

 

Artikel 17 

Deze regeling wordt aangehaald als: Leidraad meldingen Dopingautoriteit. 


