Antidopingbeleid binnen de Atletiekunie
Inleiding
Atleten zijn te allen tijde ZELF verantwoordelijk voor alle verboden stoffen of afbraakproducten van
verboden stoffen die worden aangetroffen in zijn/haar (urine)monsters. Het is de persoonlijke plicht
van elke sporter ervoor te zorgen dat geen verboden stoffen en/of afbraakproducten daarvan in
zijn/haar lichaam binnenkomen. Tevens is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het melden van
medicatiegebruik en de aanvraag/verlenging van TUE’s.
Er hoeft geen opzet, schuld, nalatigheid van of bewust gebruik door de sporter te worden aangetoond
om een dopingovertreding volgens het dopingreglement te kunnen vaststellen.

Rollen en verantwoordelijkheden
IAAF (EA)

Stelt met inachtneming van de WADA-code (aanvullende) internationale regels op met betrekking
tot het dopingreglement en de procedurele gang van zaken bij dopingcontroles.

Verplicht organisatoren van internationale kampioenschappen om dopingcontroles te houden.

Stelt bij deze wedstrijden het aantal te houden dopingcontroles vast.

Houdt toezicht op de uitvoering van dopingcontroles op wedstrijden waarbij onder hun auspiciën
de dopingcontroles worden gehouden (internationale wedstrijden). De IAAF (/EA) kan het houden
van dit toezicht delegeren.

Behoudt zichzelf het recht voor om dopingcontroles te komen uitvoeren op nationale kampioenschappen en wedstrijden van gelijke importantie.

Dringt er bij zijn leden (federaties) zeer sterk op aan om out-of-competition (OoC) dopingcontroles te houden bij de nationale selecties.

Behoudt zichzelf (ook) het recht voor om OoC-dopingcontroles uit te voeren bij atleten van de
aangesloten federaties. Vooralsnog worden deze OoC-dopingcontroles alleen uitgevoerd bij
atleten die bij de ‘Top 20 van de wereld’ van de wereld horen.

Stelt de verplichting dat de atleten die behoren tot de 'Top 20 van de wereld' in het jaar
voorafgaande aan een toernooi minimaal twee OoC-dopingcontroles hebben ondergaan, willen
die atleten in aanmerking kunnen komen voor het prijzengeld dat de IAAF uitkeert tijdens deze
toernooien. De IAAF voert deze controles zelf uit of geeft opdracht daartoe.
Atletiekunie

Uniebestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het antidopingbeleid binnen de
Atletiekunie maar delegeert de coördinatie hiervan aan de directeur.

Delegeert de uitvoering van de dopingcontroles aan de Dopingautoriteit, daarbij aansluitend aan
het beleid van de nationale overheid.

Neemt de verplichting om dopingcontroles te laten uitvoeren door de Dopingautoriteit op in het
contract dat wordt opgesteld met de organisaties van nationale kampioenschappen.

Delegeert de voorlichting over 'doping en dopingcontrole' grotendeels aan de Dopingautoriteit,
maar zorgt er wel voor dat ze invulling geeft aan de verplichting van VWS om zelf ook voorlichting
(over gebruik van voedingssupplementen en medicijnen) te verzorgen en informatie te
verstrekken binnen trainersopleidingen.

Hanteert tevens een Antidoping Statuut voor het omgaan met positieve dopingzaken en ‘zachte
informatie’ over eventuele dopingovertredingen. Zie hiervoor bijlage 1 “Antidoping statuut
Atletiekunie”.

Versie 2012

-1-

01-12-2015

NOC*NSF

Heeft zich ten doel gesteld toe te werken naar een topsportmilieu waarin het gebruik en de
verstrekking van doping zoveel mogelijk voorkomen wordt. Hierbij heeft NOC*NSF een
coördinerende rol toebedeeld gekregen, waarbij het streeft naar een integrale aanpak van het
antidopingbeleid, met als belangrijkste onderdelen voorlichting, reglementering, dopingcontroles,
sanctionering, controle op naleving van de reglementen en onderzoek (waarbij internationale
afstemming plaatsvindt).

