Toelichting bij verklaring eigendomsoverdracht
voedingssupplementen in verband met verzoek tot analyse bij
positieve uitslag
1. Inleiding
Bij u is een dopingcontrole uitgevoerd. Bij deze dopingcontrole is er een verboden stof
gevonden die op de dopinglijst van uw sportbond staat. Denkt u dat deze verboden stof
afkomstig is uit voedingssupplementen die u heeft gebruikt? Dan kunt u deze
voedingssupplementen via de Dopingautoriteit laten analyseren. Hieronder leest u wat u
hiervoor moet doen en wat de voorwaarden zijn.
2. U wilt uw voedingssupplementen laten analyseren. Wat moet u doen?
Als u uw voedingssupplementen wilt laten analyseren, moet u het volgende doen.





Neem contact op met de Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit stelt u dan de
volgende vragen:
welke voedingssupplementen heeft u gebruikt op de dag van de
dopingcontrole én in de periode daarvoor?
welke van deze voedingssupplementen heeft u nog?
U levert de voedingssupplementen in bij de Dopingautoriteit.
U tekent een verklaring waarin u de Dopingautoriteit verzoekt om
voedingssupplementen te laten analyseren. Hiermee gaat u akkoord met de
voorwaarden voor het analyseren van voedingssupplementen.

3. Welke voedingssupplementen laat de Dopingautoriteit analyseren?
3.1. Welke voedingssupplementen de Dopingautoriteit laat analyseren, hangt onder
andere af van het volgende:
 welke voedingssupplementen heeft u nog?
 bij welke voedingssupplementen is er een kans dat we de verboden stof vinden?
 welke voedingssupplementen zitten nog in de originele, gesloten verpakking?
3.2. De Dopingautoriteit hoeft niet alle voedingssupplementen te laten analyseren die u
bij ons aanlevert. Onder andere de volgende voedingssupplementen hoeft de
Dopingautoriteit niet te laten analyseren:
 voedingssupplementen waarvan de Dopingautoriteit niet kan vaststellen dat u ze
heeft gebruikt, bijvoorbeeld omdat u ze niet heeft vermeld op het
dopingcontroleformulier;
 voedingssupplementen waarvan het zeer twijfelachtig is dat er een verboden stof
in zit;
 producten die te veel verschillen van de voedingssupplementen die u heeft
gebruikt.
4. Wie betaalt de kosten van de analyse?
4.1. De Dopingautoriteit laat u weten wat de analyse van de voedingssupplementen kost
en hoe u kunt betalen. Nadat u heeft betaald, geeft de Dopingautoriteit de opdracht aan
een laboratorium om de voedingssupplementen te analyseren.
4.2. U kunt geen geld terugkrijgen. Ook niet als er bij de analyse geen verboden stof
gevonden is.
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5. Analyse & uitslag
5.1. De analyse wordt uitgevoerd door een laboratorium dat is goedgekeurd door het
Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).
5.2. De Dopingautoriteit laat u weten wat het resultaat is van de analyse van de
voedingssupplementen. U heeft zelf geen contact met het laboratorium dat de analyse
uitvoert.
6. Wat kunt u doen met de uitslag van de analyse?
Een tuchtrechter beoordeelt de overtreding van het dopingreglement en bepaalt de straf.
Wilt u dat de tuchtrechter de uitslag van de analyse van de voedingssupplementen
meeneemt in zijn beoordeling? Dan kunt u de uitslag van de analyse in uw
verweerschrift verwerken. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. U bepaalt dus zelf of u
de uitslag van de analyse aan de tuchtrechter voorlegt en hoe u dit doet.
7. Wat kan de tuchtrechter doen met de uitslag van de analyse?
7.1. De tuchtrechter beoordeelt de uitslag van de analyse van het voedingssupplement.
De tuchtrechter besluit daarna of en hoe de uitslag van deze analyse invloed heeft op
zijn beoordeling van uw overtreding en op de straf die u krijgt.
7.2. Is er bij de analyse van uw voedingssupplement dezelfde verboden stof gevonden
als bij de dopingcontrole? Dan kan de tuchtrechter beslissen om u een lagere straf te
geven. Let op: u heeft niet de garantie dat u in deze situatie een lagere straf krijgt. De
tuchtrechter houdt namelijk o.a. rekening met de volgende factoren:
 Hoe waarschijnlijk is het dat de aanwezigheid van de verboden stof in uw
(urine)monster door het gebruik van een voedingssupplement komt?
 Is het geanalyseerde voedingssupplement van dezelfde batch als het
voedingssupplement dat u heeft gebruikt? Voedingssupplementen worden in
batches gemaakt. De verpakkingen die tijdens een aaneengesloten periode
worden gemaakt, maken deel uit van dezelfde batch. Elke batch is te herkennen
aan een identiek batchnummer of productienummer.
 Was de verpakking van het geanalyseerde voedingssupplement al geopend? Als
de verpakking open was, is het niet duidelijk hoe en wanneer de verboden stof in
het voedingssupplement is gekomen.
 Hoeveel schuld heeft u zelf in deze situatie?
8. Wat kan de Dopingautoriteit doen in de behandeling van uw tuchtzaak?
De Dopingautoriteit mag tijdens de behandeling van uw zaak door de tuchtrechter haar
mening geven over:
 het feit dat u voedingssupplementen heeft gebruikt;
 de uitslag van de analyse van de voedingssupplementen die u heeft gebruikt.
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