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DOPINGCONTROLE-BIJLAGE  
 

 

 

BETREFT: Bijlage behorend bij het (Nationaal) Dopingreglement 

AUTEUR: Dopingautoriteit 

DATUM: 1 januari 2018 

 

 

 

Artikel 1 Algemeen 

 

1.1.  Deze Bijlage maakt deel uit van het Dopingreglement.  

 

1.2.  Deze Bijlage hanteert de begripsomschrijvingen zoals die zijn gedefinieerd in het 

Dopingreglement.  

 

1.3.  In aanvulling op hetgeen is bepaald in het Dopingreglement, de World Anti-

Doping Code (hierna: de Code), alsmede de International Standard for Testing 

and Investigations (ISTI), geldt inzake de whereabouts hetgeen in deze Bijlage is 

gesteld. 

 

 

Artikel 2 Begripsbepalingen 

 

In aanvulling op de in het Dopingreglement vastgelegde definities, hanteert deze Bijlage 

de volgende definities: 

 

2.1.  International Level Athlete: een lid dat zijn sport beoefent (bijvoorbeeld door het 

deelnemen aan wedstrijden en/of evenementen) op internationaal niveau, zoals 

gedefinieerd door de relevante internationale federatie in overeenstemming met 

de International Standard for Testing and Investigations (ISTI). 

2.2.  National Level Athlete: een lid dat zijn sport beoefent op het hoogste nationale 

niveau in zijn sportdiscipline.  

2.3.  Testproces: het onderdeel van het dopingcontroleproces dat (i) de planning van 

de dopingcontrole(s), (ii) de aanwijzing ter dopingcontrole, (iii) de afname van 

het monster, (iv) de verwerking van het monster, alsmede (v) het transport van 

het monster naar het laboratorium omvat. 

 

 

Artikel 3 Toepassingsgebied 

 

3.1.  Op deze Bijlage is naast het Dopingreglement tevens van toepassing de Code, 

alsmede de ISTI. 

 

3.2.  Alleen leden die een sport beoefenen, zijn verplicht dopingcontroles te ondergaan. 

 

 

Artikel 4 Testproces 

 

Naast de ISTI bevat artikel 5 van de Code specifieke bepalingen en regelingen inzake het 

testproces. Deze bepalingen zijn van toepassing op het testproces en de uitvoering van 

dopingcontroles.  
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Artikel 5 Uitvoerende organisaties  

 

5.1. Indien een dopingcontrole door of namens de Dopingautoriteit wordt uitgevoerd, 

wijst de Dopingautoriteit het laboratorium aan.  

 

5.2. Indien dopingcontroles door of namens de Dopingautoriteit worden uitgevoerd: 

a. bepaalt de Dopingautoriteit het aantal controlemomenten; 

b. wijst de Dopingautoriteit de wedstrijden, trainingen, momenten en locaties 

aan waar dopingcontroles binnen en/of buiten wedstrijdverband zullen worden 

uitgevoerd; en 

c. selecteert de Dopingautoriteit de leden, welke selectie zowel op willekeurige 

als op niet-willekeurige wijze kan geschieden. 

 

5.3. De Bond dient de Dopingautoriteit op diens verzoek correct, volledig en tijdig op 

de hoogte te stellen van de onder auspiciën van de Bond vallende activiteiten 

waarin het aannemelijk is dat leden die zijn opgenomen in de registered testing 

pool (RTP), (zullen) participeren. Onder deze (wedstrijd- en trainings)activiteiten 

vallen in ieder geval: (inter)nationale wedstrijddata, toernooidata, 

evenementdata, competitiedata, en centrale trainingsdata, alsmede de locaties en 

tijdstippen die bij deze activiteiten horen, alsmede wijzigingen hieromtrent.  

 

5.4. Aan WADA komen de bevoegdheden tot het (laten) uitvoeren van dopingcontroles 

toe die zijn vastgelegd in artikel 20 van de Code.  

 

 

Artikel 6 Uitvoering dopingcontrole 

 

6.1.  De Dopingautoriteit is bevoegd leden die behoren tot de RTP en leden die niet 

behoren tot de RTP, te selecteren voor dopingcontroles binnen en buiten 

wedstrijdverband. Deze leden zijn verplicht medewerking te verlenen aan de 

dopingcontroles. 