Krijgt van de Dopingautoriteit een voorstel met betrekking tot het toe te kennen contingent
dopingcontroles bij de respectievelijke sportbonden en heeft daarin uiteindelijk de beslissende
stem. NOC*NSF bericht derhalve jaarlijks aan de directeur van de Atletiekunie hoeveel
dopingcontroles er binnen het contingent dopingcontroles toegekend zijn aan de Atletiekunie.
Onder het contingent dopingcontroles worden gesubsidieerde controles verstaan, waarvan de
(overhead) kosten gedragen worden door het Ministerie van VWS.

Instituut voor de Sportrechtspraak

Verzorgt statutair de tuchtrechtspraak voor de Atletiekunie in geval van een positiefmelding;

Onderhoudt het dopingreglement op basis van de internationale WADA code en met
inachtneming van de regels van de IAAF.

Dopingautoriteit

Heeft vanuit de overheid mede de taak toegewezen gekregen om voorlichting te verzorgen met
betrekking tot doping en dopingcontroles (naar zowel atleten die deel uitmaken van de
Topselecties als naar de atleten binnen de wedstrijdsport).

Voert de dopingcontroles uit op wedstrijden (IC), out-of-competition (OoC), op locatie, op het
verblijfadres van de sporter of op hun bureau te Capelle a/d IJssel.

Voert daarnaast tevens de dopingcontroles uit, die i.v.m. het behalen van de kwalificatie eis voor
de Olympische Spelen en het behalen van een Nederlands Record (NR) bij senioren door de
Atletiekunie verplicht zijn gesteld. Hierbij is de algemene regel dat deze controles indien mogelijk
worden aangevraagd op de wedstrijd zelf, maar als daartoe geen mogelijkheid is, binnen 72 uur
door de Dopingautoriteit uitgevoerd zullen worden. De atleet heeft zelf de verantwoordelijkheid
om op de dag van het behaalde record of limiet/richtprestatie de Dopingautoriteit telefonisch te
benaderen om een afspraak voor deze dopingcontrole te maken.

Ontvangt jaarlijks een wedstrijdkalender van de coördinator Topevenementen;

Vraagt - indien nodig- informatie over deze wedstrijden op bij de coördinator Topevenementen
van de Atletiekunie. De Dopingautoriteit treedt met hem in overleg over het tijdstip dat de
Dopingcontroleofficials (DCO's) aanwezig kunnen zijn.

Is verantwoordelijk voor de instructie van de assistenten ('stewards') die ten behoeve van de
dopingcontrole door de organisatie beschikbaar zijn gesteld.

Wijst voor deze wedstrijden (door hen) gecertificeerde DCO’s aan. Zie verder onder het kopje
'Dopingcontroleofficial (DCO) Dopingautoriteit'.

Draagt zorg voor het transport, de laboratoriumanalyse, het resultaatmanagement alsmede de
waarborging van de zogenaamde chain-of-custody van het verzamelde monster.

Zal na afloop van de dopingcontroles de Atletiekunie berichten over de (positieve en negatieve)
uitslagen van de uitgevoerde dopingcontroles. Aanspreekpunt voor de Dopingautoriteit voor wat
betreft negatieve uitslagen van dopingcontroles is de afdeling Topatletiek. Aanspreekpunt voor de
Dopingautoriteit voor wat betreft positieve uitslagen is de directeur.
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Directeur Atletiekunie

Is binnen de Atletiekunie verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het
Antidopingbeleid.

Is (eind-)verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over antidopingbeleid zoals:
 Publicaties van de IAAF (Procedural Guidelines) die nopen tot onderhoud van het
dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
 Wijzigingen; deze dienen altijd gepubliceerd te worden (in 'Nieuwsbrief” van de Atletiekunie,
digitaal Magazine en op de website van de Atletiekunie) in combinatie met de jaarlijkse
‘dopingbrief’ voor nationale selecties e.a.

