Dopingreglement
Vastgesteld door het bestuur op 2 januari 2012.
Hoofdstuk 1

Considerans en begrippen

Artikel 1, considerans
1. Het is de deelnemer verboden voorafgaande en/of tijdens de Vierdaagse gebruik van doping te
maken.
2. Het is de verzorger verboden voorafgaande en/of tijdens de Vierdaagse dopinggebruik in de
meest ruime zin van het woord te bevorderen bij de aan zijn zorgen toevertrouwde deelnemer, bij
andere deelnemers en/of bij derden.
3. Onverminderd dit reglement is op iedere deelnemer en/of verzorger en/of derde het bij of
krachtens het Wetboek van Strafrecht en/of de Opiumwet bepaalde onverkort van toepassing.
4. De Vierdaagse kent geen dopingcontrole buiten het tijdvak waarin het evenement wordt
georganiseerd.
Artikel 2, begripsomschrijvingen
1. Aanwijzen: het op de hoogte stellen van de betrokken deelnemer dat deze is geselecteerd voor
een dopingcontrole.
2. Afbraakproduct: stof die ontstaat bij een biologisch omzettingsproces.
3. Afnameprocedure: de procedure vanaf de melding van de betrokken deelnemer in het
dopingcontrolestation tot en met de ondertekening van de relevante formulieren.
4. Begeleider: iedere door de betrokken deelnemer aangewezen natuurlijke persoon die hem bij de
afnameprocedure vergezelt.
5. Belastend analyseresultaat: een rapport van een laboratorium of ander geaccrediteerd analyseinstituut waarin is geconcludeerd dat in een (urine)monster een verboden stof en/of de
afbraakproducten daarvan (waaronder verhoogde concentraties van lichaamseigen stoffen)
markers of bewijs voor het gebruik van een verboden methode is/zijn aangetroffen.
6. Bestuur: het bestuur van de Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Voor
zover het betreft de uitvoerende taken van het bestuur voortvloeiend uit dit reglement, treedt
namens het bestuur het bestuurslid voor technische zaken op.
7. Betrokken deelnemer: de deelnemer aan het evenement die, conform dit reglement, voor een dopingcontrole is aangewezen.
8. Bevestigen: in de zin van het onderzoeken van het B-monster wil zeggen dat in het B-monster
dezelfde verboden stof en/of methode wordt aangetroffen als in het A-monster. Indien een stof
verboden is bij het overschrijden van een bepaalde hoeveelheid, is voor bevestiging nodig dat ook
het B-monster een verboden hoeveelheid van de in het A-monster aangetroffen stof bevat.
9. Controleresultaten: alle gegevens voortvloeiend uit een dopingcontrole.
10. Deelnemer: de mannelijke of vrouwelijke deelnemer aan de Vierdaagse.
11. Derde: ieder andere bij de Vierdaagse betrokkene, die anders dan in de hoedanigheid van
deelnemer of verzorger, onder de jurisdictie valt van het bestuur.
12. Diskwalificatie: het ongeldig verklaren van de resultaten van de deelnemer tijdens het evenement,
dan wel het hem ontnemen van het recht om van start te gaan op de eerste marsdag.
13. Dispensatie: een geldige schriftelijke verklaring inzake (1) het tijdelijk en onder voorwaarden
toestaan van het therapeutisch gebruik door een deelnemer van een verboden stof en/of
methode, of: (2) de aanwezigheid van een natuurlijke verhoogde endogene productie door het
lichaam van de deelnemer van een verboden stof.
14. Dopingcontrole: het plannen van dopingcontroles, het selecteren en aanwijzen van deelnemers,
het afnemen en verzamelen van (urine)monsters, het transport van (urine)monsters naar het
laboratorium, de analyses van de (urine)monsters en het resultaatbeheer.
15. Dopingcontroleofficial: een door de dopingcontrole uitvoerende organisatie benoemde en
geïnstrueerde functionaris die is belast met de uitvoering van de afnameprocedure.
16. Dopingcontrole-uitvoerende organisatie: de Nederlandse Dopingautoriteit.
17. Dopinglijst: de bij dit reglement behorende lijst met verboden stoffen en verboden methoden,
nader aangeduid in artikel 4.
18. Dopingzaak: een mogelijke overtreding van dit reglement.
19. Evenement: de Vierdaagse.
20. Gebruik: het aanbrengen, innemen, injecteren, aanwenden of op wat voor wijze dan ook