 

6.2. Leden, alsmede bij de Bond aangesloten verenigingen en/of clubs zijn verplicht 

volledig, tijdig en ook overigens naar behoren hun medewerking aan de 

dopingcontrole te verlenen, aanwijzingen van de (assistent) dopingcontroleofficial 

op te volgen, alsmede gehoor te geven aan verzoeken van de (assistent) 

dopingcontroleofficial.  

 

 

Artikel 7 Registered testing pool 

 

7.1.  De Bond dient de namen, contact- en verblijfsgegevens van: 

a. de (categorieën van) leden waarvan de Dopingautoriteit heeft aangeven die 

toe te voegen of toe te hebben gevoegd aan de RTP; en  

b. leden die uitkomen, zijn uitgekomen, dan wel naar verwachting uit zullen 

komen in en/of op door de Dopingautoriteit bepaalde competities, onderdelen, 

disciplines, afdelingen en/of niveaus,  

correct en binnen een door de Dopingautoriteit gestelde termijn en op een door 

de Dopingautoriteit vastgestelde wijze bij de Dopingautoriteit aan te leveren.  

 

7.2.  De Bond dient de Dopingautoriteit te ondersteunen in het verkrijgen van namen 

van leden voor de RTP, indien de Dopingautoriteit de Bond hier om verzoekt. 
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Artikel 8 Legitimatie/identificatie 

 

Bij door de Dopingautoriteit uit te voeren dopingcontroles waarbij een urinemonster 

wordt afgenomen, geldt het volgende.  

 

8.1.  De (assistent) dopingcontroleofficials dienen zich bij de aanwijzing van de 

betrokkene ter dopingcontrole, bij de melding door de betrokkene bij het 

dopingcontrolestation (zijnde de locatie waar de afnameprocedure plaatsvindt, 

dan wel zal plaatsvinden), en op verzoek van de betrokkene of diens begeleider 

te legitimeren met behulp van een door de Dopingautoriteit verstrekt 

legitimatiebewijs.  

 

8.2.  Indien de dopingcontroleofficial niet in staat is zich te legitimeren op de wijze als 

vermeld in het vorige lid van dit artikel, is de betrokkene niet gehouden 

instructies van hem op te volgen of (enig facet van) de dopingcontrole te 

ondergaan. In een dergelijk geval is het niet relevant of de assistent-

dopingcontroleofficial zich kan legitimeren.  

 

8.3. Indien de assistent-dopingcontroleofficial niet in staat is zich te legitimeren op de 

wijze als vermeld in artikel 8.1, maar de dopingcontroleofficial wel, kan de 

dopingcontrole doorgang vinden en is de betrokkene gehouden de instructies van 

de (assistent) dopingcontroleofficial op te volgen. 

 

8.4.  Indien de situatie als bedoeld in artikel 8.2 zich voordoet, wordt de 

dopingcontrole uitgesteld en indien mogelijk ingepland op een door de 

Dopingautoriteit nader te bepalen datum, tijdstip en locatie.  

 

8.5.  Het gestelde in artikel 8.1 is van overeenkomstige toepassing op 

vertegenwoordigers van WADA. Slechts indien deze vertegenwoordigers zich 

kunnen legitimeren, hebben zij toegang tot alle aspecten van de dopingcontrole, 

uitgezonderd het onderdeel dat betrekking heeft op het verlaten van het lichaam 

van de urine.  

 

8.6. Betrokkenen dienen zich zowel bij de aanwijzing ter dopingcontrole, als bij de 

melding in het dopingcontrolestation te kunnen identificeren.  

 

8.7.  In het geval de betrokkene niet in staat is zich te identificeren, kan de trainer, 

coach, (wettelijk) vertegenwoordiger of een begeleider voor de identiteit van de 

betrokkene instaan. In dat geval kan de dopingcontrole doorgang vinden. Naast 

de betrokkene dient in dat geval ook de persoon die voor de identiteit van de 

betrokkene instaat, het aanwijzingsformulier en het dopingcontroleformulier te 

ondertekenen. De dopingcontroleofficial beoordeelt of (voldoende) identificatie 

heeft plaatsgevonden en of de dopingcontrole doorgang kan vinden. De 

dopingcontroleofficial kan besluiten dat (definitieve) identificatie pas bij de 

afnameprocedure zal plaatsvinden.  

