TUCHTREGLEMENT DOPINGZAKEN INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK
Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 18 december 2014 en
treedt in werking op 1 januari 2015.
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Artikel 0 - Begripsbepalingen
In dit Tuchtreglement dopingzaken wordt verstaan onder:
1. Aangeslotene: een persoon of rechtspersoon (hoe ook bij de sportbond aangeduid) die niet lid is van een
sportbond dan wel lid is zonder stemrecht en die op grond van een tussen de sportbond en het Instituut
Sportrechtspraak gesloten overeenkomst met in achtneming van de toepasselijke reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak is onderworpen aan de tuchtrechtspraak en/of zich onderwerpt aan de geschillenbeslechting
van het Instituut Sportrechtspraak, mits (a) die onderworpenheid en de toepasselijkheid van bedoelde
reglementen is vastgelegd in de statuten van een rechtspersoon die lid is van de sportbond, dan wel (b) in een
tussen de sportbond of een lidrechtspersoon van een sportbond en de sportbeoefenaar en/of functionaris
daartoe gesloten overeenkomst. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt in dit reglement wanneer
gesproken wordt van de ‘leden’ telkens tevens de ‘aangeslotenen’ van die sportbond bedoeld.
2. Aangifte: de oorspronkelijke of nadien gewijzigde aangifte.
3. Anti-doping organisatie (ADO): een Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO), een internationale federatie,
het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA), het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal
Paralympisch Comité (IPC), een organisator van een evenement of een andere instantie of organisatie die
bevoegd is tot het (laten) uitvoeren van een dopingcontrole.
4. Algemeen Tuchtreglement: het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak
5. Begeleidend personeel: (i) elke coach, trainer, manager, zaakwaarnemer, teammedewerker, official,
(para)medische begeleider, ouder, wettelijk vertegenwoordiger, alsmede (ii) elke andere persoon die is
gebonden aan de statuten, reglementen en/of besluiten van de sportbond, van een bij de Bond aangesloten
rechtspersoon of van een organisatie die bij de sportbond is aangesloten, en die werkt met een of meer leden
die deelnemen aan of zich voorbereiden op sportwedstrijden, deze leden assisteert, ondersteunt of begeleidt, of
deze leden onder behandeling heeft.
6. Begeleider: de persoon die door de betrokkene is gevraagd hem te vergezellen bij die delen van de
afnameprocedure waarbij dat volgens de International Standard for Testing and Investigations (ISTI) is
toegestaan.
7. Bestuur van het Instituut Sportrechtspraak: het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak.
8. Betrokkene: het lid - natuurlijk persoon of rechtspersoon - van de desbetreffende sportbond en/of een
aangeslotene van de sportbond (i) dat is geselecteerd voor een dopingcontrole, (ii) dat onderworpen is of wordt
aan een dopingcontrole, (iii) dat onderwerp is van een onderzoek naar een mogelijke dopingovertreding, (iv)
dat substantiële ondersteuning verleent of wil verlenen, (v) dat op grond van dit reglement iets moet aantonen,
(vi) aan wie een ordemaatregel is opgelegd, (vii) tegen wie aangifte is gedaan, (viii) dat bekend heeft een
dopingovertreding te hebben begaan en/of schuldig is bevonden aan het begaan van een dopingovertreding,
(ix) dat beroep heeft ingesteld tegen een op hem betrekking hebbende beslissing of uitspraak, (x) dat
onderwerp is van een uitspraak of beslissing waartegen beroep is ingesteld, of (xi) aan wie een periode van
uitsluiting is opgelegd.
9. Bondsbestuur: het bestuur van de sportbond van de betrokkene, ook al is het bestuur bij die sportbond anders
genaamd.
10. Bondsvergadering: de algemene vergadering van de sportbond van de betrokkene, ook al is de algemene
vergadering bij die sportbond anders genaamd of betreft het een ledenraad.
11. CAS: Court of Arbitration for Sport: het arbitragehof voor de sport te Zwitserland, fungeert in beginsel als
laatste beroepsinstantie in dopingzaken. Een dopingzaak kan ook direct aanhangig worden gemaakt bij het
CAS indien is voldaan aan de in artikel 30.5 van het Dopingreglement gestelde eisen.
12. Commissie van beroep: de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, waaronder begrepen de
algemeen voorzitter, de plaatsvervangend algemeen voorzitter, de kamervoorzitters en de kamers van die
commissie.
13. Dispensatie: een conform de Dispensatiebijlage en/of International Standard for Therapeutic Use Exemptions
(ISTUE) door de Dopingautoriteit of een andere bevoegde ADO genomen besluit, inhoudende de verlening
van een ontheffing.
14 Dopingautoriteit: Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland, de door de Nederlandse overheid aangewezen
NADO voor Nederland.
15. Dopingkamer: een kamer van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep die belast is met de
behandeling van dopingzaken.
16. Dopingovertreding: een overtreding van een dopingreglement.
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17. Dopingreglement: (i) het door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde Dopingreglement
met de door WADA of de Dopingautoriteit vastgestelde bijlagen, waaronder maar niet uitsluitend de Bijlage
Dispensaties, de Bijlage Whereabouts-, alsmede de door WADA vastgestelde Dopinglijst, welke alle deel
uitmaken van het Dopingreglement. De bijlagen worden gepubliceerd op de website van de Dopingautoriteit:
www.dopingautoriteit.nl. en (ii) een door een ADO of andere instantie, dan wel organisatie vastgesteld
dopingreglement, ook al is dit dopingreglement bij de desbetreffende ADO of andere instantie, dan wel
organisatie, anders genaamd. Door een overheid of wetgever vastgestelde regels inzake doping worden voor de
toepassing van het Dopingreglement ook beschouwd als dopingreglement.
18. Dopingzaak: een mogelijke overtreding van dit reglement, alsmede de behandeling van een aangifte naar
aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement en van dit Tuchtreglement dopingzaken.
19. Instituut Sportrechtspraak: de Stichting Instituut Sportrechtspraak.
20. ISTI: International Standard for Testing and Investigations
21. Kamer: een uit de tuchtcommissie respectievelijk de commissie van beroep, gevormde subcommissie van drie
personen, bestaande uit een kamervoorzitter en twee overige leden en/of alleen uit de kamervoorzitter.
22. Kamervoorzitter: de voorzitter van een dopingkamer van de tuchtcommissie of van een dopingkamer van de
commissie van beroep.
23. Lid: de natuurlijk persoon die, via lidmaatschap, licentie, overeenkomst, deelname aan een wedstrijd (van de
sportbond of een internationale federatie) of op andere wijze, is gebonden aan de statuten, reglementen en
besluiten van de sportbond, dan wel van een bij de sportbond aangesloten rechtspersoon, waaronder
betrokkene. Als lid worden tevens beschouwd in de sport of de sportbond actieve of werkzame personen
(bijvoorbeeld personen die actief of werkzaam zijn voor een binnen de sportbond actieve vereniging of voor
een team dat uitkomt in een sport), die niet via lidmaatschap, licentie of enige overeenkomst zijn aangesloten
bij de sportbond.
24. Minderjarige: een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt.
25. Sportbond: een organisatie die het Instituut Sportrechtspraak krachtens overeenkomst heeft opgedragen in zijn
organisatie tuchtrecht te spreken ten behoeve van zichzelf en zijn leden, alsmede - indien en voor zover met
het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen - ten behoeve van (a) de afdelingsverenigingen van de
sportbond en hun leden en/of (b) bij een federatie haar lidorganisaties en hun leden, en/of (c) de aangeslotenen
van een sportbond.
26. Tuchtcommissie: de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak, waaronder begrepen de algemeen
voorzitter, de plaatsvervangend algemeen voorzitter, de kamervoorzitters en de kamers van die commissie.
27. Voorlopige hoorzitting: een mondelinge behandeling die plaatsvindt in het kader van een door het bestuur te
nemen ordemaatregel, en die is bedoeld is om de betrokkene te informeren en hem gelegenheid te geven om
schriftelijk of mondeling te worden gehoord. De voorlopige hoorzitting houdt geen volledige behandeling en
beoordeling van de feiten van de zaak in.
28. WADA: World Anti-Doping Agency.
Artikel 1 - Tuchtrecht
1. Dit Tuchtreglement dopingzaken wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak.
2. Dit Tuchtreglement dopingzaken is van toepassing op de sportbond die in de overeenkomst met het Instituut
Sportrechtspraak dit Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement op zijn leden van toepassing heeft
verklaard.
3. De leden zijn tegenover het Instituut Sportrechtspraak tot hetzelfde gehouden als waartoe de sportbond
vanwege de in lid 2 bedoelde overeenkomst tegenover het Instituut Sportrechtspraak op grond van de statuten,
reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak is gehouden. Op grond hiervan is de sportbond
bevoegd tot het opleggen van verplichtingen aan zijn leden tegenover het Instituut Sportrechtspraak, waarbij met toepassing van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - al hetgeen waartoe de sportbond
tegenover het Instituut Sportrechtspraak is gehouden ook geldt als verplichtingen die de leden van de
sportbond rechtstreeks tegenover het Instituut Sportrechtspraak hebben.
4. Voor de duur van de in lid 2 bedoelde overeenkomst geschiedt de tuchtrechtspraak in dopingzaken van de
sportbond alleen op grond van het Dopingreglement en van dit Tuchtreglement dopingzaken. In geval van
onduidelijkheid of tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen van het Dopingreglement boven de bepalingen
van dit Tuchtreglement dopingzaken.

Tuchtreglement dopingzaken Instituut Sportrechtspraak (versie 1 januari 2015)
© Instituut Sportrechtspraak & Dopingautoriteit (2014)

3

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

Op de leden zijn van toepassing dit Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement zoals vastgesteld
door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. Ten tijde van doen van aangifte van een overtreding zijn
van toepassing de bepalingen van dit Tuchtreglement dopingzaken en van het Dopingreglement, zoals die op
die datum gelden. Indien tijdens het aanhangig zijn van een zaak bepalingen van dit Tuchtreglement
dopingzaken en van het Dopingreglement door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden
gewijzigd, zijn om redenen van proceseconomie en omwille van te betrachten uniformiteit die gewijzigde
bepalingen op de behandeling van de zaak van toepassing, tenzij naar het oordeel van de tuchtcommissie of in geval van een wijziging hangende het beroep - van de commissie van beroep de betrokkene hierdoor
aantoonbaar wordt geschaad, in welk geval de oorspronkelijke bepalingen van kracht blijven.