consumeren van een verboden stof en/of verboden methode.
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21. Internationale Standaard: internationale standaard behorend bij het zogenaamde Wereld AntiDoping Programma dat bestaat uit (1) de Wereld Anti-Doping Code, (2) de Internationale
Standaarden (de Prohibited List International Standard, de International Standard for Testing, de
International Standard for Laboratories, en de International Standard for Therapeutic Use
Exemptions), alsmede (3) de Models of Best Practice.
22. Marker: een stof of groep van stoffen of biologische indicatoren, die duidt of duiden op het gebruik
van een verboden stof en/of toepassing van een verboden methode.
23. Marsdag: iedere tot het evenement behorende wandeldag.
24. Monster: enig biologisch materiaal, bijvoorbeeld urine of bloed, dat is afgenomen ten behoeve van
de dopingcontrole.
25. Negatieve uitslag: indien uit de dopingcontrole blijkt dat in het (urine)monster van een deelnemer
geen (verboden hoeveelheden van) (afbraakproducten van) verboden stoffen zijn aangetroffen;
geen marker is aangetroffen; en: geen gebruik is gemaakt van (de toepassing van) een verboden
methode; of een deelnemer beschikt(e) over een met betrekking de aangetroffen en/of gebruikte
stof(fen) en/of methode(n) geldige dispensatie in de zin van dit reglement en conform de aan deze
dispensatie gekoppelde voorwaarden heeft gehandeld.
26. Poging: opzettelijk gedrag vertonen dat een substantiële stap vormt in de richting van gedrag dat
gericht is op de voltooiing van een overtreding van dit reglement.
27. Positieve uitslag: indien uit de dopingcontrole blijkt dat: in het (urine)monster van de deelnemer
(verboden hoeveelheden) (afbraakproducten van) verboden stoffen zijn aangetroffen; en/of een
marker is aangetroffen; of gebruik is gemaakt van (de toepassing van) een verboden methode; en
de betreffende deelnemer niet beschikt(e) over een met betrekking de aangetroffen en/of
gebruikte stof(fen) en/of methode(n) geldige dispensatie in de zin van dit reglement en/of niet
conform de aan deze dispensatie gekoppelde voorwaarden heeft gehandeld.
28. Selecteren: het selecteren van een of meerdere deelnemers voor (een) dopingcontrole(s).
29. Uitsluiting: het de deelnemer ontzeggen van het recht van toekomstige deelname aan het
evenement.
30. Verboden stof en/of methode: die (afbraakproducten van) stoffen en/of methoden die op de
dopinglijst staan vermeld.
31. Verzorger: de man of vrouw die volgens de reglementen als verzorger en/of als (meewandelend)
begeleider is ingeschreven.
32. Vierdaagse: het evenement bedoeld in artikel 2 van de Statuten van Stichting DE 4DAAGSE.
Artikel 3, definitie doping en gedraging
In dit reglement wordt onder doping verstaan een stof voorkomend op de dopinglijst, en onder
gedraging, iedere gedraging bestaande uit handelen of nalaten, met betrekking tot doping.
Artikel 4, nadere aanduiding dopinglijst
1. De dopinglijst zoals bedoeld in artikel 2.17 van dit reglement, is de meest recente door de
WADA vastgestelde en in werking getreden dopinglijst.
2. De dopinglijst treedt als zodanig in werking op de daarvoor door de WADA bepaalde datum.
3. Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende dopinglijst, zoals
gepubliceerd op de website van de WADA en van de Nederlandse Dopingautoriteit.
Artikel 5, dispensatie
1. Het gebruik van verboden stoffen en/of verboden methoden is, behoudens de uitzondering
zoals bepaald in de Bijlage inzake dispensaties (behorend bij het Model Dopingreglement
voor alle Nederlandse Sportbonden), slechts toegestaan indien de deelnemer voor
voornoemd gebruik een dispensatie heeft verkregen en handelt in overeenstemming met de
aan deze dispensatie verboden voorwaarden.
2. Dispensatieverzoeken worden behandeld, beoordeeld en verleend volgens de toepasselijke
Internationale Standaard en in overeenstemming met het gestelde in de in het vorige lid
genoemde Bijlage inzake dispensaties.
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Hoofdstuk 2