Krijgt in voorkomende gevallen de positieve uitslagen van dopingcontroles zowel van de IAAF als
de Dopingautoriteit binnen.

Zal, in het geval van een positieve uitslag, een 'crisisteam' bijeenroepen bestaande uit de
directeur, programmamanager Topatletiek en een sportarts.

Is woordvoerder binnen de Atletiekunie over alle aangelegenheden die het antidopingbeleid
betreffen, waaronder de communicatie (intern en extern) in het geval van een positieve melding.

Kan, afhankelijk van de situatie, dit woordvoerderschap overdragen aan de delegatieleider als de
'dopingaangelegenheid' speelt tijdens een toernooi.

Verzorgt, in zijn hoedanigheid als ambtelijk secretaris van het bestuur, de schriftelijke
communicatie o.a. met het Instituut Sportrechtspraak (met respect voor de
tijdslimieten/richtprestaties die daarvoor zijn opgesteld in het dopingreglement I tuchtreglement
en door de IAAF).

Sportarts

Levert een bijdrage aan de beleidsvorming met betrekking tot het antidopingbeleid van de
Atletiekunie

Verzorgt in voorkomende gevallen inhoudelijke reacties naar de (dopingcommissie van) IAAF en
de Dopingautoriteit.

Geeft invulling aan de verplichting die VWS aan de sportbonden (i.e. de Atletiekunie) stelt dat
deze ook zelf voorlichting (over medicijngebruik in relatie tot het dopingreglement) dienen te
verzorgen aan haar wedstrijdatleten en de betrokken trainers. Deze invulling bestaat uit het
geven van adviezen aan individuele atleten die behoren tot de top- of nationale selecties en het
verstrekken van informatie hierover in de opleiding van trainers.

Geeft inhoudelijk wijzigingen van de dopinglijst door:
 Aan de directeur ter actualisering van het dopingreglement (Instituut Sportrechtspraak)
 Ter publicatie in het bondsorgaan (Nieuwsbrief, digitaal magazine) en op de website.
 Aan de medische begeleidersgroep en zonodig aan bondstrainers en selectieatleten.

Heeft een adviserende rol voor (selectie-)atleten aangaande (procedure van)
dispensatieaanvraag en meldingsplicht voor specifieke medicatie zoals astmamedicatie.

Houdt de uitgegeven dispensaties van de IAAF en Dopingautoriteit bij en informeert atleten
voortijdig om, indien nodig conform de nieuwe dopingregelgeving, een nieuwe aanvraag in te
dienen. De eindverantwoordelijkheid voor het hebben van een geldige dispensatie (en/of
meldingsplicht) ligt bij de atleet.

Geeft zonodig op aanvraag informatie of adviezen aan kader van verenigingen of (bonds-)trainers
m.b.t. het antidopingbeleid van de Atletiekunie en de consequenties daarvan voor het gebruik van
medicatie en voedingssupplementen.

Geeft op aanvraag informatie of adviezen t.a.v. cursusmateriaal voor de opleiding tot trainer
(niveau 4) m.b.t. het antidopingbeleid binnen de Atletiekunie en de consequenties daarvan voor
het gebruik van medicijnen en voedingssupplementen.
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Afdeling Topatletiek

Is voor Dopingautoriteit het aanspreekpunt voor 'algemene dopingaangelegenheden'
(administratief/ organisatorisch aanspreekpunt en met name voor de NAW gegevens).

Is het 'aanzendpunt' voor de uitslagen van negatieve dopingcontroles die onder auspiciën van de
Dopingautoriteit zijn verricht.

Is ervoor verantwoordelijk dat deze uitslagen in de breedste zin des woords administratief
verwerkt worden (zie verder).

Verwerkt in administratieve zin de uitslagen van de dopingcontroles die bij Nederlandse atleten
zijn gehouden (door de Dopingautoriteit, IAAF, EA en andere nationale bonden).

Zal in het geval dat de dopingcontrole is aangevraagd in verband met het vestigen van een NR
de recordcommissie op de hoogte stellen van de uitslag van de controle.