Een derde, die daartoe niet voorafgaand een schriftelijke overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak heeft
gesloten, wordt geacht zich aan dit reglement te hebben gebonden en dit reglement zonder voorbehoud
volledig te aanvaarden, zodra die derde een in dit reglement of in het Dopingreglement van het Instituut
Sportrechtspraak aan de derde toegekend recht uitoefent. Onder bedoelde derde wordt onder andere verstaan
de WADA, een internationale federatie en iedere andere instantie die in genoemde reglementen wordt vermeld
of bedoeld.
Waar in dit reglement wordt verwezen naar het Algemeen Tuchtreglement is ten aanzien van de in dit
reglement genoemde overtredingen het Algemeen Tuchtreglement van toepassing. Het in de vorige zin
bepaalde geldt met betrekking tot die overtredingen ook wanneer een sportbond de toepasselijkheid van het
Algemeen Tuchtreglement niet uitdrukkelijk met het Instituut Sportrechtspraak is overeengekomen. De
toepasselijkheid van het Algemeen Tuchtreglement beperkt zich in dat geval louter tot het berechten van de in
dit reglement genoemde overtredingen.
Als de betrokkene op het moment van het ontstaan van een dopingzaak valt onder de definitie van lid en/of
begeleidend personeel, blijft dit reglement voor de duur van de (tuchtrechtelijke) afhandeling van deze
dopingzaak, inclusief eventuele beroepszaken, onverkort op hem van toepassing, ook indien een of meer
veranderingen in zijn status optreden, bijvoorbeeld door het beëindigen van zijn lidmaatschap bij de sportbond
en/of beëindigen van een (arbeids)overeenkomst.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep fungeren als orgaan van de sportbond en doen uitspraak in
naam van en ten behoeve van de sportbond. Derhalve vindt het bepaalde in de artikelen 8, 14 en 15 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek alleen toepassing ten aanzien van de desbetreffende sportbond en niet ten aanzien
van het Instituut Sportrechtspraak.
Indien sprake is van een dopingzaak, en de Dopingautoriteit de betrokkene hierover schriftelijk heeft
geïnformeerd kan de Dopingautoriteit de betrokkene overeenkomstig artikel 27 van het Dopingreglement
reglement een sanctievoorstel doen. Indien een betrokkene het sanctievoorstel van de Dopingautoriteit
aanvaardt, zal geen tuchtrechtelijke vervolging plaatsvinden. In alle andere gevallen zijn alleen de in dit
Tuchtreglement dopingzaken genoemde tuchtcommissie en in beroep de commissie van beroep bevoegd aan
leden van de sportbond naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement straffen op te leggen.
Die bevoegdheid laat onverlet de bevoegdheid van een bondsbestuur een ordemaatregel te nemen op grond van
artikel 26 van het Dopingreglement. Een door een bondsbestuur genomen ordemaatregel sluit niet uit dat ter
zake van dezelfde feiten een tuchtrechtelijke vervolging en veroordeling kan plaatsvinden.
De in dit reglement aan een bondsbestuur toegekende bevoegdheden komen toe aan het bondsbestuur van de
sportbond waarvan de betrokkene lid is.
De leden, waaronder ook de betrokkene, zijn verplicht op eerste verzoek alle door het bondsbestuur, de
tuchtcommissie en de commissie van beroep voor het beoordelen of het behandelen van een dopingzaak
benodigde of verzochte medewerking te verlenen en informatie te verstrekken.
Indien en voor zover op een sportbond van toepassing, kan van een uitspraak van de commissie van beroep
beroep worden ingesteld bij de Court of Arbitration for Sport (CAS) te Lausanne, op welk beroep niet dit
Tuchtreglement dopingzaken maar de reglementen van het CAS van toepassing zijn. Indien is voldaan aan de
gestelde eisen in artikel 30.5 jó artikel 60 van het Dopingreglement, kan een dopingzaak ook zonder
voorafgaande behandeling door een tuchtcommissie direct door het CAS worden behandeld.
De datum van ontvangst van een in dit reglement bedoeld stuk wordt geacht twee werkdagen na de datum van
verzending te zijn gelegen.
Wanneer in dit reglement wordt gesproken van een aangetekende brief is daarin mede begrepen de al dan niet
elektronische wijze waarop de ontvangst van die brief kan worden vastgesteld.
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Artikel 2 – Ordemaatregel
1.
De ordemaatregel(en) door het bestuur, staan geregeld in het Dopingreglement, artikel 26 Dopingreglement.
2.
Het beroep is geregeld in artikel 20 van dit reglement.
Artikel 3 - Tuchtcommissie en commissie van beroep
1. De tuchtcommissie bestaat uit een algemeen voorzitter, een plaatsvervangend algemeen voorzitter,
kamervoorzitters en overige leden.
2. De commissie van beroep bestaat uit een algemeen voorzitter, een plaatsvervangend algemeen voorzitter,
kamervoorzitters en overige leden.
3. De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden benoemd, geschorst en ontslagen
door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
4. De leden van de tuchtcommissie of commissie van beroep kunnen, maar behoeven geen lid te zijn van een
sportbond die met het Instituut Sportrechtspraak de in artikel 1 lid 2 bedoelde overeenkomst heeft gesloten.
5. De algemeen voorzitter, de plaatsvervangend algemeen voorzitter, alsmede de kamervoorzitters van de
tuchtcommissie en van de commissie van beroep zijn jurist en worden in functie benoemd.
6. De kamervoorzitter of de overige leden van bedoelde commissie hebben kennis van dopingaangelegenheden.
7. De benoeming geschiedt voor de duur van drie jaar met de mogelijkheid van een aansluitende benoeming voor
telkens een periode van drie jaar met een maximale zittingsduur van twaalf jaar. Het bestuur kan een
benoeming voor de eerste maal voor een periode van één jaar doen geschieden, waarna die benoeming kan
worden verlengd tot de in de eerste zin genoemde periode van drie jaar. Het bepaalde in de eerste zin vindt
vervolgens toepassing.
8. Benoemde leden treden in functie de dag na hun benoeming in de tuchtcommissie of in de commissie van
beroep. Zij maken deel uit van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep tot en met de dag waarop
hun lidmaatschap van bedoelde commissie eindigt, tenzij zij op die datum bij de behandeling van een zaak zijn
betrokken, in welk geval zij aftreden op de datum waarop in die zaak uitspraak wordt gedaan.
9. In afwijking van artikel 3 lid 7 van dit reglement kan het bestuur van een door het bestuur te bepalen aantal
leden van de eerste op grond van dit reglement gekozen tuchtcommissie en de commissie van beroep, de
zittingstermijn met maximaal drie jaar verlengen, om de kwaliteit van de tuchtrechtspraak te waarborgen. Het
bestuur wijst de tuchtcommissieleden aan die hiervoor in aanmerking komen.
Artikel 4 - Onverenigbaarheden
1. Het lidmaatschap van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is niet verenigbaar met het
lidmaatschap van het bondsbestuur en van de bondsvergadering, noch met een functie bij de Dopingautoriteit,
bij de Auditcommissie van NOC*NSF, bij een internationale federatie en bij WADA.
2. Werknemers van de sportbond kunnen geen lid zijn van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep.
3. Leden van het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede de ambtelijk secretarissen, de juridisch
secretarissen en de juridisch adviseur kunnen voor de duur dat zij in die hoedanigheid bij het Instituut
Sportrechtspraak zijn betrokken geen lid zijn van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep. Het
lidmaatschap van een bondsbestuur is eveneens onverenigbaar met het lidmaatschap van de tuchtcommissie of
de commissie van beroep.
4. Een lid van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep mag niet aan de behandeling van een
dopingzaak deelnemen indien het lid persoonlijk of uit hoofde van een functie bij die zaak betrokken is
(geweest), dan wel wanneer het lid van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep lid is (geweest)
van de vereniging die bij de dopingzaak betrokken is of waarvan één van haar leden bij een zaak betrokken is.
5. Een lid van een tuchtcommissie kan niet tegelijk zitting hebben in de commissie van beroep, noch na diens
aftreden als lid van de tuchtcommissie aansluitend als lid van de commissie van beroep betrokken zijn bij de
behandeling van een zaak, waarover hij als lid van de tuchtcommissie heeft geoordeeld.
6. Indien een lid van de tuchtcommissie of commissie van beroep voor of tijdens de behandeling van een
dopingzaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of dat het commissielid zich om een andere reden
wenst te verschonen als lid van die commissie, doet het commissielid hiervan zo spoedig mogelijk met opgave
van redenen mededeling aan de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk van de
commissie van beroep, die alsdan een ander lid van bedoelde commissie aanwijst.
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Artikel 5 - Algemeen voorzitter
1. De tuchtcommissie kent een algemeen voorzitter die aan het hoofd staat van de tuchtcommissie en die daarvan
deel uitmaakt. De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie wordt bijgestaan door een plaatsvervangend
algemeen voorzitter.
2. De commissie van beroep kent een algemeen voorzitter die aan het hoofd staat van de commissie van beroep
en die daarvan deel uitmaakt. De algemeen voorzitter van de commissie van beroep wordt bijgestaan door een
plaatsvervangend algemeen voorzitter.
3. De plaatsvervangend voorzitter heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de algemeen voorzitter. Waar in
dit reglement wordt gesproken over de algemeen voorzitter wordt daarmee ook de plaatsvervangend algemeen
voorzitter bedoeld.
4. Een algemeen voorzitter kan in gevallen waarin hij volgens dit reglement een uitspraak moet doen de
bevoegdheid tot het doen van die uitspraak overgedragen aan de plaatsvervangend algemeen voorzitter of aan
een kamervoorzitter.