Overtredingen

Artikel 6, aanwezigheid verboden stof(fen)
1. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat geen verboden stof(fen) en/of afbraakproduct(en)
daarvan en/of markers in zijn lichaam binnenkomen. De aanwezigheid van een verboden stof
en/of een of meer afbraakproducten daarvan en/of markers in een (urine)monster van een
deelnemer, is een overtreding van dit reglement. De deelnemer is verantwoordelijk voor de
aanwezigheid van alle verboden stoffen, verboden methoden, de afbraakproducten daarvan
en/of markers, die worden aangetroffen in zijn (urine)monster(s).
2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op die stof waarvoor een specifieke
grenswaarde van toepassing is en/of in de dopinglijst is aangegeven en/of in de Internationale
Standaarden is aangegeven, tenzij die grenswaarde is overschreden.
3. De dopinglijst kan speciale criteria bevatten voor de beoordeling van (de aanwezigheid van
en/of de aangetroffen hoeveelheid) verboden stoffen die ook door het lichaam zelf kunnen
worden geproduceerd.
Artikel 7, (poging tot) gebruik verboden stof en/of verboden methode
Gebruik of poging tot het gebruik van een verboden stof en/of een verboden methode vormt een
overtreding van dit reglement.
Artikel 8, (poging tot) gebrekkige medewerking
1. Het door de deelnemer (pogen te) weigeren een (urine)monster te produceren, te verstrekken
en/of af te staan vormt een overtreding van dit reglement.
2. Het door de deelnemer zonder geldige reden niet (in staat zijn zich te) onderwerpen aan de
dopingcontrole, of het niet (voldoende) meewerken aan en/of het ontwijken van (enig element
van) de dopingcontrole, na daartoe (mondeling) te zijn aangewezen, evenals een poging
hiertoe, vormt een overtreding van dit reglement.
3. Naast de deelnemer is ook de verzorger verplicht volledig, tijdig en naar behoren zijn
medewerking aan de dopingcontrole van een aan zijn zorg toevertrouwde deelnemer te
verlenen. Het niet nakomen van deze verplichting(en) vormt een overtreding van dit
reglement.
Artikel 9, (poging tot) frauderen
1. Frauderen of poging tot frauderen vormt een overtreding van dit reglement.
2. Onder frauderen wordt verstaan:
a. het aanpassen van enig deel van de dopingcontrole met onzuivere bedoelingen of op een
oneerlijke manier; en/of
b. het uitoefenen van ongewenste invloed op enig deel van de dopingcontrole; en/of
c. het zich op onjuiste wijze in de dopingcontrole mengen om resultaten aan te (doen)
passen of de normale gang van zaken te hinderen;
d. de weigerachtigheid tot legitimatie door de deelnemer bij de afnameprocedure;
e. het op enigerlei wijze (doen) vervalsen of valselijk (doen) opmaken van een of meer bij de
dopingcontrole te gebruiken formulieren, van een dispensatie(verzoek) en/of het op
onjuiste wijze beïnvloeden en/of achterhouden van informatie die van belang is of kan zijn
voor een dispensatie(verzoek).
Artikel 10, (poging tot) toediening
1. Toediening of poging tot toediening aan een deelnemer van een verboden stof en/of een
verboden methode, of het assisteren bij, het aanmoedigen tot, het helpen bij, het aanzetten
tot, het verhullen van, of anderszins medeplichtig zijn aan een overtreding van dit reglement,
door een verzorger, vormt een overtreding van dit reglement.
2. Er is geen sprake van een overtreding indien:
a. de verzorger kan aantonen dat de toediening het gevolg is van een dispensatie die aan
een deelnemer is verleend in de zin van dit reglement, of
b. de verzorger voor zijn handelen een andere acceptabele rechtvaardiging kan aanvoeren.
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Hoofdstuk 3

