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1. Inleiding
Nederlandse topsportbonden zijn zowel nationaal (via de aansluiting bij NOC*NSF) als
internationaal (via de aansluiting bij hun internationale federatie) verplicht om een
dopingreglement hebben dat voldoet aan de World Anti-Doping Code (Code). Dit gebeurt
door het vaststellen van het Nationaal Dopingreglement (NDR).
2. Algemene toelichting wijziging NDR 2021
Het NDR is gebaseerd op de Code. Opsteller van deze Code is het Wereld Anti-Doping
Agentschap (WADA). WADA houdt mondiaal toezicht op alle dopingreglementen van
internationale federaties en nationale dopingorganisaties (zoals de Dopingautoriteit).
WADA heeft het NDR getoetst en geoordeeld dat het NDR op een aantal punten moest
worden aangepast om volledig te voldoen aan de eisen van de Code.
3. Toelichting wijzigingen
3.1. Het overgrote deel van de wijzigingen in het NDR heeft geen consequenties voor de
bond of voor (de rechten en plichten van) de sporters. De reden hiervoor is dat de
meeste toevoegingen niet betrekking hebben op sportbonden, maar op de relatie tussen
anti-doping organisaties onderling. Dat gaat bijvoorbeeld over welke anti-doping
organisaties dopingcontroles mogen uitvoeren bij (inter)nationale evenementen, welke
regels daaromtrent van toepassing zijn en welke regels gelden als deze organisaties er
onderling niet uitkomen (waaronder het kunnen instellen van beroep bij geschillen).
3.2. Verder hebben veel aanpassingen te maken met de vertaling van de Engelstalige
Code naar het Nederlandstalige NDR. WADA heeft aangegeven dat de Code niet alleen
volledig, maar tevens zo letterlijk mogelijk moet worden vertaald. Dit heeft geleid tot
heel veel wijzigingen die niet of nauwelijks inhoudelijke gevolgen hebben.
3.3. Een derde reden dat weinig sprake is van inhoudelijke wijzigingen, is dat veel
nieuwe bepalingen te maken hebben met de taken en bevoegdheden die de
Dopingautoriteit op grond van de Code mag delegeren aan de bonden. De instructie van
WADA is geweest om dit aspect expliciet te benoemen. Aangezien de taken en
bevoegheden op deze punten al bij de bonden lagen, hebben deze wijzigingen geen
praktische gevolgen voor de bonden.
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