5. De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep coördineren de
werkzaamheden van hun commissie, bepalen en wijzigen de samenstelling van de kamers van hun commissie
en bevorderen waar mogelijk de eenheid in de uitspraken van de kamers van hun commissies.
Artikel 6 - Dopingkamers
1. De tuchtcommissie en de commissie van beroep bestaan elk uit één of meer dopingkamers. De algemeen
voorzitter bepaalt het aantal dopingkamers en stelt deze samen.
2. Een dopingkamer is belast met het behandelen van een dopingzaak.
3. Een dopingkamer handelt namens de tuchtcommissie of de commissie van beroep waarvan zij deel uitmaakt en
spreekt namens die commissie recht. Waar in dit Tuchtreglement dopingzaken wordt gesproken over de
tuchtcommissie respectievelijk de commissie van beroep worden daarmede ook de dopingkamers van bedoelde
commissies bedoeld.
4. Een dopingkamer die een dopingzaak behandelt bestaat uit een kamervoorzitter en twee overige leden. De
kamervoorzitter zit de dopingkamer voor en spreekt alleen recht in de in dit reglement genoemde gevallen.
Artikel 7 - Ambtelijk en juridisch secretariaat/deskundigen in dopingaangelegenheden
1. Het Instituut Sportrechtspraak kent een ambtelijk en een juridisch secretariaat, waarvan de ambtelijk
secretarissen en de juridisch secretarissen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden benoemd.
2. Aan het hoofd van het ambtelijk secretariaat staat een algemeen ambtelijk secretaris, bijgestaan door een
plaatsvervangend ambtelijk secretaris. Aan het hoofd van het juridisch secretariaat staat een juridisch
secretaris, bijgestaan door een plaatsvervangend algemeen juridisch secretaris. Aan de plaatsvervangers komen
dezelfde rechten en bevoegdheden toe als aan bedoelde secretarissen.
3. Het ambtelijk secretariaat verleent administratieve ondersteuning bij het behandelen van dopingzaken door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep.
4. Het juridisch secretariaat verleent juridische ondersteuning bij het behandelen van dopingzaken door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep.
5. Aan het Instituut Sportrechtspraak zijn deskundigen in dopingaangelegenheden verbonden die door het bestuur
van het Instituut Sportrechtspraak worden benoemd. Hun namen worden op een lijst van deskundigen geplaatst
die bij het ambtelijk en het juridisch secretariaat voor de betrokkene en de sportbond ter inzage ligt. Op
verzoek van de kamervoorzitter van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep kan de deskundige
tijdens de mondelinge behandeling als deskundige worden gehoord. Het is de betrokkene en een sportbond niet
toegestaan zich rechtstreeks tot een op de lijst geplaatste deskundige te wenden.
6. Het is de partijen in een dopingzaak slechts toegestaan met de onafhankelijke deskundige te communiceren via
de tuchtcommissie dat de betreffende dopingzaak behandelt. De informatie die een partij desondanks direct
communiceert met de onafhankelijke deskundige, wordt buiten beschouwing gelaten in de (verdere)
tuchtrechtelijke behandeling van de dopingzaak, en kan niet opnieuw worden ingebracht.
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Artikel 8 - Bevoegdheden
1. De tuchtcommissie behandelt overtredingen in eerste instantie.
2. De commissie van beroep behandelt het beroep dat tegen een uitspraak van de tuchtcommissie is ingesteld.
3. De tuchtcommissie en de commissie van beroep beoordelen op grond van de aangifte of een overtreding is
begaan.
4. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kunnen ieder lid, orgaan of commissie van de sportbond
verplichten door de commissie gestelde vragen schriftelijk of tijdens de mondelinge behandeling mondeling te
beantwoorden.
Artikel 9 - Overtreding
1. Er is sprake van een overtreding van het Dopingreglement wanneer het Dopingreglement een handelen, een
nalaten of een feitelijke situatie als een overtreding (Titel II Dopingreglement) aanmerkt.
2. Voor het bewijs van een overtreding van het Dopingreglement is het bepaalde in de artikelen 33, 34 van het
Dopingreglement van toepassing.
3. Wanneer tijdens de behandeling van een zaak blijkt dat een overtreding van dit Tuchtreglement dopingzaken is
begaan, doet de juridisch secretaris hiervan schriftelijk mededeling aan de desbetreffende sportbond en kan die
sportbond – tenzij in dit reglement anders is bepaald – ter zake tegen de betrokkene aangifte doen. Die aangifte
wordt met inachtneming van het Algemeen Tuchtreglement door een andere kamer van de tuchtcommissie
behandeld.
Artikel 10 - De aangifte
1. Het bondsbestuur doet met een standaard aangifteformulier voor dopingzaken aangifte van een overtreding van
het Dopingreglement.
2. De Dopingautoriteit is naast de sportbond bevoegd met een standaard aangifteformulier aangifte te doen van
alle overtredingen van het Dopingreglement, ook als in een bij het Dopingreglement behorende bijlage is
bepaald dat de sportbond zorg draagt voor de aangifte. De Dopingautoriteit zal in beginsel slechts van deze
bevoegdheid gebruik maken indien en voor zover het bestuur bij het doen van aangifte in gebreke blijft. Een
internationale federatie kan de tuchtrechtelijke behandeling van een dopingzaak, indien deze een lid betreft,
overdragen aan de Dopingautoriteit en de sportbond.
3. Bij het standaard aangifteformulier worden gevoegd:
a. de begeleidende brief van de Dopingautoriteit of van het bondsbestuur;
b. het statusrapport van het A-monster en - indien aanwezig - het (status)rapport van het B-monster, indien
een dopingcontrole is uitgevoerd én de uitslag(en) hiervan positief is/zijn. Indien het statusrapport ten
tijde van de aangifte door de sportbond nog niet voorhanden is, kan het statusrapport worden nagezonden.
De sportbond dient in dat geval een brief te overleggen of en zo ja wanneer het statusrapport bij de
Dopingautoriteit om is verzocht;
c. de mededeling of en zo ja welke ordemaatregel tegen de betrokkene is genomen;
d. de mededeling of tegen de betrokkene reeds eerder aangifte is gedaan van een overtreding van het
Dopingreglement en zo ja wanneer en ter zake van welke overtreding, alsook of en zo ja welke straf is
opgelegd;
e. een kopie van de aan de betrokkene aangetekend verzonden brief waaruit blijkt dat aangifte is of wordt
gedaan;
f. een verklaring of de betrokkene al dan niet deel uitmaakt van een Testing Pool.
De aangifte wordt in vijfvoud ingediend bij de ambtelijk secretaris.
4. De aangifte door het bondsbestuur wordt gedaan door iemand die door de vertegenwoordigingsbevoegde
bestuursleden van de sportbond daartoe bevoegd is verklaard en wiens naam en handtekening voorkomt op de
door het bondsbestuur bij de ambtelijk secretaris gedeponeerde handtekeningenlijst.
De aangifte door de Dopingautoriteit wordt gedaan door iemand die door het bestuur van de Dopingautoriteit
daartoe bevoegd is verklaard en wiens naam en handtekening voorkomt op de door het bestuur van de
Dopingautoriteit bij de ambtelijk secretaris gedeponeerde handtekeningenlijst.
5. Indien de aangifte door een hiertoe niet bevoegde wordt gedaan of wanneer de aangifte niet volledig is,
retourneert de ambtelijk secretaris de aangifte om het verzuim te herstellen. De aangifte wordt dan geacht
tijdig te zijn gedaan.
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De Dopingautoriteit of het bondsbestuur doet de aangifte zo spoedig mogelijk. Voor zover het dopingzaken
inzake artikel 3 van het Dopingreglement betreft, bedraagt de voor het bestuur geldende termijn om de
dopingzaak aanhangig te maken zes weken. De termijn voor het doen van aangifte vangt in dat geval aan op
het moment dat de uitslag van de dopingcontrole definitief is geworden en de Dopingautoriteit de sportbond
schriftelijk van de uitslag op de hoogte heeft gesteld. Voor alle andere dopingzaken geldt geen termijn voor het
aanhangig maken van een dopingzaak, anders dan de in artikel 55 van het Dopingreglement genoemde
verjaringstermijn. Indien het bestuur de dopingzaak niet tijdig aanhangig maakt, leidt dit niet tot nietontvankelijkheid. In dergelijke gevallen kan de Dopingautoriteit aangifte doen, en geldt voor het door de
Dopingautoriteit doen van aangifte een termijn van drie weken, te rekenen vanaf de dag waarop de
Dopingautoriteit kennis heeft genomen van het in gebreke blijven van het bestuur.
Zodra aangifte is gedaan door middel van het standaard aangifteformulier is de dopingzaak bij de
tuchtcommissie aanhangig gemaakt. Het feit dat de ambtelijk secretaris heeft verzocht een vormverzuim te
herstellen of dat er sprake is van het bepaalde in lid 5, doet hieraan niet af.
Degene die aangifte doet voegt bij de aangifte alle in die dopingzaak ontvangen documenten. De op de
dopingzaak betrekking hebbende documenten die na het doen van aangifte worden ontvangen, worden door
degene die aangifte doet binnen drie werkdagen na ontvangst aan de tuchtcommissie toegezonden.
Zodra de aangifte compleet is en aan de gestelde eisen voldoet draagt de ambtelijk secretaris de dopingzaak
over aan de juridisch secretaris en wordt de aangifte door de tuchtcommissie in behandeling genomen.
Wanneer de dopingzaak een overtreding van artikel 3 van het Dopingreglement betreft, vormen de rapporten
van de uitslagen van het A-monster en (indien deze heeft plaatsgevonden) van het B-monster de grondslag
voor de behandeling van een dopingzaak door de tuchtcommissie en door de commissie van beroep.
Het bestuur (of indien van toepassing de Dopingautoriteit) dient de betrokkene zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen eenentwintig dagen, te rekenen vanaf de dag van aangifte, door middel van een aangetekende
brief op de hoogte te stellen van het aanhangig maken van de dopingzaak. Indien alleen de Dopingautoriteit
aangifte doet, stelt deze Dopingautoriteit tegelijkertijd de betrokkene en de sportbond schriftelijk op de hoogte,
tenzij dit reeds door middel van de aangifte is gebeurd.
