Bonden met getrapt lidmaatschap: binding niet-leden aan beslissingen
Dopingautoriteit
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Modelbepaling voor sporters/licentiehouders die geen lid zijn van de Bond en
die uitsluitend zijn gebonden op basis van een overeenkomst of licentie.
9 november 2020

Sporters/Licentiehouders:
1. aanvaarden de toepassing van het Nationaal Dopingreglement (Dopingreglement) en
het tuchtreglement van de Bond, zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde
vorm luiden, en zijn gehouden de daarin opgenomen bepalingen na te leven en om indien vereist - aan de uitvoering van die bepalingen medewerking te verlenen;
2. aanvaarden de beslissingen (besluiten en beschikkingen) van de Dopingautoriteit,
uitsluitend voor zover deze voortvloeien uit de Wet uitvoering antidopingbeleid en
het Nationaal Dopingreglement en zijn verplicht deze na te leven (met behoud van
het recht van bezwaar en/of beroep). Hiertoe behoren in elk geval de beslissingen
die zijn opgenomen in Bijlage A;
3. aanvaarden de beslissingen van de volgende door de Dopingautoriteit ingestelde
commissies en na verplicht deze na te leven (met behoud van het recht van bezwaar
en/of beroep):
a. Commissie Naleving Dopingsancties (CND);
b. Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND); en
c. eventuele nieuwe, uitsluitend uit verplichtingen op basis van de World AntiDoping Code voortvloeiende, op te richten commissies ten behoeve van het
dopingcontroleproces1.
4. aanvaarden in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement
van de Bond te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid
van het Dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de Bond, zoals neergelegd
in of vanwege de statuten van de Bond; en
5. aanvaarden de sancties (bij onherroepelijk worden hiervan), die op grond van het
Dopingreglement en/of tuchtreglement van de Bond worden opgelegd.
Bijlage A
Beslissingen (besluiten en beschikkingen) van de Dopingautoriteit, uitsluitend
voor zover deze voortvloeien uit de Wet uitvoering antidopingbeleid en het
Nationaal Dopingreglement
De beslissing op een verzoek om dispensatie.
De beslissing om een sporter toe te voegen aan de topsportgroep (Registered
Testing Pool), alsmede de beslissing om een sporter die in de topsportgroep is
opgenomen, uit die groep te laten afvloeien.
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Zoals bedoeld in de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab).
1

De beslissing tot aanwijzing van een sporter bij wie in het kader van het
dopingcontroleproces een of meer lichaamsmonsters zullen worden afgenomen.
De beslissing dat een sporter of andere persoon zich niet heeft gehouden aan de
voorwaarden van een aan hem/haar wegens het begaan van een dopingovertreding
opgelegde periode van uitsluiting, waaronder tevens dient te worden begrepen de
beslissing inzake de gevolgen van het niet naleven van de opgelegde periode van
uitsluiting.
Het in rekening brengen van een tarief ter vergoeding van het uitvoeren van het
dopingcontroleproces.
De beslissing om aan een sporter een ‘strike’ toe te kennen wegens een
whereabouts-fout.
De beslissing om voor een sportbond de in artikel 5 van de Wuab opgenomen
wettelijke taken niet meer uit te voeren (namelijk het uitvoeren van het
dopingcontroleproces (art. 5.1.b Wuab) en het geven van voorlichting over doping
(art. 5.1.d Wuab).
De beslissing dat een ordemaatregel niet is nageleefd.
De beslissing op een herzieningsverzoek als bedoeld in artikel 27 lid 3 van de World
Anti-Doping Code.
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