Organisatie

Artikel 11, bevoegde autoriteit
1. Dopingcontroles worden geïnitieerd, georganiseerd en gecoördineerd door de Nederlandse
Dopingautoriteit en/of door enige andere organisatie met de wettelijke bevoegdheid om
dopingcontroles uit te (doen) voeren.
2. De Nederlandse Dopingautoriteit of een eventueel andere dopingcontrole-uitvoerende
organisatie, bepaalt het aantal controlemomenten en wijst de momenten waarop en de
locaties aan alwaar dopingcontroles zullen worden uitgevoerd.
Artikel 12, privacy/persoonsgegevens
1. De uitvoering van de dopingcontrole vindt, binnen de context van dit reglement en van wat bij
de uitvoering van een dopingcontrole mag worden verwacht, zo discreet mogelijk en met een
maximale waarborg voor de privacy van de deelnemer plaats.
2. De Nederlandse Dopingautoriteit, het bestuur, evenals eventuele andere dopingcontroleuitvoerende organisaties, verwerken de in het kader van de uitvoering van dopingcontroles
verzamelde persoonsgegevens conform het gestelde in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Het Privacyreglement Vierdaagse is onverkort van toepassing, tenzij
hiervan in dit reglement wordt afgeweken.
3. Persoonsgegevens van deelnemers, waaronder in ieder geval contact- en verblijfsgegevens,
en controleresultaten, mogen ter beschikking worden gesteld aan de Nederlandse
Dopingautoriteit, eventueel andere dopingcontrole-uitvoerende organisaties, laboratoria,
evenals de WADA, met dien verstande dat contact- en verblijfsgegevens niet ter beschikking
worden gesteld aan laboratoria.
4. De Nederlandse Dopingautoriteit en het bestuur dragen zorg ervoor dat de uitslag van het
dopingonderzoek gedurende een periode van acht jaren worden bewaard, ingaande op de
dag van de desbetreffende (urine)monsterafname.
5. De Nederlandse Dopingautoriteit en het bestuur zullen slechts mededelingen doen
aangaande de gegevens verkregen uit de uitvoering van dopingcontroles in de gevallen die
het reglement aangeeft.
6. Het maken van opnamen in beeld of geluid van de dopingcontrole, evenals het tonen,
weergeven of openbaar maken van beeld- en/of geluidsopnamen van de dopingcontrole is
slechts toegestaan na toestemming van de betrokken deelnemer en van de dopingcontroleuitvoerende organisatie.
Artikel 13, minderjarigheid
1. Alle in dit reglement opgenomen rechten en plichten gelden gelijk voor minderjarige en
meerderjarige deelnemers.
2. Onder een minderjarige wordt in dit reglement verstaan een natuurlijk persoon die de leeftijd
van achttien jaren nog niet heeft bereikt.
Artikel 14, kosten
1. De kosten van het uitvoeren van de dopingcontrole komen voor rekening van het bestuur,
uitgezonderd hetgeen in dit artikel wordt geregeld.
2. Het bestuur voldoet in eerste instantie de kosten van het onderzoek van het B-monster. Indien
de uitslag van dit onderzoek positief is, komen de kosten alsnog voor rekening van de
deelnemer. Indien de uitslag van het onderzoek van het B-monster negatief is, komen de
kosten voor rekening van het bestuur.
3. De kosten die de deelnemer maakt in het kader van het laten analyseren van het B-monster,
zoals het aanwezig zijn van de deelnemer zelf en/of diens vertegenwoordiger in het
laboratorium, komen voor rekening van bedoelde deelnemer.
4. Kosten die worden gemaakt in het kader van het onderzoeken van een verstoorde T/E ratio
conform het daarover bepaalde in dit reglement en/of op de dopinglijst, zoals: de kosten van
het raadplegen en/of inschakelen van deskundigen, de kosten voor het (laten) uitvoeren van
additionele dopingcontroles, de kosten voor additionele analyse(s) van het (urine)monster van
de deelnemer (zoals de Isotopenratio massaspectrometrie (IRMS) test, de kosten voor ander
onderzoek zoals is bedoeld in dit reglement, komen voor rekening van het bestuur, tenzij dit
onderzoek aantoont dat de deelnemer dit reglement heeft overtreden.
5. Kosten verbonden aan juridische begeleiding van de deelnemer komen voor rekening van de
deelnemer.
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6. Daar waar in dit artikel kosten in beginsel voor rekening van het bestuur komen, is het bestuur
bevoegd van de deelnemer tevoren de betaling van een waarborgsom te verlangen.
Hoofdstuk 4