In gevallen waarin artikel 27 of artikel 46 van het Dopingreglement wordt toegepast, wordt geen aangifte
gedaan van een dopingzaak, tenzij de met de betrokkene gesloten overeenkomst komt te vervallen. Indien een
in het kader van de toepassing van artikel 27 of artikel 46 van het Dopingreglement gesloten overeenkomst
komt te vervallen, is de in lid 6 (conform artikel 29.4 van het Dopingreglement) genoemde termijn niet van
toepassing op het aanhangig maken van de dopingzaak. In een dergelijk geval geldt de in artikel 55 van het
Dopingreglement genoemde verjaringstermijn, welke in dat geval aanvangt op de dag waarop de
Dopingautoriteit schriftelijk kennis heeft genomen van het vervallen van de bedoelde overeenkomst.
Van een overtreding van het Dopingreglement kan aangifte worden gedaan, ook wanneer die overtreding op
andere civielrechtelijke en/of strafrechtelijke wijze tot een procedure kan leiden.

Artikel 11 - Het verweer van de betrokkene
1. De ambtelijk secretaris zendt nadat de dopingzaak door de tuchtcommissie in behandeling is genomen het
standaard aangifteformulier en de bij dat formulier ontvangen documenten binnen één week per aangetekende
brief aan de betrokkene. De ambtelijk secretaris voegt daarbij een bijsluiter waarin de procedure bij het
Instituut Sportrechtspraak wordt beschreven en waarin wordt verwezen naar de internetsite waarop dit
Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement kunnen worden geraadpleegd.
2. De betrokkene kan binnen veertien dagen na de datum van de verzending van de in lid 1 bedoelde brief tegen
die aangifte een verweerschrift indienen bij de ambtelijk secretaris, zulks uitsluitend met gebruikmaking van
een door het bestuur voorgeschreven model verweerschrift. De betrokkene deelt daarin tevens mee of hij een
mondelinge behandeling wenst, bij gebreke waarvan de betrokkene geacht wordt van een mondelinge
behandeling af te zien. Het verweerschrift wordt ingediend per aangetekende brief. Wanneer de betrokkene
buiten Nederland woonachtig is wordt een termijn van achtentwintig dagen aangehouden.
3. De betrokkene geeft in zijn verweerschrift tevens aan of hij gebruik wil maken van een tolk omdat hij de
Nederlandse taal niet (voldoende) machtig is. De betrokkene doet daarbij opgave van de deskundigheid van de
tolk. De kamervoorzitter beslist - desgewenst na de tolk gehoord te hebben - zo spoedig mogelijk op dit
verzoek. Indien de kamervoorzitter instemt met het gebruik van een tolk zorgt de betrokkene voor de
aanwezigheid van de tolk tijdens de mondelinge behandeling. De kosten van de tolk komen voor rekening van
de betrokkene.
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Wanneer het verweerschrift niet tijdig is ontvangen verzoekt de ambtelijk secretaris het bondsbestuur na te
gaan of de betrokkene woonachtig is op het in het standaard aangifteformulier vermelde adres.
Ingeval van twijfel is het door de betrokkene aan zijn sportbond opgegeven adres bepalend en kan de
behandeling van de dopingzaak worden voortgezet wanneer de correspondentie aan dit adres wordt gericht. In
dat geval en wanneer van de betrokkene niet tijdig een verweerschrift is ontvangen, wordt de dopingzaak bij
verstek behandeld. Wanneer de dopingzaak bij verstek wordt behandeld, worden de op de dopingzaak
betrekking hebbende stukken aan de betrokkene toegezonden. De betrokkene kan op een later moment in de
procedure van de dopingzaak treden, zij het in stand waarin die procedure zich dan bevindt.
Indien sprake is van een dopingzaak, en van de betrokkene geen (correcte) adresgegevens bekend zijn, ook
nadat (i) een redelijke poging (waaronder het contacteren van diens nationale bond en/of de relevante
internationale federatie) is ondernomen deze te verkrijgen, en (ii) de in artikel 30.3 Dopingreglement bedoelde
termijn is verstreken, vindt de (tucht)afhandeling van de dopingzaak conform dit reglement plaats zonder
communicatie met, inbreng en/of participatie van de betrokkene, zonder dat dit strijdigheid met het bepaalde in
artikel 30 of enige andere bepaling van het Dopingreglement oplevert.
De betrokkene kan zich bij zowel de tuchtcommissie als de commissie van beroep door een raadsman doen
bijstaan. Is de raadsman niet een advocaat dan legt de raadsman bij het schriftelijk verweer een schriftelijke
volmacht van de betrokkene over. Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak kan het gebruik van een
modelvolmacht voorschrijven. Tijdens een mondelinge behandeling kan de betrokkene een raadsman, die geen
advocaat is, mondeling tot zijn gemachtigde benoemen. Voor een raadsman gelden dezelfde rechten en
verplichtingen als voor de betrokkene.
Op verzoek van de betrokkene kunnen de ambtelijk en de juridisch secretaris de correspondentie in de
dopingzaak aan de raadsman toezenden. De betrokkene kan zich nadien niet beroepen op onbekendheid met
het verloop van de procedure en/of met door hem in de dopingzaak te verrichten handelingen.
De betrokkene is gehouden naar waarheid te verklaren. De tuchtcommissie en de commissie van beroep
kunnen te allen tijde van de betrokkene verlangen dat deze op gestelde vragen zelf antwoordt en voor die
beantwoording niet naar een ander, waaronder diens raadsman, verwijst.

Artikel 12 - Dopingautoriteit en bondsbestuur
1. Het bondsbestuur ontvangt van de ambtelijk secretaris in een dopingzaak tegelijk met de betrokkene de
stukken die de betrokkene ontvangt.
2. De Dopingautoriteit ontvangt alle documenten, correspondentie en informatie inzake de tuchtrechtelijke
behandeling welke de betrokkene en de tuchtcommissie ontvangen. De sportbond, dan wel de tuchtcommissie
stellen de Dopingautoriteit op hetzelfde moment in bezit van alle documenten, correspondentie en informatie
als de andere betrokken partijen, alsook van alle documenten, correspondentie en informatie welke de
betrokkene aan de sportbond en/of de tuchtcommissie doet toekomen.
3. De Dopingautoriteit en het bestuur zijn bevoegd in een dopingzaak uiterlijk achtentwintig dagen na het door de
betrokkene ingediende verweerschrift een schriftelijke conclusie te nemen waarin zij hun standpunt schriftelijk
kenbaar maken aan de bevoegde tuchtcommissie. De Dopingautoriteit en het bestuur kunnen bij het nemen van
een conclusie tevens stukken overleggen.
4. Wanneer de betrokkene geen verweerschrift heeft ingediend, zijn het bondsbestuur en/of de Dopingautoriteit
bevoegd na het verstrijken van de termijn voor het indienen van het verweerschrift een conclusie te nemen.
5. De betrokkene ontvangt zo spoedig mogelijk van de ambtelijk secretaris een kopie van de door het
bondsbestuur en/of de Dopingautoriteit genomen conclusie en overgelegde stukken.
6. Het bondsbestuur en/of de Dopingautoriteit zijn bevoegd aan de mondelinge behandeling van de
tuchtcommissie en de commissie van beroep deel te nemen en aldaar het woord te voeren. Voor het
bondsbestuur en de Dopingautoriteit gelden tijdens de behandeling dezelfde rechten en verplichtingen als voor
de betrokkene.
7. Aan het bondsbestuur en de Dopingautoriteit komen in een dopingzaak geen andere rechten en bevoegdheden
toe dan op grond van dit Tuchtreglement dopingzaken of van het Dopingreglement.
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Artikel 13 - Beoordeling bevoegdheid en ontvankelijkheid
1. Na ontvangst van een aangifte, een beroep of een verzoek beoordeelt de betreffende algemeen voorzitter of de
tuchtcommissie onderscheidenlijk de commissie van beroep bevoegd is deze te behandelen alsook of de
indienende partij ontvankelijk is. De beoordeling kan op verzoek van de algemeen voorzitter ook geschieden
door de plaatsvervangend algemeen voorzitter of door een voorzitter van de dopingkamer. Voor zover in het
vervolg wordt gesproken over de algemeen voorzitter geldt dit ook voor de plaatsvervangend algemeen
voorzitter of de Kamervoorzitter.
2. De algemeen voorzitter is bevoegd maar niet gehouden de bij de dopingzaak betrokken partijen vooraf te
horen. Hij kan de behandeling over de bevoegdheid en over de ontvankelijkheid van de indienende partij
schriftelijk afdoen.
3. Wanneer de betreffende algemeen voorzitter oordeelt dat de tuchtcommissie onderscheidenlijk de commissie
van beroep kennelijk niet bevoegd is de aangifte, het beroep of het verzoek te behandelen of dat de indienende
partij kennelijk niet-ontvankelijk is, doet hij gemotiveerd uitspraak en deelt de ambtelijk secretaris die
uitspraak aan de indienende partij en aan de andere bij die zaak betrokken partijen schriftelijk mee.
4. Wanneer de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk van de commissie van beroep de
betreffende commissie onbevoegd of de indienende partij niet-ontvankelijk heeft verklaard, wordt de aangifte,
het beroep of het verzoek niet door de desbetreffende commissie in behandeling genomen, tenzij de indienende
partij, de Dopingautoriteit, de WADA of de internationale federatie binnen eenentwintig dagen na verzending
van de in lid 3 bedoelde mededeling van de ambtelijk secretaris alsnog de betreffende commissie schriftelijk
verzoekt zijn aangifte, beroep of verzoek in behandeling te nemen.