Vraagt toestemming aan die atleten die voor de eerste keer een dopingcontrole hebben
ondergaan om hun naam te mogen opnemen in het te publiceren overzicht.

Houdt een overzicht bij van gehouden dopingcontroles, waarbij bijgehouden wordt welke
controles gehouden worden i.v.m. het vestigen van een NR of het behalen van
limieten/richtprestaties.

Zorgt dat het (vereenvoudigd) overzicht twee keer per jaar gepubliceerd wordt in de Nieuwsbrief
en op de website, met dien verstande dat alleen de namen van die atleten die daarvoor
toestemming hebben verleend in het overzicht opgenomen worden.

Verricht overige administratieve I secretariële werkzaamheden t.b.v. algemene dopingzaken.

Geeft jaarlijks voor het samenstellen van de begroting van de Atletiekunie aan welk aantal
dopingcontroles zij verwacht op basis van het behalen van de kwalificatie eis voor de Olympische
Spelen en na het vestigen van een NR bij de senioren.

Zal daar waar van toepassing het antidopingbeleid van de Atletiekunie opnemen en verwoorden
in de communicatie naar organisatoren, (bonds)trainers en topatleten toe (b.v. in het contract met
de atleten en de selectievoorwaarden).

Stuurt een brief aan die atleten die uitgenodigd worden voor een internationale wedstrijd of
toernooi waar dopingcontroles gehouden (kunnen) worden met daarin een alinea, waarin de
atleten erop geattendeerd worden dat er tijdens die wedstrijden dopingcontroles gehouden
kunnen I zullen worden (met daarbij de waarschuwing dat als zij eventueel middelen gebruiken,
dit voor deelname aan de wedstrijd te overleggen met het Dopingautoriteit of de bondsarts) en
verwijzen voor de ‘Definitie van Doping’ naar www.dopingautoriteit.nl

Bondscoaches

Zijn op de hoogte van het antidopingbeleid van de Atletiekunie en de wijze waarop dit vorm
gegeven wordt.

Zullen de consequenties van dit antidopingbeleid daar waar van toepassing verwoorden in hun
communicatie naar organisatoren, persoonlijk trainers en topatleten toe. Hierbij wordt vooral
gedoeld op de verplichting van een atleet om een dopingcontrole te ondergaan bij het vestigen
van een Nederlands Record voor senioren.

Manager Wedstrijdatletiek

Verstrekt de nationale kalender aan de Dopingautoriteit

Informeert organisatoren van atletiekevenementen over de mogelijkheid van dopingcontroles en
neemt daartoe in de NK-contracten en draaiboeken een alinea op m.b.t. actuele richtlijnen in de
uitvoering.

Recordcommissie

Ontvangt van de atleet, die een Nederlands record heeft gevestigd de recordaanvraag, waarbij
een dopingcontroleformulier (met daarop de codenummers) gevoegd is in die gevallen waarin de
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Atletiekunie daartoe de verplichting heeft gesteld.
Stuurt vervolgens een goed leesbare kopie van dit dopingcontroleformulier op aan het
bondsbureau.
Voor de vervolgprocedure dient de atleet te handelen conform het gestelde in het
Wedstrijdreglement, Artikel 265, leden 9 t/m 13, met die restrictie dat een dopingcontrole bij een
evenaring of verbetering van een nationaal record voor neo-senioren niet langer meer verplicht is.
Zal hierna overgaan tot al dan niet erkennen van het record.

Technisch gedelegeerde

De technisch gedelegeerde heeft een begeleidende rol in de voorbereiding bij die wedstrijden
waar dopingcontroles gehouden kunnen worden.

Zie voor details paragraaf “Wedstrijdorganisatie”.

Wedstrijdorganisatie
De wedstrijdorganisatie is voor de volgende punten verantwoordelijk:

Dat er iemand aangesteld wordt, die voorafgaande en tijdens de wedstrijd als vast aanspreekpunt
fungeert. De Dopingautoriteit zal tijdig contact opnemen met het organisatorisch aanspreekpunt
van de wedstrijdorganisatie om afspraken te maken over het tijdstip waarop diegenen die bij de
begeleiding van de dopingcontroles betrokken zijn (stewards) verwacht worden.

