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Bericht NOC*NSF aan Sportbonden
Statutaire Wijziging: Binding Sporters aan Dopingautoriteit
Voor het goed inregelen van het integriteitsbeleid willen we jullie de volgende statutaire wijziging
nadrukkelijk adviseren: Het regelen van de juridische binding van sporters en begeleiders van
topsportbonden aan de Dopingautoriteit.
Binding sporters en begeleiders aan de Dopingautoriteit
Zoals in augustus 2018 al via Ledennet werd gecommuniceerd ligt er een adviesrapport over hoe de
juridische binding van sporters en begeleiders aan de beslissingen van de Dopingautoriteit beter kan
worden ingeregeld. Deze juridische binding is noodzakelijk zodat de Dopingautoriteit zijn taken met
betrekking tot dopingbestrijding ook juridisch gerechtvaardigd kan uitvoeren. Graag willen we
doormiddel van dit bericht de sportbonden informeren over hoe dit advies geïmplementeerd kan
worden. We streven ernaar dat alle topsportbonden voor 1-1-2020 dit gerealiseerd hebben.
Advies
Het advies voor topsportbonden waar sporters een direct lidmaatschap met de bond hebben luidt als
volgt: de bonden kunnen doormiddel van een ledencontract tussen sportbond en Dopingautoriteit de
binding voor hun leden realiseren. Hiervoor zal – als dat nog niet het geval is – tevens een statutaire
bepaling over derdenbeding moeten worden opgenomen door de sportbond.
We adviseren bonden om ook begeleiders zo veel mogelijk lid te maken van de bond want daarmee
creëer je dat deze leden onder de integriteitsreglementen en het tuchtrecht vallen en daarmee
veroordeeld kunnen worden indien ze in integriteitszaken betrokken raken. Daarnaast is ook tevens
de binding tussen begeleiders en Dopingautoriteit geregeld.
De sportbonden waar sporters of begeleiders geen direct lidmaatschap hebben dienen maatwerk
afspraken met de Dopingautoriteit te maken.
Statutaire bepaling
Er is een statutaire bepaling door experts opgesteld die door de bond kan worden overgenomen in
de statuten. De bepaling ziet er als volgt uit:
De sportbond is bevoegd ten laste van haar leden in het kader van de bestrijding van doping in de
sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan met
rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de sportbond gebonden zijn aan het door de
Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal Dopingreglement, alsmede aan de daarop gebaseerde
beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen.
Ledencontract
Er is ook een model ledencontract door NOC*NSF opgesteld en afgestemd met enkele bonden en de
Dopingautoriteit. Dit ledencontract is bedoeld om de afspraak van de ledenbinding (sporters en
begeleiders) tussen Dopingautoriteit en sportbond juridisch vast te leggen. De Dopingautoriteit zal in
de komende periode de sportbonden benaderen om dit Ledencontract met hen af te sluiten. Voor
inzage in het model ledencontract zie onderstaande bijlage 1.

Bijlage 1. Model Ledencontract Sportbond en Dopingautoriteit
Ondergetekenden:
1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid [naam Sportbond], gevestigd te [postcode +
plaats], [adres], ten deze volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer /
mevrouw [naam], directeur, hierna te noemen: “(Naam) Sportbond”;
en
2. Zelfstandig bestuursorgaan Dopingautoriteit, gevestigd te 2908 ME Capelle aan den IJssel,
Barbizonlaan 55, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Ram, voorzitter, hierna te
noemen “Dopingautoriteit",
Hierna ook aan te duiden als “Partij” of gezamenlijk als “Partijen”,
overwegende dat:
• eind 2017 een werkgroep in het leven is geroepen met als opdracht: “een voor sportbonden,
Dopingautoriteit, NOC*NSF en ISR bevredigende oplossing zoeken om ervoor te zorgen dat
individuele leden (de sporters) van sportverenigingen en/of sportbonden juridisch gebonden zijn
aan de beslissingen van de Dopingautoriteit”;
•

deze werkgroep heeft geconcludeerd dat het ledencontract de beste optie is om een dergelijke
binding tussen (individuele leden van) de sportbond en de Dopingautoriteit te realiseren;

•

inmiddels op 1 januari 2019 de Wet uitvoering antidopingbeleid (hierna “Wuab”) in werking is
getreden en op diezelfde datum zelfstandig bestuursorgaan Dopingautoriteit is opgericht;

•

de Wuab de Dopingautoriteit een wettelijke (publiekrechtelijke) grondslag geeft voor het
uitvoeren van haar taken in het kader van de uitvoering van het antidopingbeleid in
overeenstemming met de Wereld Anti-Doping Code (art. 5 Wuab), en de Dopingautoriteit op
grond van de Wuab duidelijke afgebakende bevoegdheden heeft gekregen, die nodig zijn voor
het op adequate wijze uitvoeren van het dopingcontroleproces alsook het verwerken van
persoonsgegevens en het uitwisselen van relevante gegevens met andere bestuursorganen (art. 6
en 12 Wuab);