5. Wanneer de indienende partij, de Dopingautoriteit, de WADA of de internationale federatie dit verzet door
middel van schriftelijk verzoek heeft gedaan, neemt de betreffende dopingkamer van de commissie de
aangifte, het beroep of het verzoek in behandeling en beoordeelt eerst of de betreffende commissie bevoegd is
en/of de indienende partij ontvankelijk is, alvorens tot een inhoudelijke behandeling over te gaan. De
dopingkamer stelt de Dopingautoriteit, de WADA of de internationale federatie in de gelegenheid schriftelijk
verweer te voeren indien deze instanties tijdig verzet hebben aangetekend. De dopingkamer van de commissie
is bij die beoordeling niet gebonden aan de uitspraak van de algemeen voorzitter en kan de uitspraak zowel
bevestigen als vernietigen. De commissie is bevoegd maar niet gehouden tot een mondelinge behandeling.
Wanneer de betreffende dopingkamer van de commissie oordeelt dat de commissie niet bevoegd is en/of de
indienende partij niet-ontvankelijk is in zijn aangifte, beroep of verzoek doet de dopingkamer ter zake
schriftelijk en gemotiveerd uitspraak en vindt geen inhoudelijke behandeling van de zaak plaats.
6. Van de in lid 5 bedoelde uitspraak van de dopingkamer van de tuchtcommissie kan met inachtneming van de
in 19 vermelde termijn door de in lid 5 vermelde partijen beroep worden ingesteld bij de commissie van
beroep. Betreft de in lid 5 bedoelde uitspraak een uitspraak van de commissie van beroep dan staat tegen die
uitspraak in het Instituut Sportrechtspraak geen beroep open.
7. Oordeelt de betreffende dopingkamer van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep dat de
commissie wel bevoegd is van de aangifte, beroep of verzoek kennis te nemen en acht de dopingkamer de
indienende partij wel ontvankelijk, dan wordt de zaak behandeld overeenkomstig het in dit reglement
bepaalde.
8. In de uitspraak van de dopingkamer van de betreffende commissie wordt tevens bepaald welke partij in de
kosten van de in dit artikel bedoelde behandeling wordt veroordeeld. In de uitspraak van de algemeen
voorzitter wordt eveneens bepaald welke partij in de kosten van de behandeling wordt veroordeeld. Deze
laatstbedoelde kostenveroordeling blijft buiten toepassing wanneer nadien de dopingkamer van de
tuchtcommissie of van de commissie van beroep met betrekking tot de niet-bevoegdheid of de nietontvankelijkheid een uitspraak heeft gedaan.
9. De algemeen voorzitter kan nadien niet als lid van de betreffende commissie betrokken zijn bij de behandeling
van die zaak.
10. Indien de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk van de commissie van beroep dan wel
de dopingkamer van de tuchtcommissie, oordeelt dat de tuchtcommissie onderscheidenlijk de commissie van
beroep kennelijk niet bevoegd is van een dopingzaak kennis te nemen, dan wel bepaalt dat de sportbond en of
de Dopingautoriteit in de voorliggende zaak geen jurisdictie hebben, dan komt deze bevoegdheid,
respectievelijk deze jurisdictie automatisch toe aan de internationale federatie.
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Artikel 14 - Behandeling van dopingzaken
1. De tuchtrechtelijke behandeling van een dopingzaak dient te voldoen aan de volgende principes:
a. een tijdige mondelinge en eerlijke behandeling, zoals geregeld in artikel 13;
b. een eerlijke en onpartijdige tuchtcommissie, commissie van beroep of arbitragecollege;
c. het recht van de betrokkene zich voor eigen rekening te laten vertegenwoordigen door een raadsman;
d. het recht om eerlijk, tijdig en met redenen omkleed te worden geïnformeerd over overtredingen van dit
reglement waarvan de betrokkene wordt beschuldigd;
e. het recht op hoor en wederhoor;
f. het recht van de betrokken partijen bewijs aan te voeren, waaronder het recht getuigen op te roepen en te
horen;
g. het recht op een tolk tijdens de mondelinge behandeling waarbij de tuchtcommissie en/of de commissie
van beroep de identiteit van en de verantwoordelijkheid voor de kosten van de tolk bepaalt; en
h. een tijdige, schriftelijke, beargumenteerde uitspraak, welke met name in gaat op het bewijs, het afwijken
van de (standaard) periode van uitsluiting en de aanvang van een eventueel opgelegde periode van
uitsluiting.
2. De betrokkene mag te allen tijde af zien van zijn recht op een mondelinge behandeling.
3. De betrokkene tegen wie een dopingzaak aanhangig is gemaakt, dient binnen veertien dagen na ontvangst van
de schriftelijke aangifte bij de sportbond aan te geven of hij gebruik wil maken van zijn recht op een
mondelinge behandeling. Indien de betrokkene niet binnen deze termijn aangeeft van dit recht gebruik te
willen maken, wordt hij geacht af te zien van zijn recht op een mondelinge behandeling.
4. Bij het beoordelen of sprake is van een overtreding van artikel 6 van het Dopingreglement:
a. dienen de tuchtcommissie, de commissie van beroep en het CAS zelfstandig elk van de drie binnen een
periode van twaalf maanden geregistreerde whereabouts-fouten te beoordelen aan de hand van de daarop
van toepassing zijnde regels, procedures, en criteria, welke zijn opgenomen in de Whereabouts-bijlage en
overeenkomstig de verplichtingen zoals omschreven in de ISTI;
b. zijn de tuchtcommissie, de commissie van beroep en het CAS niet gebonden aan enige vaststelling
gedurende het resultaatmanagement als bedoeld in de Whereabouts-bijlage, betreffende het afdoende zijn
van een verklaring voor een whereabouts-fout of anderszins;
c. is artikel 11 van het Dopingreglement van toepassing inzake het beoordelen of is voldaan aan de vereisten
voor het vaststellen van de drie whereabouts-fouten.
5. Indien in een monster zowel (een) specifieke als (een) niet-specifieke stof(fen) wordt/worden aangetroffen,
wordt bij de tuchtrechtelijke behandeling uitgegaan van de niet-specifieke stof(fen).
6. Indien na afloop van een periode van dertig dagen nadat WADA met betrekking tot een betrokkene schriftelijk
bericht heeft ontvangen van een derde whereabouts-fout in de zin van artikel 6 lid 1 van het Dopingreglement,
geen aangifte is gedaan van een overtreding, wordt deze omstandigheid voor de toepassing van Titel X van het
Dopingreglement aangemerkt als een uitspraak dat geen overtreding van dit reglement heeft plaatsgevonden.
7. Indien in een monster zowel (een) specifieke als (een) niet-specifieke stof(fen) wordt/worden aangetroffen,
wordt bij de tuchtrechtelijke behandeling uitgegaan van de niet-specifieke stof(fen).
8. Indien een onafhankelijke deskundige in het kader van een dopingzaak contact heeft gehad met de betrokkene
(en/of diens vertegenwoordiger(s)), kan deze deskundige niet (meer) als onafhankelijk deskundige fungeren in
de betreffende dopingzaak.
Artikel 15 - Mondelinge behandeling
1. In een dopingzaak vindt altijd een mondelinge behandeling plaats tenzij:
a. de betrokkene afziet van een mondelinge behandeling;
b. de betrokkene niet binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke aangifte heeft aangegeven een
mondelinge behandeling te wensen, in welk geval hij geacht wordt te hebben afgezien van een
mondelinge behandeling;
2. De betrokkene tegen wie aangifte is gedaan mag te allen tijde af zien van zijn recht op een mondelinge
behandeling.
3. Wanneer geen mondelinge behandeling is bepaald of geen mondelinge behandeling plaatsvindt, wordt de
dopingzaak schriftelijk afgedaan, behalve wanneer het bepaalde in lid 1 onder e. toepassing vindt.
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De mondelinge behandeling vindt niet in het openbaar plaats. De tuchtcommissie of de commissie van beroep
kan - gehoord de betrokkene - anders beslissen wanneer naar haar oordeel het belang van de dopingzaak
hiertoe noodzaakt. De betrokkene, het bondsbestuur en de Dopingautoriteit kunnen ieder de mondelinge
behandeling doen bijwonen door ten hoogste drie toehoorders die in die dopingzaak niet als getuige of
deskundige kunnen worden gehoord.
De Dopingautoriteit is in dopingzaken bevoegd aan een mondelinge behandeling deel te nemen en aldaar het
woord te voeren. Voor de Dopingautoriteit gelden tijdens de behandeling dezelfde rechten en verplichtingen
als voor de betrokkene. Het gestelde in deze bepaling geldt tevens voor de voorlopige hoorzitting in het kader
van een door het bestuur te nemen ordemaatregel.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep bepalen wie naast de betrokkene en de vertegenwoordigers
van de sportbond en van de Dopingautoriteit tot de mondelinge behandeling toegang hebben.
Ingeval van een mondelinge behandeling stelt de ambtelijk secretaris datum, uur en plaats van behandeling
vast en deelt hij dit de betrokkene, het bondsbestuur en de Dopingautoriteit ten minste vijf dagen vóór de dag
van de mondelinge behandeling schriftelijk mede. De mededeling aan de betrokkene geschiedt per
aangetekende brief.
De ambtelijk secretaris roept ook andere personen, waarvan de tuchtcommissie of commissie van beroep de
verschijning gewenst acht, per aangetekende brief op.
Indien de betrokkene en de vertegenwoordigers van het bondsbestuur of van de Dopingautoriteit niet tijdens de
mondelinge behandeling zijn verschenen, gaan de tuchtcommissie en de commissie van beroep na of een
behoorlijke oproep heeft plaatsgevonden. Heeft geen behoorlijke oproep plaatsgevonden of meent de
tuchtcommissie of de commissie van beroep om een andere reden dat uitstel van de behandeling gewenst is,
dan stelt zij de behandeling tot een nader te bepalen datum uit. De betrokkene, het bondsbestuur en de
Dopingautoriteit worden hiervan door de ambtelijk secretaris schriftelijk in kennis gesteld.
Indien een getuige of deskundige niet tijdens de mondelinge behandeling is verschenen, kan de
tuchtcommissie of de commissie van beroep besluiten de mondelinge behandeling uit te stellen, dan wel de
dopingzaak voor zover mogelijk te behandelen en voor de niet-verschenen getuige of deskundige op een
andere datum voort te zetten.