Dopingcontrole

Artikel 15, uitvoering dopingcontrole
1. De uitvoering van de dopingcontrole vindt plaats in overeenstemming met het gestelde in de
ten tijde van de dopingcontrole van kracht zijnde Internationale Standaard.
2. De Nederlandse Dopingautoriteit is bevoegd deelnemers te selecteren en aan te wijzen voor
een dopingcontrole.
3. Tijdens of na afloop van de marsdag ontvangt de betrokken deelnemer van de
dopingcontroleofficial de schriftelijke aanwijzing tot dopingcontrole. De deelnemer is verplicht
aan de dopingcontrole medewerking te verlenen.
4. Een dopingcontrole wordt uitgevoerd vanaf het moment van aanmelding door of namens de
deelnemer, tijdens de marsdagen van het evenement, of gedurende de perioden tussen de
marsdagen, en vindt ten uiterste plaats zes uren na afloop van de vierde marsdag.
5. Indien sprake is van een dopingcontrole gedurende de perioden tussen de marsdagen, wijst de
dopingcontrole-uitvoerende organisatie het moment van de controle op een zodanig tijdig
moment aan, dat de deelnemer na het ondergaan van de controle redelijkerwijs over voldoende
rust- en slaaptijd kan beschikken.
6. De dopingcontrole strekt ertoe van de deelnemer een (urine)monster te verkrijgen.
(Urine)monsters worden nadien onderzocht op de aanwezigheid van de verboden stoffen en
op verboden methoden die staan vermeld op de dopinglijst.
Artikel 16, legitimatie/identificatie
1. De dopingcontroleofficial dient zich bij de aanwijzing van de betrokken deelnemer ter
dopingcontrole, bij de melding door de betrokken deelnemer op de locatie waar de
afnameprocedure plaatsvindt (of zal plaatsvinden), jegens de deelnemer of diens begeleider te
legitimeren met behulp van een door de dopingcontrole-uitvoerende organisatie verstrekt
legitimatiebewijs.
2. Indien de dopingcontroleofficial niet in staat is zich te legitimeren op de wijze als vermeld in het
vorige lid van dit artikel, is de deelnemer niet gehouden instructies van hem op te volgen of
(enig facet van) de dopingcontrole te ondergaan.
3. Indien de situatie als bedoeld in het vorige lid zich voordoet, wordt de dopingcontrole
uitgesteld.
4. Het gestelde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op vertegenwoordigers van de
WADA. Slechts indien deze vertegenwoordigers zich kunnen legitimeren hebben zij toegang
tot alle aspecten van de dopingcontrole, uitgezonderd tijdens het verlaten van de urine van het
lichaam.
5. Deelnemers dienen zich zowel bij de aanwijzing ter dopingcontrole als bij de melding op de
locatie waar de afnameprocedure plaatsvindt, te kunnen identificeren.
6. In het geval de betrokken deelnemer niet in staat is zich te identificeren mag de verzorger of
de (wettelijk) vertegenwoordiger voor de identiteit van de deelnemer instaan. De persoon die
voor de identiteit van de betrokken deelnemer instaat, dient zichzelf deugdelijk te legitimeren
en de relevante dopingcontroleformulieren (mede) te ondertekenen. In dat geval kan de
dopingcontrole doorgang vinden en geldt het onvermogen tot legitimatie niet als fraude.
7. Ook indien identificatie niet plaatsvindt, kan de dopingcontroleofficial besluiten de
dopingcontrole doorgang te laten vinden. De dopingcontroleofficial zorgt ervoor dat in dat
geval het af te nemen monster op andere wijze, maar buiten twijfel, aan de identiteit van de
deelnemer kan worden gekoppeld.
Artikel 17, aanwijzing ter dopingcontrole
1. De betrokken deelnemer dient de aanwijzing ter dopingcontrole te ondertekenen en zich zo
spoedig mogelijk, in ieder geval niet later dan het door de dopingcontroleofficial aangegeven
tijdstip, op de bij de aanwijzing aangegeven locatie, te melden.
2. Een verzoek van de betrokken deelnemer om het tijdstip van melding uit te stellen mag, mits
de deelnemer voortdurend onder toezicht van een dopingcontroleofficial of een door deze
aangewezen persoon kan staan, worden geaccepteerd op basis van de volgende redenen:
a. de wens, dan wel noodzaak van de betrokken deelnemer medische behandeling te
ondergaan;
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3.
4.