Dat de wedstrijdleider en scheidsrechters op de hoogte zijn van het feit dat er dopingcontroles
gehouden kunnen worden.

Dat de gang van zaken in en rondom de dopingcontrolepost procedureel correct uitgevoerd kan
worden. Zo dient er toezicht op gehouden te worden dat:
 de dopingcontrolepost is ingericht volgens de daarvoor uitgevaardigde richtlijnen van
Dopingautoriteit (de IAAF/Atletiekunie). Dat betekent onder andere dat er voldoende stoelen,
drank (in afgesloten flesjes en blikjes) en een afsluitbare koelkast aanwezig dienen te zijn.
 er voldoende stewards aanwezig zijn. Deze stewards dienen de atleten die voor een dopingcontrole 'uitgeloot of aangewezen' zijn, in de tijd (maximaal 1 uur) die tussen ondertekening
van het daartoe bestemde formulier en het moment waarop de atleet zich meldt op de
dopingcontrolepost, continue onder toezicht te houden. Ook deze stewards dienen (door de
wedstrijdleider) gemachtigd te worden om op het middenveld of het finishgebied te komen.
Tevens dient er voor de deur van de wachtkamer van de dopingcontrolepost een steward
aanwezig te zijn. Gezien de aard van de functie, is het noodzakelijk dat deze stewards
minimaal 18 jaar oud zijn en capabel zijn om hun verantwoordelijke (en vertrouwelijke) taak
met goed gevolg uit te voeren. Als het een wedstrijd over meerdere dagen betreft dient de
wedstrijdorganisatie aan, diegenen die als stewards (en 'bewaker') ingezet worden en niet
op alle dagen actief zijn, de eis te stellen, dat zij in ieder geval bij de 'instructie' door de
dopingcontroleoffjcial zijn.
 'een bewaker' aanwezig is, die voor de deur van de dopingcontrolepost kan staan om
ervoor te zorgen dat alleen daartoe bevoegde personen de dopingcontrolepost kunnen
betreden.

Wedstrijdleider (/scheidsrechters)
De wedstrijdleider en scheidsrechter hebben een eigen (bescheiden) verantwoordelijkheid bij de
uitvoering van dopingcontroles.

De wedstrijdleider (/scheidsrechters) dient door de wedstrijdorganisatie op de hoogte te zijn
gebracht van het feit dat er een dopingcontrole uitgevoerd kan worden. Het is zinvol als zij tevens
op de hoogte zijn van de locatie van de dopingcontrolepost.

De wedstrijdleider (/scheidsrechters) dient diegenen die het formulier door de daartoe
aangewezen atleet laten ondertekenen (stewards, DCO) toe te staan om op het middenveld of in
het finish gebied te komen.

Soms zal het voor de goede gang van zaken nodig zijn dat degene, die is belast met het
ondertekenen van het dopingformulier direct na afloop van het onderdeel. de uitslag van het
desbetreffende onderdeel weet. De wedstrijdleider (/scheidsrechters) dient hieraan zijn
medewerking te verlenen respectievelijk de juryleden te instrueren in voorkomende gevallen hun
medewerking daaraan te verlenen.

Versie 2012

-5-

01-12-2015



Als een atleet die is aangewezen voor een dopingcontrole eerst nog wil deelnemen op een ander
onderdeel, zal deze ook op het middenveld door stewards begeleid dienen te worden. Deze
stewards dienen door de wedstrijdleider (/ scheidsrechters) hiertoe gemachtigd te worden.

Dopingcontroleofficial (DCO) van Dopingautoriteit

DCO’s zijn door de Dopingautoriteit opgeleid en gecertificeerd.

DCO’s zijn in dienst van de Dopingautoriteit.