De betrokkene en diens raadsman mogen de gehele mondelinge behandeling bijwonen, tenzij het bepaalde in
lid 12 toepassing vindt.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep kunnen een ieder wiens gedrag hiertoe aanleiding geeft, het
verder bijwonen van de mondelinge behandeling ontzeggen.
De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep stellen de betrokkene en andere te horen
personen zo nodig vragen. De betrokkene en de vertegenwoordigers van diens sportbond en van de
Dopingautoriteit kunnen verzoeken aanvullende vragen te mogen stellen. Aan dit verzoek wordt voldaan,
tenzij de vragen naar het oordeel van de kamervoorzitter niet ter zake dienende zijn.
De juridisch secretaris maakt van de mondelinge behandeling een zakelijke samenvatting die door de
kamervoorzitter en de juridisch secretaris van de commissie worden ondertekend. Indien geen juridisch
secretaris tijdens de mondelinge behandeling aanwezig is, treedt één van de overige leden van een kamer als
secretaris op die alsdan in de rechten en bevoegdheden van de juridisch secretaris treedt.

Artikel 16 - Getuigen en deskundigen
1. De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn bevoegd voor een mondelinge behandeling getuigen en
deskundigen op te roepen. De ambtelijk secretaris doet hiervan alsmede van hun namen en van hun
deskundigheid mededeling aan de betrokkene, het bondsbestuur en aan de Dopingautoriteit.
2. De betrokkene, het bondsbestuur en de Dopingautoriteit kunnen voor een mondelinge behandeling ten hoogste
drie getuigen of deskundigen oproepen en doen hiervan in de aangifte, in het verweerschrift, in de te nemen
conclusie of in het beroepschrift schriftelijk mededeling aan de ambtelijk secretaris onder opgave van hun
namen en adressen. Van de deskundige wordt bovendien opgave gedaan van zijn deskundigheid. Alleen met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de kamervoorzitter kan de betrokkene meer dan drie getuigen of
deskundigen oproepen. De betrokkene, het bondsbestuur en/of de Dopingautoriteit roepen zelf hun getuigen of
deskundigen op en dragen er zorg voor dat deze tijdens de mondelinge behandeling tijdig aanwezig zijn.
3. Indien de tuchtcommissie of de commissie van beroep in een dopingzaak een deskundige oproept doet zij
hiervan en van zijn deskundigheid mededeling aan de betrokkene, diens sportbond en de Dopingautoriteit.
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Leden van de sportbond die door de tuchtcommissie of de commissie van beroep als getuige of deskundige
worden opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen. Ook anderen dan leden kunnen als getuige of deskundige
worden opgeroepen.
Getuigen en deskundigen kunnen in beginsel alleen tijdens de mondelinge behandeling worden gehoord.
Indien een getuige of deskundige tijdens de mondelinge behandeling redelijkerwijs niet aanwezig kan zijn, kan
hij met toestemming van de kamervoorzitter een door hem ondertekende schriftelijke verklaring overleggen,
die aan de betrokkene, het bondsbestuur en de Dopingautoriteit ter inzage wordt gegeven.
Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Deskundigen zijn verplicht te antwoorden naar hetgeen de
wetenschap hen leert. De kamervoorzitter kan hen verzoeken een zakelijke samenvatting van hun verklaring te
ondertekenen.
Het niet naar waarheid verklaren levert een overtreding op die met inachtneming van dit reglement kan worden
bestraft. Alsdan wordt de aangifte geformuleerd door de juridisch secretaris van de kamer van de commissie
die geconstateerd heeft dat niet naar waarheid is verklaard. De behandeling geschiedt met inachtneming van
het Algemeen Tuchtreglement door een andere kamer van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep.
Indien een onafhankelijke deskundige in het kader van een dopingzaak contact heeft gehad met de betrokkene
(en/of diens vertegenwoordiger(s)), kan deze deskundige niet (meer) als onafhankelijk deskundige fungeren in
de betreffende dopingzaak.
Het is de partijen in een dopingzaak slechts toegestaan met een onafhankelijke deskundige te communiceren
via de tuchtcommissie en de commissie van beroep die de betreffende dopingzaak behandelt. De informatie die
een partij desondanks direct communiceert aan de onafhankelijke deskundige, wordt buiten beschouwing
gelaten in de (verdere) tuchtrechtelijke behandeling van de dopingzaak en kan niet opnieuw worden
ingebracht.

Artikel 17 - Straffen
1. De straf en de strafmaat worden voor overtredingen bepaald in de titels VIII, IX, X en XI van het
Dopingreglement.
2. De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn bij het opleggen van een straf gehouden aan de in het
Dopingreglement voor de desbetreffende overtreding bepaalde straf en strafmaat.
Artikel 18 - Uitspraak
1. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep komt tot stand door een met gewone
meerderheid genomen besluit. De commissieleden hebben ieder één stem. De juridisch secretaris woont het
beraad in de raadkamer bij maar neemt niet deel aan de stemming.
2. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de betrokkene de in de aangifte bedoelde overtreding niet heeft
begaan, spreekt zij de betrokkene vrij.
3. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding is begaan, deelt zij aan de
betrokkene mee voor welke overtreding welke straf wordt opgelegd.
4. Indien de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie in stand kan blijven,
bevestigt zij die uitspraak.
5. Indien de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie niet in stand kan
blijven, wijzigt zij deze uitspraak en bepaalt zij of de betrokkene wordt vrijgesproken, dan wel ter zake van
welke overtreding welke straf aan de betrokkene wordt opgelegd.
6. De tuchtcommissie en de commissie van beroep motiveren hun uitspraak. Wanneer van de (standaard) periode
van uitsluiting en/of van de aanvangsdatum van de opgelegde periode van uitsluiting wordt afgeweken, wordt
dit nader toegelicht.
7. De tuchtcommissie en de commissie van beroep doen uiterlijk eenentwintig dagen na de datum van de
mondelinge behandeling schriftelijk uitspraak. Indien het een commissie niet mogelijk is binnen die termijn
uitspraak te doen, kan zij uiterlijk tweeënveertig dagen na de mondelinge behandeling uitspraak doen. De
datum van de uitspraak moet in ieder geval zijn gelegen binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf
de datum van aangifte.
8. De tuchtcommissie onthoudt zich in een dopingzaak van een uitspraak zodra artikel 20 lid 6 of artikel 23
toepassing vindt.
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Ongeacht een eventueel ingesteld beroep, doet de sportbond, zo spoedig mogelijk doch maximaal binnen
twintig dagen de met redenen omklede uitspraak van de tuchtcommissie toekomen aan de betrokkene, de
Dopingautoriteit en de internationale federatie. De Dopingautoriteit draagt zorg voor de verdere kennisgeving
van de uitspraak aan WADA en (indien van toepassing) andere relevante ADO’s.
In het exemplaar van de uitspraak dat voor de sportbond van de betrokkene en voor de Dopingautoriteit is
bestemd worden de naam en woonplaats van de betrokkene vermeld. In het exemplaar van de uitspraak dat
voor andere personen of instanties is bestemd worden de naam en woonplaats van de betrokkene
geanonimiseerd.
Een uitspraak wordt ondertekend door de kamervoorzitter en de juridisch secretaris. De kamervoorzitter en de
juridisch secretaris kunnen de uitspraak elektronisch ondertekenen mits kort nadien een door hen handmatig
ondertekende uitspraak wordt verstrekt.
In de uitspraak wordt bepaald of en in welke mate de aan de behandeling van een dopingzaak verbonden
kosten komen: ten laste van de betrokkene en/of van de sportbond dan wel van de persoon, rechtspersoon of
instantie die aangifte heeft gedaan of beroep heeft ingesteld. De betrokkene kan ook in de kosten van een
beroep worden veroordeeld wanneer niet hijzelf maar een derde in zijn zaak beroep heeft ingesteld.
De aan een zaak verbonden kosten betreffen de kosten van huur van de zittingsruimte en de kosten van
bijstand van het ambtelijk en/of juridisch secretariaat, alsmede de in redelijkheid gemaakte kosten van
getuigen, deskundigen en tolken. De betrokkene is deze kosten verschuldigd aan zijn sportbond die zo nodig
tot inning van die kosten overgaat.
De kosten die de betrokkene maakt in het kader van diens verdediging bij een dopingzaak, komen voor eigen
rekening, tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep, een arbitragecollege of een rechter anders
beslist.
Derden die verweer hebben gevoerd of beroep hebben ingesteld dragen zelf hun kosten en kunnen geen
verzoek indienen hun kosten ten laste van de betrokkene en/of van de sportbond te brengen.
De ambtelijk secretaris zendt de uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep per
aangetekende brief aan de betrokkene en zendt een afschrift van de uitspraak aan het bondsbestuur en aan de
Dopingautoriteit. Wanneer verstek is verleend zendt de ambtelijk secretaris de uitspraak aan het door de
betrokkene aan de sportbond opgegeven adres. Op verzoek van een partij zendt de ambtelijk secretaris de
uitspraak voordien per e-mail.
Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep wordt opgenomen in de databank van
het Instituut Sportrechtspraak en is te raadplegen voor degenen die toegang tot die databank hebben.
Het bondsbestuur dan wel het ambtelijk secretariaat Instituut Sportrechtspraak stelt de betrokkene en de
Dopingautoriteit tegelijkertijd schriftelijk op de hoogte van elk(e) door de tuchtcommissie of commissie van
beroep genomen (tussen)besluit en/of (tussen)uitspraak, binnen zeven werkdagen na het nemen van
voornoemd(e) (tussen)besluit en/of (tussen)uitspraak.
Met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde bevat de World Anti-Doping Code regels inzake het, in
overeenstemming met nationale wetgeving, publiceren en/of het anderszins bekendmaken van (i)
tuchtrechtelijke beslissingen in dopingzaken, en (ii) opgelegde sancties wegens het begaan van een
dopingovertreding. De Dopingautoriteit en de sportbond laten zich door deze regels leiden, tenzij nationale
wet- en regelgeving dit niet toestaat.