 

8.8. Ook indien identificatie niet plaatsvindt, kan de dopingcontroleofficial besluiten de 

dopingcontrole doorgang te laten vinden.  

 

 

Artikel 9 Aanwijzing ter dopingcontrole 

 

9.1.  Ieder lid dient in het kader van een wedstrijd, competitie of evenement na te 

gaan of hij is geselecteerd voor een dopingcontrole.  

 

9.2.  Een verzoek van de betrokkene om het tijdstip van melding bij het 

dopingcontrolestation uit te stellen mag, mits de betrokkene voortdurend onder 
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toezicht van de dopingcontroleofficial of een door deze aangewezen persoon kan 

staan, worden geaccepteerd op basis van de volgende redenen: 

a. de verplichting van de betrokkene te participeren in een prijsuitreiking, een 

huldiging, dan wel (overwinnings)ceremonie; 

b. mediaverplichtingen van de betrokkene; 

c. deelname van de betrokkene aan wedstrijden, dan wel wedstrijdonderdelen; 

d. de wens van de betrokkene een cooling down te verrichten; 

e. de wens van, dan wel noodzaak voor de betrokkene urgente medische 

behandeling te ondergaan; 

f. het door de betrokkene lokaliseren van een begeleider en/of tolk; of 

g. een andere naar de mening van de dopingcontroleofficial (of een door hem 

aan te wijzen persoon) aanvaardbare reden.  

 

9.3.  De beslissingsbevoegdheid terzake het in het vorige lid genoemde verzoek ligt bij 

de dopingcontroleofficial.  

 

 

 

Artikel 10 Afname urinemonster 

 

10.1.  De betrokkene mag zich bij de afnameprocedure laten vergezellen door een 

begeleider, voor zover dit de voortgang van de dopingcontrole niet hindert. Een 

minderjarige betrokkene heeft het recht een begeleider aanwezig te laten zijn bij 

het produceren van het urinemonster. De begeleider mag in dat geval alleen 

toezicht houden op de (assistent) dopingcontroleofficial en niet het afscheiden 

van de urine door de betrokkene observeren, tenzij de betrokkene specifiek om 

dat laatste vraagt.  

 

10.2.  De beslissingsbevoegdheid terzake de in de vorige twee leden genoemde rechten 

en verzoeken ligt bij de dopingcontroleofficial.  

 

10.3.  De betrokkene dient een door de dopingcontroleofficial aangegeven hoeveelheid 

urine te produceren en de aanwijzingen van de dopingcontroleofficial, dan wel een 

door de dopingcontroleofficial aangewezen persoon, op te volgen.  

 

10.4.  Indien de dopingcontroleofficial de betrokkene daarom verzoekt, is deze verplicht 

een of meer volgende urinemonsters te produceren.  

 

10.5.  De betrokkene, de dopingcontroleofficial en, indien aanwezig, de begeleider 

dienen het dopingcontroleformulier te ondertekenen.  

 

10.6. De beslissingsbevoegdheid inzake verzoeken van betrokkenen (en hun 

begeleiders) ten aanzien de uitvoering van de dopingcontrole ligt bij de 

dopingcontroleofficial. 

 

 

 

 

 

Artikel 11 Doel 

 

Monsters worden geproduceerd, verzameld en/of afgenomen in het kader van de 

handhaving van het Dopingreglement.  

 

 

Artikel 12  Interpretatie 
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12.1. De in de ISTI opgenomen commentaren worden geacht deel uit te maken van de 

ISTI, en moeten worden gebruikt bij de interpretatie van deze Bijlage.  

 

12.2.   In relevante gevallen geschiedt interpretatie van deze Bijlage aan de hand van de 

Engelstalige tekst van de ten tijde van de dopingcontrole van kracht zijnde ISTI.  

 

 