5.

6.

b. het door de betrokken deelnemer aanzoeken van een begeleider, een (wettelijk)
vertegenwoordiger, en/of een tolk;
c. een andere aanvaardbare reden.
De beslissingsbevoegdheid terzake het in het vorige lid genoemde verzoek ligt bij de
dopingcontroleofficial.
Minderjarige deelnemers en deelnemers met een verstandelijke beperking zijn verplicht zich
te laten bijstaan door een begeleider. Indien deze begeleiding door bijzondere
omstandigheden niet mogelijk is, voorziet het bestuur in begeleiding. In gevallen waarin dat
noodzakelijk is, mag de betrokken deelnemer de dopingcontroleofficial verzoeken zich tijdens
de afnameprocedure te laten bijstaan door een tolk.
De betrokken deelnemer mag, de minderjarige deelnemer en de deelnemer met een
verstandelijke beperking moeten zich bij de afnameprocedure doen vergezellen door een
begeleider. De begeleider noch de tolk mag de voortgang van de afnameprocedure hinderen.
De dopingcontroleofficial beoordeelt de noodzaak van de aanwezigheid van een tolk en heeft
de bevoegdheid begeleider en/of tolk de verdere toegang bij de afnameprocedure te
ontzeggen, indien de voortgang van de afnameprocedure wordt gehinderd.

Artikel 18, afname urinemonster
1. De betrokken deelnemer dient een door de dopingcontroleofficial aangegeven hoeveelheid
urine te produceren en de aanwijzingen van de dopingcontroleofficial, dan wel een door de
dopingcontroleofficial aangewezen persoon, op te volgen.
2. De betrokken deelnemer dient totdat hij aan zijn verplichting als genoemd in het vorige lid
heeft voldaan, op de aangewezen locatie te blijven. De betrokken deelnemer mag de locatie
slechts verlaten met toestemming en onder toezicht van de dopingcontroleofficial, dan wel een
door deze aan te wijzen persoon.
3. Nadat voldoende urine is geproduceerd, wordt de urine verdeeld over het met de letter “A”
gemarkeerde flesje, hierna te noemen: het A-monster, en het met de letter “B” gemarkeerde
flesje, hierna te noemen: het B-monster.
4. De dopingcontroleofficial kan de betrokken deelnemer verzoeken een tweede urinemonster te
produceren. In dit geval worden beide door de betrokken deelnemer geproduceerde
urinemonsters naar het laboratorium gestuurd voor analyse.
5. De betrokken deelnemer, de dopingcontroleofficial en, indien aanwezig, de begeleider, dienen
het dopingcontroleformulier te ondertekenen.
Hoofdstuk 5