Onverminderd het bepaalde in lid 18 van dit artikel, van artikel 21 van dit reglement en van de artikelen 43 en
49 van het Dopingreglement zijn de uitspraken van de commissie van beroep en van de tuchtcommissie indien daarvan niet tijdig beroep is ingesteld - onherroepelijk en voor de betrokkene, diens sportbond en al zijn
leden alsmede voor de Dopingautoriteit bindend.
Wanneer een uitspraak een kennelijke vergissing bevat kan het bondsbestuur of de betrokkene de commissie
schriftelijk verzoeken de uitspraak op het betreffende onderdeel te herstellen. De commissie kan ook zelf een
kennelijke vergissing achteraf herstellen.
In beide gevallen stelt de commissie de andere partij - of wanneer de commissie zelf wenst te herstellen - het
bondsbestuur, de Dopingautoriteit en de betrokkene in de gelegenheid schriftelijk te reageren met
inachtneming van de in artikel 11 lid 2 vermelde termijnen. De commissie bepaalt of een mondelinge
behandeling plaatsvindt. De hersteluitspraak waarbij de eerdere uitspraak wordt hersteld van de commissie
geschiedt schriftelijk. Van de hersteluitspraak staat geen beroep open.
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19. Elke uitspraak wordt opgenomen in de databank van het Instituut Sportrechtspraak en daarin bewaard voor de
in het Reglement persoonsregistratie vermelde termijn.
20. Gegevens met betrekking tot dopingzaken worden door de sportbond reeds voor het verstrijken van een
periode van acht jaren vernietigd indien die redelijkerwijs niet meer van belang kunnen worden geacht. Na het
verstrijken van de periode van acht jaren worden alle gegevens vernietigd.
Artikel 19 - Beroep
1. Beroep kan slechts worden aangetekend op de wijze die is beschreven in het Dopingreglement in titel XII.
2. Besluiten waartegen beroep is aangetekend blijven van kracht tijdens de beroepsprocedure, tenzij de
commissie van beroep anders bepaalt.
3. In beroep kunnen de feitelijke en de juridische gronden volledig opnieuw worden beoordeeld. De commissie
van beroep is bevoegd de door de tuchtcommissie opgelegde sanctie te verhogen tot aan de maximale
reglementair toegestane strafmaat of te verlagen tot de minimale strafmaat.
Artikel 20 - Voor beroep vatbare besluiten
1. Tegen de volgende besluiten/uitspraken kan beroep worden aangetekend:
1) een besluit dat (g)een dopingovertreding heeft plaatsgevonden;
2) een besluit tot schuldigverklaring zonder strafoplegging;
3) een besluit van WADA als bedoeld in artikel 19.5 Dopingreglement;
4) een besluit dat de Bond, de Dopingautoriteit en/of een andere ADO in een dopingzaak niet ontvankelijk
is. Een besluit dat (i) in een dopingzaak de verjaringstermijn is verstreken, dan wel te laat aangifte is
gedaan, en (ii) de Bond en/of de Dopingautoriteit in een dopingzaak geen jurisdictie hebben, wordt voor
de toepassing van dit artikel gelijk gesteld met een besluit dat sprake is van niet-ontvankelijkheid;
5) een besluit inhoudende de oplegging van een ordemaatregel;
6) een besluit dat is genomen op grond van artikel 52.5 Dopingreglement;
7) een besluit dat is genomen in strijd met artikel 26.3, artikel 46.11, artikel 51.10 of artikel 51.11
Dopingreglement;
8) een besluit op grond van artikel 46 Dopingreglement om een periode van uitsluiting op te schorten;
9) een besluit als bedoeld in artikel 46.8 Dopingreglement, genomen door de Dopingautoriteit of WADA.
Als een andere ADO een dergelijk besluit neemt, dan is op dat besluit het dopingreglement van de
betreffende ADO van toepassing, tenzij het dopingreglement van de desbetreffende ADO het
dopingreglement van de Bond van toepassing verklaart;
10) een besluit van de Bond om, in strijd met artikel 56 Dopingreglement, het besluit van een andere ADO
niet te erkennen;
11) een besluit dat een dopingzaak om procedurele redenen niet in behandeling kan worden genomen;
12) een besluit van WADA als bedoeld in artikel 21.5 Dopingreglement, met dien verstande dat tegen dit
besluit alleen beroep kan worden ingesteld bij het CAS;
13) een besluit van een ADO om een belastend analyseresultaat of een atypisch bevinding niet als een
dopingzaak te beschouwen, of een besluit van een ADO om na een onderzoek overeenkomstig artikel 22
Dopingreglement geen aangifte te doen of tot vervolging over te gaan;
14) een besluit om aan het begaan van een dopingovertreding (geen) consequenties te verbinden in de vorm
van (i) het opleggen van een periode van uitsluiting, (ii) het vervallen van wedstrijdresultaten, (iii) het
opleggen van financiële consequenties als bedoeld in de World Anti-Doping Code, en/of (iv)
bekendmaking van dit besluit.
2. Alleen de betrokkene kan beroep instellen tegen besluiten als bedoeld in artikel 59.1 sub e en artikel 59.1 sub j
van het Dopingreglement.
3. Behalve door de betrokkene zelf kan het beroep ook worden ingediend door:
a. zijn raadsman die - indien hij geen advocaat is - tegelijk een schriftelijke machtiging van de betrokkene
overlegt;
b. zijn wettelijk vertegenwoordiger die desgevraagd zijn hoedanigheid moet aantonen;
c. degene die de belangen van de betrokkene behartigt indien deze verstandelijk of zintuiglijk gehandicapt
is, onder curatele staat of onder bewind is gesteld en desgevraagd die hoedanigheid moet aantonen.
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In aanvulling op het in artikel 59.1 van het Dopingreglement gestelde is de Dopingautoriteit gerechtigd beroep
in te stellen tegen elk in het kader van het resultaatmanagement genomen besluit, uitgezonderd het besluit tot
oplegging van een ordemaatregel, tenzij dat besluit niet voldoet aan de in artikel 26 van het Dopingreglement
opgenomen eisen. Dit beroepsrecht is niet gebonden aan enige voorwaarde, anders dan het gestelde in artikel
60.1. van het Dopingreglement. De Dopingautoriteit hoeft derhalve geen belang voor het instellen van beroep
aan te tonen.
Tenzij in het Dopingreglement anders is bepaald, staat van elke uitspraak van de tuchtcommissie beroep open
bij de commissie van beroep. Uitsluitend indien de betrokkene beroep instelt van een bewezen verklaarde
overtreding en/of van een opgelegde straf kan de betrokkene tevens beroep instellen van de uitspraak van de
tuchtcommissie waarbij de betrokkene geheel of gedeeltelijk in de kosten van de procedure is veroordeeld.
Indien de betrokkene een sanctievoorstel van de Dopingautoriteit conform artikel 27 van het Dopingreglement
heeft aanvaard, dient de Dopingautoriteit alle partijen met beroepsrecht conform lid 7 over deze acceptatie te
informeren. De betrokkene die het sanctievoorstel schriftelijk aanvaardt, kan geen beroep instellen tegen deze
aanvaarde sanctie.
Van de beslissing van de algemeen voorzitter van de commissie van beroep staat geen beroep open bij de
commissie van beroep.
Indien het beroepschrift tijdig is ingediend, kan de betrokkene desgewenst volstaan met het louter formeel
indienen van een beroep, mits de ambtelijk secretaris uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van het formele
beroepschrift een aanvullend beroepschrift heeft ontvangen waarin de gronden van het beroep zijn vermeld.
Deze bevoegdheid komt ook het bondsbestuur en de Dopingautoriteit toe indien deze beroep instellen.
Indien tegen een uitspraak van de bevoegde tuchtcommissie beroep is ingesteld, kan de Dopingautoriteit in
beroep uiterlijk voorafgaand aan de mondelinge behandeling een schriftelijke conclusie nemen en stukken
overleggen, ook als de Dopingautoriteit de partij is die het beroep heeft ingesteld.
Indien de Dopingautoriteit in een dopingzaak een conclusie neemt of beroep instelt, kunnen medewerkers van
de Dopingautoriteit in die dopingzaak niet als deskundige maar wel als getuige worden gehoord.
Het beroep wordt ingesteld door een schriftelijk beroepschrift dat aan de ambtelijk secretaris wordt
toegezonden per aangetekende brief. Het beroepschrift wordt in vijfvoud ingediend bij de ambtelijk secretaris.
In het beroepschrift wordt vermeld waarom beroep is ingesteld.
Indien het beroepschrift niet volledig is of wanneer er sprake is van onvolkomenheden retourneert de ambtelijk
secretaris het beroepschrift aan de afzender met het verzoek binnen de termijn van lid 14 voor correctie en/of
aanvulling zorg te dragen. Het beroepschrift wordt dan geacht tijdig te zijn ingediend.
Indien het beroep namens de betrokkene door een ander dan de betrokkene of een in lid 3 bedoelde persoon is
ingesteld, doet de ambtelijk secretaris de betrokkene hiervan schriftelijk mededeling en stelt de betrokkene
binnen de termijn van lid 14 in de gelegenheid alsnog zelf beroep in te stellen.
De termijn, zoals bedoeld in de leden 13 en 14, bedraagt veertien dagen na verzending van de in de brief van
de ambtelijk secretaris vermelde datum. Indien de betrokkene na deze datum in gebreke blijft beslist de
commissie van beroep over de ontvankelijkheid van het beroep.
Wanneer beroep wordt ingesteld bij de algemeen voorzitter van de commissie van beroep bepaalt hij of een
mondelinge behandeling wordt gehouden. De algemeen voorzitter doet zo spoedig mogelijk schriftelijk
uitspraak.
Indien het beroepschrift wordt ingediend bij de sportbond wordt het beroepschrift doorgezonden naar de
ambtelijk secretaris en geldt als datum van ontvangst de door een functionaris van de sportbond daarop
vermelde datum.
Indien na afloop van een periode van dertig dagen nadat WADA met betrekking tot een betrokkene schriftelijk
bericht heeft ontvangen van een derde whereabouts-fout in de zin van artikel 6 van het Dopingreglement geen
aangifte is gedaan van een overtreding, wordt deze omstandigheid voor de toepassing van dit artikel
aangemerkt als een uitspraak dat geen overtreding van dit reglement heeft plaatsgevonden.