•

Partijen ten aanzien van het voorgaande afspraken wensen te maken over de binding van de leden
van de Sportbond aan het Nationaal Dopingreglement, alsmede aan beslissingen van de
Dopingautoriteit (en haar commissies);

•

Sportbond daartoe een statutaire bepaling heeft opgenomen in art. ….. van zijn statuten;

verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Aard en inhoud van de overeenkomst
Dit is een overeenkomst met derdenwerking, in de zin van artikel 46 van boek 2 BW (Burgerlijk
Wetboek), het zogeheten ledencontract, waarbij de leden van de Sportbond worden gebonden aan de
navolgende bepalingen.
Artikel 2 Binding leden Sportbond
1. De Sportbond en zijn leden zijn gebonden aan het door de Dopingautoriteit opgestelde Nationaal
Dopingreglement, waarvan de van toepassing zijnde versie is vastgesteld conform het
daaromtrent in de statuten van de Sportbond bepaalde.

2.

3.

De Sportbond en zijn leden zijn gebonden aan de beslissingen (besluiten en beschikkingen) van
de Dopingautoriteit, uitsluitend voor zover deze voortvloeien uit de Wuab en het Nationaal
Dopingreglement. Hiertoe behoren in elk geval de beslissingen die zijn opgenomen in Bijlage 1a.
De Sportbond en zijn leden zijn gebonden aan beslissingen van de volgende door de
Dopingautoriteit ingestelde commissies:






Geneesmiddelen Dispensatie Sportercommissie (GDS-commissie);
GDS-beroepscommissie;
Commissie Naleving Dopingsancties (CND);
Beroepscommissie Naleving Dopingsancties;

en eventuele nieuwe, uitsluitend uit verplichtingen op basis van de World Anti-Doping Code
voortvloeiende, op te richten commissies ten behoeve van het dopingcontroleproces (als bedoeld
in de Wuab). Indien hiervan sprake is, zal de Dopingautoriteit de Sportbond hiervan tijdig en
vooraf op de hoogte stellen.
Artikel 3 Duur en opzegging van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor
onbepaalde / bepaalde tijd.
2. Deze overeenkomst kan door ieder der Partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van ….
maanden.
Artikel 4 Tussentijds beëindiging van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst kan onmiddellijk tussentijds schriftelijk worden opgezegd, in de navolgende
gevallen:
a)

de andere Partij failleert, aan deze surseance van betaling wordt verleend, deze wordt ontbonden
dan wel geliquideerd of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, of door haar een
onderhands akkoord wordt aangeboden aan haar crediteuren;

b) één van Partijen zijn activiteiten staakt dan wel ophoudt te bestaan.
Artikel 5 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 6 Geschillenregeling
1. Er is sprake van een geschil met betrekking tot, voortvloeiend uit, of met betrekking tot deze
overeenkomst, indien één van beide Partijen aan de andere Partij schriftelijk verklaart dat dit het
geval is.
2. Partijen zullen altijd eerst trachten de geschillen voortvloeiende uit of met betrekking tot deze
overeenkomst (al dan niet onder leiding van een mediator) in goed overleg te beslechten.
3. Lukt het niet het geschil in goed overleg te beslechten, dan wordt het geschil voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter, die tevens bevoegd is in spoedeisende gevallen van het geschil kennis
te nemen zonder dat lid 2 voordien toepassing vindt.

Artikel 7 Bijlagen
Deze overeenkomst heeft één bijlage, welke integraal onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te [plaats], op [datum],

1. Naam Sportbond

2. Dopingautoriteit

Naam
Directeur

H. Ram
Voorzitter

Bijlage 1a.
Overzicht van beslissingen (besluiten/beschikkingen) van de Dopingautoriteit waaraan de
sportbond en zijn leden zijn gebonden (limitatief)
1. De beslissing op een verzoek om dispensatie.
2. De beslissing om een sporter toe te voegen aan de topsportgroep (Registered Testing Pool),
alsmede de beslissing om een sporter die in de topsportgroep is opgenomen, uit die groep te
laten afvloeien.
3. De beslissing tot aanwijzing van een sporter bij wie in het kader van het dopingcontroleproces
een of meer lichaamsmonsters zullen worden afgenomen.
4. De beslissing dat een sporter of andere persoon zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden
van een aan hem/haar wegens het begaan van een dopingovertreding opgelegde periode van
uitsluiting, waaronder tevens dient te worden begrepen de beslissing inzake de gevolgen van het
niet naleven van de opgelegde periode van uitsluiting.
5. Het in rekening brengen van een tarief ter vergoeding van het uitvoeren van het
dopingcontroleproces.
6. De beslissing om een ‘strike’ toe te kennen wegens een whereabouts-fout