Resultaten

Artikel 19, beoordeling controleresultaten
1. Indien de controleresultaten geen belastend analyseresultaat aangeven, noch duiden op een
(andere) dopingzaak, stelt de Nederlandse Dopingautoriteit de deelnemer en het bestuur
binnen veertien werkdagen na de ontvangst van de controleresultaten schriftelijk in kennis van
de uitkomst van het onderzoek van het A-monster.
2. Indien de controleresultaten een belastend analyseresultaat aangeven, of duiden op een
(andere) dopingzaak, beoordeelt de Nederlandse Dopingautoriteit deze uitslag en/of
controleresultaten aan de hand van:
a. de mogelijke aanwezigheid van een dispensatie(verzoek);
b. eventuele aan de dispensatie verbonden voorwaarden;
c. het mogelijk bestaan van afwijkingen in de toepassing van de Internationale
Standaards, die hebben geleid tot de negatieve uitslag;
d. de mogelijke aanwezigheid van een verstoorde T/E ratio in het A-monster zonder dat
sprake is van de aanwezigheid van een of meer (andere) verboden stoffen en/of van
een of meer verboden methoden (in verboden hoeveelheden);
e. de mogelijke aanwezigheid van een verstoorde T/E ratio in het A-monster waarbij
sprake is van de aanwezigheid van (andere) verboden stoffen en/of verboden
methoden (in verboden hoeveelheden), in welk geval de Nederlandse Dopingautoriteit
beoordeelt of een of meer van de onder a, b en c bedoelde omstandigheden van
toepassing zijn.
3. Indien de Nederlandse Dopingautoriteit na de beoordeling als bedoeld in het vorige lid van
mening is dat sprake is van een dopingzaak, wordt een belastend analyseresultaat voorlopig
aangemerkt als positieve uitslag.
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4. Indien sprake is van een positieve uitslag stelt de Nederlandse Dopingautoriteit de betreffende
deelnemer van deze vaststelling binnen veertien werkdagen na de ontvangst van de
controleresultaten in kennis van de uitkomst van het onderzoek van het A-monster door
middel van een aangetekende brief, onder vermelding van:
a. de vaststelling van de positieve uitslag;
b. de overtreding(en) van dit reglement waarvan (vermoedelijk) sprake is;
c. een beschrijving van de mogelijkheden van een contra-expertise; en
d. het recht van de deelnemer kopieën op te vragen van het documentatiepakket van het
laboratorium met de informatie die is vereist volgens de Internationale Standaard voor
Laboratoria.
Artikel 19, contra-expertise
1. In geval van een positieve uitslag van het A-monster heeft de betreffende deelnemer recht op
een onderzoek van het B-monster. Hiertoe dient door of namens de betreffende deelnemer
binnen zeven werkdagen na ontvangst van de in het vorige artikel genoemde kennisgeving
een aangetekende brief aan de Nederlandse Dopingautoriteit te worden gezonden, met het
verzoek om een contra-expertise op het B-monster. Bij gebreke van deze brief is de uitslag
van het onderzoek van het A-monster definitief en bindend, en wordt dan als positieve uitslag
van de dopingcontrole aangemerkt. Het onderzoek van het B-monster dient binnen drie weken
vanaf de datum van verzending van de kennisgeving, zoals bedoeld in het vorige lid, aan te
vangen.
2. De betreffende deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger, evenals een vertegenwoordiger van
het bestuur en/of de dopingcontrole-uitvoerende organisatie, mogen op eigen kosten bij het
onderzoek van het B-monster in het laboratorium aanwezig zijn.
3. Het onderzoek van het B-monster wordt in hetzelfde laboratorium uitgevoerd als waar het
onderzoek van het A-monster heeft plaatsgevonden.
4. De uitslag van het onderzoek van het B-monster wordt binnen zeven werkdagen nadat de
Nederlandse Dopingautoriteit deze uitslag heeft ontvangen door de Nederlandse
Dopingautoriteit door middel van een aangetekende brief aan de betreffende deelnemer
medegedeeld.
5. Indien de uitslag van het onderzoek van het B-monster de uitslag van het onderzoek van het
A-monster niet bevestigt, vervalt de voorlopig positieve uitslag en is alsnog sprake van een
negatieve uitslag.
6. Indien de uitslag van het onderzoek van het B-monster de uitslag van het onderzoek van het
A-monster bevestigt, is definitief sprake van een positieve uitslag.
Artikel 20, vervolgonderzoek
1. De Nederlandse Dopingautoriteit mag elk vervolgonderzoek initiëren dat is vereist op grond
van de dopinglijst, en mag elk relevant vervolgonderzoek (laten) uitvoeren dat noodzakelijk is
om na te gaan of sprake is van enige overtreding van dit reglement.
2. Indien in het A-monster (een) niet-specifieke stof(fen) en/of verboden methode(n) (in verboden
hoeveelheden) in combinatie met een verstoorde T/E ratio wordt/worden aangetroffen, wordt
uitgegaan van de aangetroffen niet-specifieke stof(fen) en/of verboden methode(n). In een
dergelijk geval behoeft het in de dopinglijst bedoelde vervolgonderzoek niet plaats te vinden.
3. Indien in het A-monster (een) specifieke stof(fen) in combinatie met een verstoorde T/E-ratio
wordt/worden aangetroffen, dient het in de dopinglijst bedoelde vervolgonderzoek plaats te
vinden.
a. Leidt dit vervolgonderzoek niet tot de conclusie dat met betrekking tot de verstoorde
T/E-ratio sprake is van het gebruik van een verboden stof en/of een verboden
methode, dan zal vervolging plaatsvinden uitgaande van de aangetroffen specifieke
stof(fen).
b. Leidt het vervolgonderzoek tot de conclusie dat sprake is van het gebruik van een
niet-specifieke verboden stof en/of een verboden methode, dan zal vervolging
plaatsvinden uitgaande van deze bevinding.
4. Indien het A-monster (een) specifieke stof(fen) en/of verboden methode(n) (in verboden
hoeveelheden) in combinatie met een verstoorde T/E-ratio wordt/worden aangetroffen, kan
het bestuur besluiten vervolging in te stellen uitgaande van de aangetroffen specifieke
stof(fen). Daarnaast zal het in de dopinglijst bedoelde vervolgonderzoek plaatsvinden.
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5. Leidt het vervolgonderzoek tot de conclusie dat sprake is van het gebruik van (een) nietspecifieke verboden stof(fen) en/of verboden methode(n), dan zal vervolging plaatsvinden
uitgaande van deze bevinding.
Hoofdstuk 6