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Artikel 21 – Beroepsrecht
1. Van een uitspraak van de tuchtcommissie in een dopingzaak staat beroep open bij de commissie van beroep.
2. Van een uitspraak van de commissie van beroep staat beroep open bij het CAS.
3. De volgende partijen hebben het recht beroep aan te tekenen tegen een besluit van een tuchtcommissie van de
sportbond in een dopingzaak:
a. De betrokkene voor wie het besluit waartegen beroep wordt aangetekend, geldt;
b. De sportbond;
c. de in het betreffende geval relevante internationale federatie en elke andere tot het (laten) uitvoeren van
dopingcontroles bevoegde organisatie volgens wier dopingreglement een sanctie had kunnen worden
opgelegd;
d. de Dopingautoriteit;
e. de NADO van het land waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft, dan wel waar hij woonachtig is;
f. het IOC of het IPC, indien van toepassing, als het besluit een effect kan hebben dat betrekking heeft op
respectievelijk de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen, waaronder besluiten die van invloed
(kunnen) zijn op de bevoegdheid tot deelname aan de Olympische Spelen of Paralympische Spelen; en
g. WADA.
4. In dopingzaken (i) betreffende (begeleidend personeel van) betrokkenen die op het moment dat de
dopingovertreding plaatsvond, waren opgenomen in de registered testing pool van de internationale federatie,
dan wel (ii) voortvloeiend uit participatie in een onder auspiciën van de internationale federatie georganiseerde
wedstrijd en/of evenement, kan de internationale federatie direct tegen het besluit van de tuchtcommissie
beroep instellen bij het CAS.
5. Op een beroep bij het CAS zijn de regels en voorwaarden van het CAS van toepassing.
6. Indien een tot het instellen van beroep gerechtigde partij tegen een besluit in beroep is gekomen bij het CAS,
zijn alle andere tot het instellen van beroep gerechtigde partijen expliciet gerechtigd tot het instellen van
incidenteel beroep. Indien een partij van dit recht gebruik wenst te maken, dient deze partij het incidenteel
beroep uiterlijk in te stellen met het door de partij bij het CAS in te dienen verweerschrift.
Artikel 22 - Beroep inzake ordemaatregelen
1. Het beroep tegen een ordemaatregel wordt behandeld door de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie. Van
de uitspraak van de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie op het beroep tegen een ordemaatregel staat
beroep open bij de algemeen voorzitter van de commissie van beroep. De algemeen voorzitter van de
desbetreffende commissie kan de behandeling van het beroep opdragen aan de plaatsvervangend algemeen
voorzitter of aan een kamervoorzitter van de desbetreffende commissie. De tuchtrechter die het beroep tegen
een ordemaatregel heeft behandeld mag nadien niet betrokken zijn bij de behandeling van de dopingzaak door
de tuchtcommissie of van de commissie van beroep.
2. Indien het bestuur niet conform artikel 26.3 Dopingreglement overgaat tot het opleggen van een
ordemaatregel, wordt deze omstandigheid voor de toepassing van artikel 59 aangemerkt als een besluit dat is
genomen in strijd met artikel 26.3 van het Dopingreglement.
3. Een besluit om een verplichte ordemaatregel niet te laten vervallen, is niet voor beroep vatbaar.
4. Indien de tuchtrechtelijke behandeling van een dopingzaak langer dan vier maanden in beslag neemt, kan de
betrokkene beroep instellen tegen een hem eventueel opgelegde ordemaatregel. Indien de commissie van
beroep besluit tot opheffing van de ordemaatregel, mag de betrokkene vanaf dat moment weer in wedstrijden
uitkomen. Als de commissie van beroep oordeelt dat de betrokkene een dopingovertreding heeft begaan,
komen alle na de opheffing van de ordemaatregel behaalde wedstrijdresultaten te vervallen, tenzij de
rechtvaardigheid anders vereist.
Artikel 23 - Beroep bij het Arbitragehof voor de Sport (CAS) /interventie WADA en Dopingautoriteit
1. Indien WADA overeenkomstig het bepaalde in Titel XII van het Dopingreglement het recht heeft tegen een
besluit in beroep te gaan, en geen andere in artikel 60.3 van het Dopingreglement genoemde partij anders dan
WADA beroep heeft aangetekend, mag WADA zonder de andere beroepsmogelijkheden uit te putten direct
beroep aantekenen bij het CAS.
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2.

3.

WADA heeft het recht in een aanhangig gemaakte dopingzaak te interveniëren indien het tuchtcollege of het
college van beroep niet binnen een redelijke door WADA vast te stellen termijn, tot een uitspraak is gekomen.
Op het moment dat voornoemde termijn verstrijkt, wordt dit aangemerkt als een besluit van het bevoegde
tuchtcollege of het college van beroep dat geen dopingovertreding heeft plaatsgevonden. WADA mag in dat
geval direct beroep aantekenen bij het CAS. Indien het CAS oordeelt dat (i) in de betreffende dopingzaak
sprake is van een dopingovertreding, en (ii) het besluit van WADA om direct beroep in te stellen bij het CAS
redelijk was, dient de Bond WADA’s kosten (waaronder in ieder geval de kosten voor de juridische bijstand),
voor het beroep bij het CAS te vergoeden.
Het in dit artikel gestelde met betrekking tot WADA geldt tevens met betrekking tot de Dopingautoriteit.

Artikel 24 - Beroep inzake dispensaties
1. Een besluit tot het afwijzen van een dispensatieverzoek geldt als een voor beroep vatbaar besluit. Titel XII van
het Dopingreglement is van overeenkomstige toepassing, tenzij in dit reglement anders is bepaald.
2. Tegen een besluit van WADA met betrekking tot het herzien van een dispensatie, staat alleen beroep open bij
het CAS. Beroepsgerechtigd in deze zijn de betrokkene, de relevante internationale federatie en de
Dopingautoriteit.
3. Tegen een besluit van een internationale federatie (of van de Dopingautoriteit indien de Dopingautoriteit met
voornoemde internationale federatie schriftelijk is overeengekomen namens deze internationale federatie de
door leden bij deze internationale federatie ingediende dispensatieverzoeken te behandelen) dat niet door het
WADA wordt beoordeeld of dat door het WADA wordt beoordeeld doch niet wordt herzien, staat alleen
beroep open bij het CAS. Beroepsgerechtigd in deze zijn de betrokkene en de Dopingautoriteit.
4. Dispensaties die op enig moment door WADA worden herzien, blijven van kracht tot het moment waarop de
betrokkene schriftelijk door WADA van dit besluit op de hoogte is gesteld.
5. Indien een besluit inzake een dispensatieverzoek niet binnen de hiervoor geldende termijnen is genomen,
wordt voor de toepassing van artikel 62 van het Dopingreglement het dispensatieverzoek geacht te zijn
afgewezen.
Artikel 25 - Beroepstermijn
1. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt eenentwintig dagen te rekenen vanaf de dag dat
de tot het instellen van beroep bevoegde partij van de betreffende uitspraak in kennis is gesteld. Wanneer de
uitspraak voordien per e-mail is toegezonden vangt de beroepstermijn aan vanaf de datum waarop de uitspraak
per aangetekende brief is toegezonden.
2. De tuchtcommissie dient uiterlijk binnen drie maanden na het aanhangig maken van de dopingzaak, tot een
uitspraak van de betreffende tuchtcommissie te leiden. Indien dit niet het geval is, hebben de Dopingautoriteit,
alsmede de betrokkene of de organisatie die van het begaan van een dopingovertreding wordt beschuldigd, het
recht binnen een termijn van veertien dagen beroep in te stellen bij de commissie van beroep.
3. De beroepstermijn voor een door WADA in te stellen beroep, dan wel een door WADA te plegen interventie,
is de laatst aflopende van de volgende termijnen:
a. eenentwintig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beroepstermijn voor de andere tot beroep
gerechtigde partijen is verlopen; dan wel
b. eenentwintig dagen te rekenen vanaf de dag waarop WADA het volledige dossier met de uitspraak van de
tuchtcommissie heeft ontvangen, waaronder in ieder geval een vertaling van die uitspraak.
Het met betrekking tot de beroepstermijn gestelde onder b. is tevens van toepassing op de voor de
Dopingautoriteit geldende beroepstermijn.
Artikel 26 - Tenuitvoerlegging
1. Het bondsbestuur ziet toe op het ten uitvoer leggen van straffen.
2. De betrokkene, andere leden en organen van de sportbond zijn verplicht hun medewerking aan het ten uitvoer
leggen van een straf te verlenen. Het daarmede in gebreke blijven levert een overtreding op.
3. De uitspraak van de tuchtcommissie waartegen beroep wordt ingesteld blijft van kracht totdat in beroep anders
is beslist.
4. Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van een straf niet op.
5. Het opschorten van (een deel van) de periode van uitsluiting is alleen mogelijk op grond van artikel 46 van het
Dopingreglement.
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Artikel 27 – Herziening
1. Indien met betrekking tot een in de dopinglijst vermelde stof of methode een verbod is geformuleerd en nadien
dat verbod wordt gewijzigd of opgeheven, kan een betrokkene aan wie op grond van de oorspronkelijke
bepaling een straf is opgelegd daarvan herziening vragen. Een herziening strekt ten gunste van de betrokkene.
2. De betrokkene richt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot herziening aan de tuchtcommissie. Dit verzoek
wordt in vijfvoud ingediend bij het ambtelijk secretariaat, die het verzoek toezendt aan de sportbond en aan de
Dopingautoriteit.
3. Het verzoek tot herziening wordt met inachtneming van de bepalingen van dit reglement schriftelijk
behandeld. De Dopingautoriteit heeft recht op het nemen van een conclusie. Daar waar over ‘het doen van
aangifte’ wordt gesproken kan ‘het indienen van een verzoek tot herziening’ worden gelezen.
4. Van een uitspraak van de tuchtcommissie staat beroep open conform titel XII van het Dopingreglement, bij de
commissie van beroep.
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