Verklaring eigendomsoverdracht voedingssupplementen
in verband met verzoek tot analyse bij positieve uitslag
Naam: ……………………………………………
Adres: ……………………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………………
E-mailadres: …………………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………….
Sport: …………………………………………
Hierna te noemen ‘de sporter’
De sporter verklaart hierbij op ……-…………-2020 te …………………………………………………..
(plaats) het volgende supplement/de volgende supplementen aan de Dopingautoriteit te
hebben overgedragen met het verzoek deze te laten analyseren door een WADAgeaccrediteerd laboratorium op de aanwezigheid van stoffen die voorkomen op de WADA
Dopinglijst:
Nr.

Naam supplement

Aantal

Verpakking (open, gesloten of geseald)

1.
2.
3.
4.

De sporter verklaart akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
1. De sporter draagt door ondertekening van deze verklaring al zijn/haar
eigendomsrechten m.b.t. de hierboven genoemde voedingssupplementen geheel
en onvoorwaardelijk over aan de Dopingautoriteit. Het is de Dopingautoriteit niet
toegestaan dit recht over te dragen, behoudens voorafgaande toestemming van
de sporter. De uitslagen van de analyses van de supplementen zijn eigendom van
de Dopingautoriteit.
2. De Dopingautoriteit heeft het recht om niet alle aangeleverde
voedingssupplementen te laten analyseren.
3. De sporter dient de kosten van de voor analyse in aanmerking komende
voedingssupplementen voorafgaand aan de uitvoering van deze analyse aan de
Dopingautoriteit te voldoen op de door de Dopingautoriteit aangewezen wijze. De
Dopingautoriteit geeft vooraf inzicht in de kosten. Indien de sporter niet tijdig
en/of volledig voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt de sporter geacht af
te zien van zijn verzoek tot het (laten) analyseren van de voedingssupplementen.
1

De Dopingautoriteit behoudt het recht om de analyse voor eigen doel en rekening
uit te laten voeren.
4. De Dopingautoriteit kiest een WADA-geaccrediteerd laboratorium voor de
uitvoering van de analyse van de voedingssupplementen. Het laboratorium
bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie waarop de analyse zal plaatsvinden.
5. De sporter en/of een door hem aangewezen persoon en/of een
vertegenwoordiger van de Dopingautoriteit, mogen op eigen kosten bij het
analyseren van de voedingssupplementen in het laboratorium aanwezig zijn. De
onmogelijkheid aanwezig te zijn bij de analyse van de voedingssupplementen
leidt niet tot ongeldigheid van de uitslag van de analyse. Het laboratorium kan
(nadere) regels stellen inzake de aanwezigheid van personen bij de analyse(s).
6. De Dopingautoriteit stelt de sporter zo spoedig mogelijk nadat de Dopingautoriteit
de uitslag van de analyse heeft ontvangen, schriftelijk - door middel van een
aangetekende brief - op de hoogte van de uitslag van de analyse van de
voedingssupplementen.
7. De Dopingautoriteit is gerechtigd om de uitslag van de analyse naar eigen inzicht
te beoordelen en/of te becommentariëren ten behoeve van de dopingzaak tegen
de sporter of in het algemeen - zonder dat hierbij gegevens worden gepubliceerd
die tot de sporter zijn te herleiden - ten behoeve van de uitvoering van haar
wettelijke taken.
8. De Dopingautoriteit kan de voedingssupplementen op elk moment, dat wil zeggen
voor én na de kennisgeving aan de sporter over de uitslag van de analyse, laten
heranalyseren en/of verder laten analyseren. Indien de Dopingautoriteit tot herof verdere analyse van de voedingssupplementen besluit, draagt de
Dopingautoriteit de kosten voor deze analyse, inclusief de kosten voor het
bewaren van het betreffende voedingssupplement.
9. Naast de Dopingautoriteit kan ook WADA de voedingssupplementen op elk
moment laten heranalyseren en/of verder laten analyseren. Indien WADA tot herof verdere analyse van de voedingssupplementen besluit, draagt WADA de kosten
voor deze analyse, inclusief de kosten voor het bewaren van het betreffende
voedingssupplement.
10. Een weigering van de Dopingautoriteit en/of WADA een voedingssupplement te
laten heranalyseren of verder te analyseren en/of beschikbaar te stellen voor
heranalyse, heeft geen invloed op (i) het analyseresultaat, op (ii) de (eventuele)
vaststelling van een dopingovertreding, noch (iii) op enig ander aspect inzake de
(tuchtrechtelijke) behandeling van een dopingzaak.
11. De Dopingautoriteit is gerechtigd onderzoek uit te (laten) voeren naar elke
gedraging van de sporter met betrekking tot de aangeleverde
voedingssupplementen.
12. De hiervoor bedoelde handelingen en/of onderzoeken vinden plaats in het kader
van de handhaving van het van toepassing zijnde dopingreglement. Deze
handhaving is expliciet niet beperkt tot de beoordeling of sprake is van de
oorspronkelijk vastgestelde overtreding, maar strekt zich ook uit tot de
beoordeling of de sporter en/of anderen een andere dopingovertreding
heeft/hebben begaan.
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13. De Dopingautoriteit verwerkt de analyse- en daarmee verband houdende
gegevens uitsluitend in verband met de in deze verklaring genoemde doelen.
14. De Dopingautoriteit bepaalt de bewaarplaats van de voedingssupplementen. Als
de voedingssupplementen en/of gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de
genoemde doelen zal de Dopingautoriteit deze niet langer bewaren, tenzij de
gegevens op grond van de wet nog niet mogen worden verwijderd.
De sporter gaat door ondertekening van deze verklaring akkoord met de werkwijze en
voorwaarden met betrekking tot de analyse van de door de sporter aangeboden
voedingssupplementen, en verklaart daaromtrent voldoende te zijn voorgelicht.

Voor akkoord,
Naam
Handtekening
Datum
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