Vervolging

Artikel 21, procedure
1. Nadat de deelnemer in kennis is gesteld van een (definitief) positieve uitslag, wordt hij door
het bestuur voor de overtreding van dit reglement vervolgd.
2. De vervolging vangt aan door de deelnemer binnen twee maanden nadat het bestuur de
kennisgeving van een positieve uitslag heeft ontvangen, schriftelijk in staat van beschuldiging
te stellen, en hem binnen een redelijke termijn de gelegenheid te bieden datgene naar voren
te brengen dat de deelnemer ter verdediging dienstig voorkomt.
3. Feiten die verband houden met overtredingen van dit reglement kunnen worden bewezen met
elk betrouwbaar bewijsmiddel.
4. De geaccrediteerde laboratoria en analyse-instituten worden behoudens tegenbewijs
verondersteld de analyse van (urine)monsters en de bewaarprocedures te hebben uitgevoerd
in overeenstemming met de toepasselijke Internationale Standaard.
5. Als een deelnemer aantoont dat het gebruik van een specifiek genoemde stof, die wordt
gebruikt in medicijnen en waarvan het minder waarschijnlijk is dat die met succes wordt
gebruikt als doping, niet is geschied met het oogmerk de sportprestaties te verbeteren, kan
het bestuur bij een eerste overtreding volstaan met een waarschuwing.
6. Het bestuur biedt de deelnemer alvorens tot sanctietoepassing over te gaan, de gelegenheid
te worden gehoord.
Hoofdstuk 7

Sancties

Artikel 22, strafbepaling
1. Overtreding van dit reglement wordt door het bestuur bestraft, afhankelijk van de hoeveelheid
en/of aard van de aangetroffen verboden stof(fen) en/of van (de mate van) recidive, en/of van
de mate van opzet of schuld, met de uitsluiting van deelname aan een of meer eerstvolgende
evenementen, tot een levenslange uitsluiting van deelname.
2. In alle gevallen wordt de deelnemer geacht het evenement tijdens welke hij met een
onherroepelijke positieve uitslag werd gecontroleerd, niet te hebben volbracht.
3. Indien de overtreding van dit reglement bestaat uit het tijdens of voorafgaand aan het
evenement niet (voldoende) meewerken aan de dopingcontrole, fraude tijdens de
dopingcontrole en/of de weigerachtigheid inzake de legimitatie, wordt de deelnemer
gediskwalificeerd.
Artikel 23, status gedurende uitsluiting
Degene die is uitgesloten van de deelname aan het evenement, mag tijdens deze periode van
uitsluiting in geen enkele hoedanigheid deelnemen aan het evenement, noch daarbij op andere titel
zijn betrokken.
Hoofdstuk 8 Restbepalingen
Artikel 24, interpretatie
Interpretatie van dit reglement geschiedt aan de hand van de Engelstalige tekst van de ten tijde van
de dopingcontrole van kracht zijnde World Anti-Doping Code.
Artikel 25, slotbepaling
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, met inachtneming van het
Model Dopingreglement voor de Nederlandse Sportbonden met de bij of krachtens dat
reglement uitgegeven bijlagen.
2. Dit reglement kan worden aangehaald als het Dopingreglement Vierdaagse.
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