Antidoping Statuut Atletiekunie
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie, hierna te noemen Atletiekunie,
overwegende,

dat statutair verankerd is dat de tuchtrechtspraak van de Atletiekunie inzake doping is
ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak;

dat in het Directiestatuut Atletiekunie d.d. 24 mei 2018 bevoegdheden met betrekking tot de
dagelijkse vertegenwoordiging van de Atletiekunie en de leiding van de werkorganisatie door het
bestuur zijn overgedragen aan de directeur;

dat het in navolging van het Directiestatuut Atletiekunie d.d. 24 mei 2018 gewenst is om vast te
stellen welke taken aan de directeur zijn opgedragen in het geval sprake is van een mogelijke
overtreding in het kader van de uitvoering van het antidopingbeleid,
besluit de volgende regeling vast te stellen.

Artikel 1.
a.

b.

c.

d.

De verantwoordelijkheden ten aanzien van positiefmeldingen bij dopingkwesties zijn met de
intrede van de Dopingautoriteit en de overdracht van tuchtzaken aan het Instituut
Sportrechtspraak gewijzigd. De bepalingen in de statuten van de Atletiekunie en het vigerende
Dopingreglement Instituut Sportrechtspraak zijn daarbij leidend. Daarnaast dienen uiteraard de
bepalingen van het antidopingbeleid van de IAAF te worden gerespecteerd.
In het geval het dopinglaboratorium een positiefmelding signaleert wordt zowel de
Dopingautoriteit (DA) als de internationale federatie (IAAF) door het betrokken laboratorium
geïnformeerd. De uitslag gaat naar beide organisaties, echter uitsluitend op monsternummer en
niet op naam. Slechts de organisatie die het monster feitelijk heeft genomen (DA of IAAF) kan
de uitkomst naar de betrokken atleet herleiden.
De IAAF legt de uitvoering van de procedure in het geval van een mogelijke dopingovertreding
in eerste instantie neer bij de nationale federatie. De Atletiekunie is verplicht om de IAAF te
informeren over de genomen stappen gedurende de tuchtprocedure.
In het geval de Dopingautoriteit een vermoedelijke dopingovertreding vaststelt, informeert deze
zowel de betrokken atleet als de Atletiekunie. Deze laatste informeert hierover de IAAF.

Artikel 2.
Een vermoedelijke overtreding in het kader van het antidopingbeleid leidt tot de volgende aanpak:
a.
b.

c.
d.
e.

f.

g.

De Dopingautoriteit dan wel de IAAF informeert de directeur van de Atletiekunie schriftelijk over
een dopingzaak als bedoeld in het Dopingreglement Instituut Sportrechtspraak;
De directeur van de Atletiekunie stelt een crisisteam samen dat hem adviseert over de te
nemen stappen. Van het team maken in ieder geval deel uit de technisch directeur en, in het
geval van een positiefmelding, tevens een sportarts;
De sportarts adviseert het crisisteam inhoudelijk over de aard van de in geding zijnde stoffen en
gaat tevens na of de procedure met betrekking tot te verlenen dispensaties correct is verlopen;
De directeur van de Atletiekunie informeert zakelijk het uniebestuur en belegt een voorlopige
hoorzitting met de betrokken atleet;
De directeur fungeert – bij voorkeur in aanwezigheid van één van de bestuursleden – als
gespreksleider tijdens de voorlopige hoorzitting. Tevens informeert hij de atleet over de
vigerende bepalingen van het Dopingreglement. Hij adviseert de atleet om zich in het verloop
van de procedure te laten begeleiden door een vertrouwenspersoon en of juridisch adviseur;
De directeur bereidt, indien vereist op grond van het Dopingreglement, een te nemen
ordemaatregel voor en legt deze ter besluitvorming voor aan het uniebestuur. Hij draagt zorg
voor de uitreiking dan wel verzending van de ordemaatregel aan de betrokken atleet. De atleet
tekent voor ontvangst van deze ordemaatregel;
De technisch directeur ziet - in afstemming met de bondscoach - er op toe dat de betrokken
atleet afziet van deelname aan wedstrijden en trainingen onder auspiciën van de Atletiekunie;
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h.
i.
j.

k.

Voorts draagt de directeur zorg voor de voortgangsrapportage aan de IAAF. Hij onderhoudt
tevens de contacten met de directeur van de Dopingautoriteit;
De directeur doet namens de Atletiekunie aangifte bij de Tuchtcommissie van het Instituut
Sportrechtspraak. Daartoe is hij bij vaststelling van het directiestatuut gemachtigd;
De directeur treedt op als woordvoerder naar de pers. De Atletiekunie hanteert hierin een
neutrale, zakelijke, informatievoorziening. Het moment waarop de pers wordt geïnformeerd valt
veelal samen met het moment waarop de Atletiekunie formeel een ordemaatregel oplegt dan
wel aangifte doet bij de Tuchtcommissie van het ISR en hierop een finale uitspraak volgt;
Tot slot draagt de directeur er zorg voor dat eventueel door het uniebestuur opgelegde
ordemaatregel dan wel opgelegde straffen van de Tuchtcommissie worden gevolgd.

Artikel 3.
a.

b.

c.

d.

Bij een schriftelijk ontvangen en herleidbare aanwijzing over een vermoedelijke overtreding van
het Dopingreglement dan wel betrokkenheid hierbij, informeert de directeur van de Atletiekunie
hierover de Dopingautoriteit. Hij stelt de bestuursvoorzitter van de gedane melding in kennis,
zonder daarbij de identiteit van de betreffende atleet te benoemen;
De melding ten behoeve van de Dopingautoriteit bevat in elk geval de volgende elementen:

De naam en het adres van de melder;

De dagtekening van de melding;

Een omschrijving van de mogelijke dopingovertreding;

Eventuele informatie over personen die hierbij direct of indirect betrokken zijn;

Ondertekening van de melder.
Met inachtneming van de bepalingen in de Leidraad meldingen Dopingautoriteit stelt de
Dopingautoriteit een onderzoek in. Indien de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding
geven, wordt hiervan schriftelijk melding gedaan bij de Atletiekunie.
De directeur van de Atletiekunie draagt zorg voor de verder te volgen procedure en werkwijze
conform artikel 2 van dit statuut.

Artikel 4.
a.
b.
c.

Van alle genomen stappen en onderhouden contacten wordt door de directeur registratie
gehouden in het dossier aangaande de onderhavige dopingkwestie.
De directeur pleegt nauwgezet afstemming met de voorzitter en portefeuillehouders in het
uniebestuur in verband met de procedurele afwikkeling van een eventuele dopingkwestie;
De directeur ziet er op toe dat een nader aan te wijzen functionaris binnen de Atletiekunie
fungeert als contactpersoon voor het invullen van de zorgplicht voor de atleet.

Artikel 5.
a.
b.

Bij langdurige afwezigheid van de directeur neemt de adviseur Planning & Control van de
Atletiekunie waar. Deze beschikt gedurende de waarneming over dezelfde bevoegdheden.
Er wordt een interne werkwijze voor de uitvoering van de waarneming vastgesteld.

Artikel 6.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Antidoping Statuut Atletiekunie’.

Voor advies voorgelegd aan de Unieraad van de Atletiekunie en daarna vastgesteld door het bestuur
van de Atletiekunie,
Arnhem, 24 mei 2018.
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