DCO is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de dopingcontrole (volgens de
richtlijnen die hiervoor volgens de IAAF/Atletiekunie alsmede volgens de 'International Standard
for Doping Controle' en die van de Dopingautoriteit zelf gelden).

Bij een OoC-dopingcontrole is DCO verantwoordelijk voor het contact leggen met de voor de
dopingcontrole geselecteerde sporter.
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Bijlage 1

Antidoping Statuut Atletiekunie
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, hierna te noemen Atletiekunie, besluit:


overwegende dat in het directiestatuut Atletiekunie d.d. 8 juni 2008 bevoegdheden met
betrekking tot de dagelijkse vertegenwoordiging van de Atletiekunie en de leiding van de
werkorganisatie door het bestuur zijn overgedragen aan de algemeen directeur;



overwegende dat het in navolging van het directiestatuut Atletiekunie d.d. 8 juni 2008 gewenst is
om vast te stellen welke taken aan de algemeen directeur zijn opgedragen in het geval sprake is
van een mogelijke overtreding in het kader van de uitvoering van het antidopingbeleid.

De volgende regeling vast te stellen.
Artikel 1
a.
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.
b.

In het geval het dopinglaboratorium een positiefmelding signaleert wordt zowel de Nationale
Dopingautoriteit (NADO) 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 (NADO of IAAF)
kan de uitkomst naar de betrokken atleet herleiden.

c.

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.

d.

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.

De Dopingautoriteit dan wel de IAAF informeert de algemeen directeur van de Atletiekunie
schriftelijk over een dopingzaak als bedoeld in het Dopingreglement Instituut Sportrechtspraak;

b.

De algemeen 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;

c.

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;

d.

De algemeen directeur van de Atletiekunie informeert zakelijk het uniebestuur en belegt een
voorlopige hoorzitting met de betrokken atleet;
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e.

De algemeen 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;

f.

De algemeen 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;

g.

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;

h.

Voorts draagt de algemeen directeur zorg voor de voortgangsrapportage aan de IAAF. Hij
onderhoudt tevens de contacten met de directeur van de Dopingautoriteit;

i.

De algemeen directeur doet namens de Atletiekunie aangifte bij de Tuchtcommissie van het
Instituut Sportrechtspraak. Daartoe is hij bij vaststelling van het directiestatuut gemachtigd;

j.

De algemeen 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;

k.

Tot slot draagt de algemeen directeur er zorg voor dat eventueel door het uniebestuur
opgelegde ordemaatregel dan wel opgelegde straffen van de Tuchtcommissie worden gevolgd.

Artikel 3
a.
Bij een schriftelijk ontvangen en herleidbare aanwijzing over een vermoedelijke overtreding van
het Dopingreglement dan wel betrokkenheid hierbij, informeert de algemeen directeur van de
Atletiekunie hierover de Dopingautoriteit. Hij stelt het bestuur van de gedane melding in kennis;
b.

De melding ten behoeve van de Dopingautoriteit bevat in elk geval de volgende elementen:
a.
b.
c.
d.
e.

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.

c.

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.

d.

De algemeen directeur van de Atletiekunie draagt zorg voor de verder te volgen procedure en
werkwijze conform onder artikel 2 van dit statuut.

Artikel 4
a.
Van alle genomen stappen en onderhouden contacten wordt door de algemeen directeur
registratie gehouden in het dossier aangaande de onderhavige dopingkwestie.
b.

De algemeen directeur pleegt nauwgezet afstemming met de voorzitter en portefeuillehouders
in het uniebestuur in verband met de procedurele afwikkeling van een eventuele dopingkwestie;

c.

De algemeen 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.
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Artikel 5
a.
Bij langdurige afwezigheid van de algemeen directeur neemt de adjunct directeur van de
Atletiekunie waar. Deze beschikt gedurende de waarneming over dezelfde bevoegdheden.
b.

Er wordt een interne werkwijze voor de uitvoering van de waarneming vastgesteld.

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

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Atletiekunie,
Arnhem, 14 januari 2012.
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